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Τα μέτρα αυτά είναι επώδυνα, επανέλαβε για
μια ακόμα φορά ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά είναι τα
τελευταία. Με την ψήφιση του ασφαλιστικού, του
φορολογικού και του πολυνομοσχεδίου "τελειώσα-
με": η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί, η δόση θα
εκταμιευθεί και η οικονομία θα αρχίσει να παίρνει
μπροστά. Η ανάκαμψη βρίσκεται προ των πυλών.

Στην πραγματικότητα όμως τίποτα δεν έχει τε-
λειώσει. Το Eurogroup της Τρίτης θα εγκρίνει από
ό,τι φαίνεται πράγματι την εκταμίευση της δόσης:
το μεγαλύτερο μέρος από τα χρήματα που θα πά-
ρει η Ελλάδα από την Τρόικα θα επιστρέψουν,
έτσι και αλλιώς, ακαριαία πίσω στους δανειστές
για την εξόφληση των άμεσων υποχρεώσεων της
χώρας. Τα υπόλοιπα, η κυβέρνηση υπόσχεται ότι
θα φέρουν "χρήμα στην αγορά" αφού θα χρησιμο-
ποιηθούν για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υπο-
χρεώσεων του δημοσίου προς τις ελληνικές επι-
χειρήσεις (επιστροφές φόρων, προμήθειες κλπ).

Αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Τσίπρα να γιορτά-
σει και αυτός -προκαταβολικά όπως και ο Σαμαράς
πριν από μερικά χρόνια- το επερχόμενο "success
story". Η ευκαιρία ήταν τα "εγκαίνια" του TAP, του
"Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου" που θα με-
ταφέρει, μέσω της Ελλάδας και της Αλβανίας, αέ-
ριο από την περιοχή της Κασπίας στην Ιταλία. 

Φωτογραφίες

Στην πραγματικότητα, βέβαια, δεν επρόκειτο
ακριβώς για "εγκαίνια", αλλά για την τελετή "έναρ-
ξης του έργου". Ο Σαμαράς έτρεξε να θυμίσει αυ-
τή τη λεπτομέρεια δίνοντας στη δημοσιότητα με-
ρικές παλιές φωτογραφίες από τα προηγούμενα
"εγκαίνια" -όταν ο ίδιος, από τη θέση του πρωθυ-
πουργού, έβαζε τελετουργικά την υπογραφή του
πάνω στην πρώτη σωλήνα του έργου.

Ο Σαμαράς δεν είναι ο μόνος πρώην πρωθυπουρ-
γός που διαθέτει κάποιο κειμήλιο από κάποια από
τα "εγκαίνια" του TAP. Κάθε άλλο: ο Γιώργος Πα-
πανδρεόυ, ο Λουκάς Παπαδήμος, ο Κώστας Καρα-
μανλής -ακόμα και ο Κώστας Σημίτης- έχουν σίγου-
ρα σε κάποιο συρτάρι κάποιες φωτογραφίες από
την υπογραφή κάποιας σύμβασης για τον TAP.  "Η
ανακοίνωση του έργου", διαβάζουμε στη Wikipedia,
"έγινε το 2003, η μελέτη επίτευξης ολοκληρώθηκε
το 2006... Έως τον Μάρτιο του 2007 ο τελικός βασι-
κός σχεδιασμός  είχε ολοκληρωθεί... Τον Ιούνιο του
2008, η κατασκευάστρια κοινοπραξία υπέγραψε
ένα μνημόνιο συνεργασίας με τις ελληνικές αρχές...
Τον Μάρτιο του 2009 έγινε η υπογραφή στρατηγι-
κής σημασίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Ιταλίας
και της Αλβανίας...". Μέχρι στιγμής τα χρήματα που
έχουν δαπανηθεί για τελετές και φωτογραφίες ξε-
περνούν, κατά πάσα πιθανότητα, αυτά που έχουν
δοθεί για σίδερα και συγκολλήσεις.

Τα μνημόνια δεν φέρνουν ανάπτυξη: φέρνουν
μόνο νέα μνημόνια. Την ίδια ημέρα που το Euro
Working Group -η άτυπη σύνοδος των υπουργών
Οικονομικών της Ευρωζώνης- έδινε το πράσινο
φως για την εκταμίευση της δόσης, το ΔΝΤ έδινε
στη δημοσιότητα τη δική του έκθεση για το ελλη-
νικό χρέος. Η πρόβλεψή του: η διατήρηση υψη-
λών πρωτογενών πλεονασμάτων είναι ανέφικτη
πέραν του 2018. Όσο για το ίδιο το χρέος, θα
εκτιναχθεί από το 180% του ΑΕΠ στο 250% μέχρι
το 2060. Ο TAP θα έχει πολλές ευκαιρίες για να
ξαναεγκαινιαστεί μέχρι τότε.

Η “ανάκαμψη”
των εγκαινίων

O ΣΥΡΙΖΑ έπιασε πάτο
- η ύφεση ΟΧΙ!
"Έ

πιασε πάτο" με την ψήφιση του
πολυνομοσχεδίου την Κυριακή
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Απα-

ξίωσε, με τις 7.500 σελίδες, τις δεκάδες
τροπολογίες και τις εκατοντάδες διαφο-
ρετικές διατάξεις, κάθε έννοια δημοκρατι-
κής διαδικασίας. Άρπαξε, με τις αυξήσεις
στον ΦΠΑ, τους έμμεσους φόρους και τα
χαράτσια, σχεδόν δυο ακόμα δισεκατομ-
μύρια από τους φτωχούς.  

Ψήφισε τον διαβόητο "κόφτη" που τιμω-
ρεί αυτόματα τους συνταξιούχους και
τους μισθωτούς για τις -με μαθηματική
ακρίβεια επερχόμενες- αποτυχίες των
μνημονίων. Υποθήκευσε όλη την περιου-
σία του δημοσίου, για 99 χρόνια, στους
πιστωτές, στο όνομα του χρέους. Και πα-
ρέδωσε τον έλεγχο των δημοσίων εσόδων
σε μια νέα ανεξάρτητη αρχή - μια ακραία
νεοφιλελεύθερη μεταρρύθμιση που θα
έκανε ακόμα και τη Μάργκαρετ Θάτσερ
να λυσάξει από τη ζήλια της αν ζούσε
ακόμα.

Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι αλήθεια,
που ένα κράτος παραδίδει τον έλεγχο των
δημοσίων εσόδων σε μια ανεξάρτητη αρ-
χή. "Όπως αναφέρει η ΠΟΕ-ΔΟΥ, έρευνα
του «Center on Budget and Policy Priori-
ties», έχει δείξει πως παρόμοιο πείραμα
έχει γίνει σε 20 χώρες, κατά κύριο λόγο
στην υποσαχάρια Αφρική και την Λατινική
Αμερική" (Μ.Φραγκιουδάκης, The Pres-
sProject 22.5.2016). Στα τρία τέταρτα των
περιπτώσεων το "πείραμα" έχει αποτύχει.
Αλλά αυτό καθόλου δεν πτοεί την Τρόικα.
Ούτε πτόησε την κυβέρνηση του Τσίπρα.

"Η Αρχή", γράφει το πολυνομοσχέδιο,
"απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, δι-
οικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και
δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά
όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικη-
τικές αρχές... ". Η Αρχή διοικείται από
έναν Διοικητή, ένα πενταμελές "Συμβού-
λιο" και έναν "εμπειρογνώμονα" (δηλαδή
τον εκπρόσωπο μια "αναγνωρισμένης" λο-
γιστικής εταιρείας) που όμως δεν έχει δι-
καίωμα ψήφου.

"Ο Πρόεδρος (του Συμβουλίου Διοίκη-
σης), τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης,
ο Εμπειρογνώμονας και ο Διοικητής", δια-
βάζουμε στο νομοσχέδιο, "δεσμεύονται
μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους
και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο
ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνη-
τικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή
άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό. Ο
Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοί-
κησης, ο Εμπειρογνώμονας και ο Διοικη-
τής απολαμβάνουν προσωπικής και λει-
τουργικής ανεξαρτησίας...". Το νομοσχέ-

διο απαγορεύει ρητά στον εκάστοτε
υπουργό όχι μόνο να δίνει οδηγίες στην
"αρχή" αλλά ακόμα και να υποβάλλει αίτη-
μα για την παροχή πληροφοριών. Στην πε-
ρίπτωση που υπάρξει κάποια διαφωνία
ανάμεσα στον υπουργό και τον διοικητή
της αρχής αρμόδιο όργανο για να αποφα-
σίσει ορίζεται το ίδιο το "Συμβούλιο".   

Με απλά λόγια, η είσπραξη των δημο-
σίων εσόδων, ο έλεγχος των τελωνείων,
το κυνήγι των "φοροφυγάδων" παύει να εί-
ναι αρμοδιότητα της εκάστοτε εκλεγμέ-
νης κυβέρνησης και μετατρέπεται σε ένα
προνόμιο μιας ανεξέλεγκτης τεχνοκρατι-
κής γραφειοκρατικής "αρχής". Ο στόχος,
υποτίθεται, αυτής της μεταρρύθμισης εί-
ναι να καταπολεμηθεί η "διαπλοκή" που
θεωρείται υπεύθυνη για ένα μεγάλο κομ-
μάτι από τα 84 δις των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς το δημόσιο. 

Στην πραγματικότητα, όμως, ο στόχος
δεν είναι "τα μεγάλα ψάρια" (το 25% αυ-
τών των 84 δις οφείλεται στις ΔΕΚΟ, τις
δημοτικές επιχειρήσεις και εταιρείες που
έχουν χρεοκοπήσει) αλλά οι εκατοντάδες
χιλιάδες των φτωχών που αδυνατούν να
πληρώσουν τα χαράτσια και τους υπέρογ-
κους φόρους τους. Αυτούς θα αναλάβει
να κυνηγήσει η νέα αρχή -με την επιμονή
και την αναλγησία του "υγιούς" ιδιωτικού
τομέα. Αν οι φτωχοί έτρεφαν μέχρι τώρα
ψευδαισθήσεις ότι θα μπορούσαν να γλυ-
τώσουν από τις κατασχέσεις και τις φυλα-
κές για χρέη μέσα από τις εκλογές τώρα
θα πρέπει να το ξεχάσουν. 

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών
και Περιουσίας Α.Ε. 

Με το πολυνομοσχέδιο η κυριότητα -
και όχι απλά και μόνο ο έλεγχος ή η δια-
χείριση- ολόκληρης σχεδόν της ακίνητης
περιουσίας του Δημοσίου περνάει σε μια
Ανώνυμη Εταιρεία, την "Εταιρεία Ακινήτων
Δημοσίου ΑΕ" (ΕΤΑΔ). Εξαιρούνται ελάχι-
στα μόνο -οι αρχαιολογικοί χώροι, οι πα-
ραλίες, τα χαρακτηρισμένα ως τέτοια δά-
ση, οι προστατευόμενες οικολογικά πε-
ριοχές. Εξαιρούνται επίσης 91 ακίνητα
που έχουν περάσει ήδη στην κυριότητα
του ΤΑΙΠΕΔ (του διαβόητου σκανδαλώ-
δους ταμείου αποκρατικοποιήσεων του
πρώτου μνημονίου) για τα οποία έχει ήδη
δρομολογηθεί η ιδιωτικοποίηση. Η ΕΤΑΔ
όπως και το ΤΑΙΠΕΔ και το ΤΧΣ θα μετα-
τραπούν σε θυγατρικές του νέου "υπερτα-
μείου", μιας ακόμα ανώνυμης εταιρείας με
όνομα "Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και
Περιουσίας ΑΕ".

Το πολυνομοσχέδιο ρητά αναφέρει ότι
το υπερταμείο δεν «ανήκει στον δημόσιο
ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα... αλλά
λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέρον-
τος, σύμφωνα όμως με τους κανόνες της

ιδιωτικής οικονομίας». Όπως και η "Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων" έτσι και
αυτό διοικείται από "τεχνοκράτες" και "ει-
δικούς". 

"Τα βασικά όργανα του νέου ταμείου",
γράφει η Καθημερινή (19.5.2016),  "είναι
το εποπτικό συμβούλιο, το διοικητικό συμ-
βούλιο και οι ελεγκτές". Τυπικά το ανώτα-
το όργανο είναι, όπως σε όλες τις Ανώνυ-
μες Εταιρείες η "γενική συνέλευση των
μετόχων" και μια και ο μοναδικός μέτοχος
είναι το ελληνικό δημόσιο, ο εκάστοτε
υπουργός Οικονομικών -ως νόμιμος εκ-
πρόσωπος του δημοσίου. Αλλά, όπως
γράφει ρητά το πολυνομοσχέδιο η γενική
συνέλευση δεν έχει το δικαίωμα ούτε να
εκλέξει, ούτε να ανακαλέσει τον διορισμό
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
ούτε να ελέγξει τα "στρατηγικά σχέδια"
των θυγατρικών του. 

Μπορεί η έδρα του υπερταμείου να
μην είναι στο Λουξεμβούργο ή τις Βρυ-
ξέλλες -όπως ζητούσε πέρσι το καλοκαί-
ρι ο Σόιμπλε. Είναι όμως στα χέρια της
Τρόικας: "Το εποπτικό συμβούλιο", συνε-
χίζει η Καθημερινή, "αποτελείται από 5
μέλη, τα 3 εκ των οποίων επιλέγονται
από τον υπουργό Οικονομικών, αλλά κα-
τόπιν σύμφωνης γνώμης Κομισιόν και
ESM, και τα άλλα 2, μεταξύ των οποίων
και ο πρόεδρός του, επιλέγονται από την
Κομισιόν και τον ESM κατόπιν σύμφωνης
γνώμης του υπουργού Οικονομικών... Ο
πλήρης έλεγχος των δανειστών στη λει-
τουργία του ταμείου εξασφαλίζεται από
την πρόβλεψη πως όλες οι αποφάσεις θα
λαμβάνονται κατόπιν θετικής ψήφου του-
λάχιστον τεσσάρων μελών..." Ο στόχος,
άλλωστε του υπερταμείου είναι -τι άλλο-
η εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους:
από τα κέρδη της νέας "Εταιρείας" το
50% θα πηγαίνει κατευθείαν για την πλη-
ρωμή των τοκοχρεολυσίων. Το υπόλοιπο
50% θα επενδύεται ξανά, με κριτήριο
υποτίθεται την ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας. 

Στην πραγματικότητα, όπως αποκάλυψε
(σίγουρα κατά λάθος) η ίδια η Αυγή σε
ένα άρθρο υπεράσπισης του πολυνομο-
σχεδίου απέναντι σε αυτούς που κατηγο-
ρούν την κυβέρνηση ότι ξεπουλάει τη δη-
μόσια περιουσία, "σύμφωνα με πηγές του
υπουργείου Οικονομικών... το ταμείο θα
επενδύει στα ίδια τα περιουσιακά του
στοιχεία από τα χρήματα που θα εισπράτ-
τει, προκειμένου να ανεβαίνει η αξία
τους... Μετά θα τα πουλάει."

Ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία του
δημοσίου που περνάνε τώρα στην κυριό-
τητα του υπερταμείου είναι 70 χιλιάδες
περίπου μικρά και μεγάλα ακίνητα και 597
νησιά.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Η δύναμη της ανατροπής

Συνάντηση Τσίπρα-Μέρκελ
στη Κωνσταντινούπολη

Ο
Αλέξης Τσίπρας καμαρώνει στο πλευρό
των ισχυρών του πλανήτη στην «Ανθρω-
πιστική» Σύνοδο του ΟΗΕ στην Κων-

σταντινούπολη. Είναι κι αυτό ένα σημάδι της
κατάντιας του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποτε, το κόμμα που
αυτοπροσδιοριζόταν ως ριζοσπαστική αριστε-
ρά μιλούσε για την «ανθρωπιστική κρίση» που
έχουν προκαλέσει στην ελληνική κοινωνία η
Τρόικα του ΔΝΤ της ΕΚΤ και της ΕΕ. Για το πό-
σους ανθρώπους έχουν σπρώξει κάτω από τα
όρια της φτώχειας και πόσους έχουν καταναγ-
κάσει να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς.

Τώρα που αυτές οι τραγωδίες έχουν πάρει
ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, ο Αλέξης Τσί-

πρας διακηρύσσει ότι ανοίγει διέξοδο αγκαλιά
με αυτούς που δημιούργησαν αυτή την κατα-
στροφή. Τι είναι η απέλαση προσφύγων στην
Τουρκία και ο εγκλεισμός τους σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης αν όχι επιδείνωση της ανθρωπι-
στικής κρίσης; Τι είναι η περικοπή των συντάξε-
ων αν όχι συνταγή για περισσότερη φτώχεια. Τι
είναι η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιου-
σίας αν όχι επιβράβευση για τη νεοφιλελεύθε-
ρη επίθεση που σπρώχνει στη φτώχεια ακόμα
και αυτούς που έχουν δουλειά;

Οργή
Δεν περιμένουμε, βέβαια, από την ηγεσία του

ΣΥΡΙΖΑ να ομολογήσει την έκταση του κυνι-
σμού της. Η παραίτηση της Βασιλικής Κατριβά-
νου από τη Βουλή, όμως, ήρθε να υπενθυμίσει
ότι ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του δεν
κάθονται σε σταθερές καρέκλες. Έχουν απέ-
ναντί τους την οργή της εργατικής τάξης που
αγκαλιάζει όλο και πιο μεγάλο τμήμα της βά-
σης του ΣΥΡΙΖΑ.

Για την ακρίβεια, όσο πιο πολύ βγαίνουν οι
υπουργοί και λένε γελοιότητες όπως ότι το
ΔΝΤ είναι δύναμη που «πιέζει για ελάφρυνση
του χρέους», τόσο πιο πολύ εξοργίζουν τον
ίδιο τον κόσμο της αριστεράς. Και όταν ο Τσί-

πρας ευλογεί τη συνεργασία Μέρκελ-Ερντογάν
σαν «ανθρωπιστική» δύναμη, τότε ξεφτυλίζεται
στα μάτια όλου του κόσμου, από τα μικρά προ-
σφυγόπουλα μέχρι τις γιαγιάδες της Λέσβου.

Δεν αρκεί, όμως, μόνο η οργή για να βάλουμε
τέρμα σε αυτόν τον κατήφορο. Χρειάζεται να με-
τατρέψουμε την οργή σε συλλογική δράση εκεί
που μετράει περισσότερο, στους χώρους δου-
λειάς και στους δρόμους. Η καλύτερη άμεση
απάντηση στα αίσχη που ψήφισε η Βουλή, στις
υποκρισίες του «ανθρωπιστικού» ΟΗΕ και στις
μηχανορραφίες του Eurogroup, είναι οι απερ-
γίες που έχουν αποφασίσει οι εργαζόμενοι στα
Λιμάνια, στα Νοσοκομεία και στις Συγκοινωνίες. 

Από εκεί ξεκινάει η δύναμη για να ανατρέψου-
με τις επιθέσεις της ανθρωπιστικής καταστρο-
φής. Ό,τι και να ψηφίζει η Βουλή, ό, τι και να
αποφασίζουν τα επιτελεία στις Βρυξέλλες και
στις τράπεζες, τίποτα δεν μπορεί να υλοποιηθεί
όταν οι εργαζόμενοι κατεβάζουν τα ρολά. Μπο-
ρούμε και πρέπει να μετατρέψουμε τις απεργίες
στα Λιμάνια, στα Νοσοκομεία και στις Συγκοινω-
νίες σε βήματα για ένα μαζικό απεργιακό κύμα.
Επαναλαμβανόμενες 48ωρες στα λιμάνια και
στις συγκοινωνίες και πανεργατική στις 8 Ιούνη
μαζί με τα νοσοκομεία είναι ο στόχος.

Και παράλληλα με την ενωτική στήριξη αυ-
τών των εργατικών αντιστάσεων, να προωθή-
σουμε τα αιτήματα του αντικαπιταλιστικού με-
ταβατικού προγράμματος για τη γνήσια διέξο-
δο από την κρίση. Απεργίες διαρκείας εδώ και
τώρα και σύνδεση με την πάλη για διαγραφή
του χρέους, ανοιχτά σύνορα, έξοδο από την
ΕΕ και εργατικό έλεγχο στα κλειδιά της οικονο-
μίας – έτσι μπορούμε να χτίσουμε τη δύναμη
της ανατροπής.

Σε όλους τους συντρόφους του
ΣΕΚ που με υποδέχτηκαν θερμά,

και ιδιαίτερα στους συντρόφους που
με την μετάφραση μού δώσανε τη
δυνατότητα της κατανόησης των
αναλύσεων σας, σάς λέω ένα μεγά-
λο ευχαριστώ. Δεν θα είμαι πια ο
ίδιος μετά από αυτό το Σαββατοκύ-
ριακο, μια τόσο πλούσια και συναρ-
παστική συνάντηση. 

Στο όνομα όλων των συντρόφων
από τη Γαλλία ευχαριστούμε πάρα
πολύ για το κάλεσμα της αδελφής
μας οργάνωσης από την οποία έχου-
με να μαθαίνουμε τόσα!

Περισσότερο από ποτέ, από την
Αθήνα μέχρι το Παρίσι, με τους αγώ-
νες μας, να κτίσουμε την αντικαπιτα-
λιστική εναλλακτική απέναντι στην
εγκληματική Ευρώπη-φρούριο της
λιτότητας, 

Εύχομαι πολύ κουράγιο για την επα-
νάσταση που έρχεται, μέχρι τη νίκη!

Γκαέλ Μπρεμπάν
φοιτητής στη Σορβόνη

Νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω

μαρξιστικό βιβλιοπωλείο Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ) www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

Αθήνα Παρίσι
κοινός αγώνας

Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο του Άλεξ
Καλλίνικος για το Κεφάλαιο του Μαρξ
στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
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Το διήμερο 22-23 Μάη πραγματο-
ποιήθηκε το 29ο συνέδριο του Ερ-
γατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ). Ένα
συνέδριο που ξεκίνησε την Κυριακή,
τη μέρα που ψηφιζόταν το νέο αν-
τεργατικό πολυνομοσχέδιο, αλλά και
ημέρα που ήταν σε εξέλιξη η 48ωρη
απεργία στις συγκοινωνίες σαν μια
πρώτη αντίδραση στο νέο νόμο λαι-
μητόμο.

Η Αγωνιστική Ταξική Ενότητα
(ΑΤΕ), η παράταξη που στηρίζεται
από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, έδωσε και τις
δύο ημέρες την μάχη για να αποτυ-
πωθεί σαν εικόνα στο συνέδριο το
αντεργατικό, αντιλαϊκό περιεχόμενο
των μνημονιακών νόμων, αλλά και με
αφορμή την 48ωρη απεργία που
ήταν σε εξέλιξη, την προοπτική για
την εργατική τάξη μέσω των αγώνων
των σωματείων, τον συντονισμό της
δράσης εργατικών σχημάτων, αγω-
νιστικών σωματείων και μαχητικών
εργατών.

Η πρώτη μέρα σημαδεύτηκε από
τις αποχωρήσεις των παρατάξεων
ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, Νέα Πορεία (διάσπα-
ση της ΔΑΚΕ) και Ενωτική Αγωνιστι-
κή Κίνηση (ΣΥΡΙΖΑ-ΛΑΕ). Οι συγκε-
κριμένες παρατάξεις αντέδρασαν
έντονα μέχρι που αποχώρησαν επει-
δή το σώμα του συνεδρίου καταψή-
φιζε την συμμετοχή μιας σειράς σω-
ματείων και συνέδρων, αφού η εκλο-
γική διαδικασία αυτών των σωματεί-
ων χαρακτηρίστηκε από μεγάλη νο-
θεία με σκοπό να αποκτήσουν παρα-
πάνω συνέδρους στη δύναμή τους. 

Η αντικαπιταλιστική παράταξη
ΑΤΕ-ΕΚΑ όχι μόνο δεν είχε κανένα
μέλος της ή συνεργαζόμενο μαζί
της σε τέτοιες κατάπτυστες πρακτι-
κές, αλλά ψήφισε υπέρ της μη συμ-
μετοχής τέτοιων σωματείων ακόμα
και εκεί που είχαμε δικούς μας
εκλεγμένους για να δείξει ξεκάθαρα
ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με
σκοπιμότητες, κομπρεμί και νοθείες.
Καταδικάζουμε αυτές τις πρακτικές
και παλεύουμε για διαφανείς διαδι-
κασίες στα σωματεία.

Την δεύτερη μέρα δεν κάνανε τον
κόπο να μετέχουν στο συνέδριο οι
παρατάξεις που είχαν αποχωρήσει
συμβάλλοντας στα μέγιστα στον εκ-
φυλισμό του συνεδρίου, που την τι-
μή του διέσωσαν η ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) και
η ΑΤΕ.

Με τοποθετήσεις αρκετών συνέ-
δρων παρουσίασαν τα προβλήματα
της εργατικής τάξης, αλλά και την
προοπτική των αγώνων σαν κύριο
όπλο στα χέρια των σωματείων. Στις
28 και 29 Μάη γίνονται οι εκλογές
για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του
Εργατικού Κέντρου. Η εκλογική δια-
δικασία θα φιλοξενηθεί στα γραφεία
του ΕΚΑ.  

Μήτσος Αργυροκαστρίτης, 
μέλος ΔΣ του ΕΚΑ 

με την Αγωνιστική Ταξική Ενότητα

Συνέδριο ΕΚΑ

Δίπλα στη μάχη των ιδιωτικοποιήσεων οι ερ-

γαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δί-

νουν και άλλους σημαντικούς αγώνες. Στα λεω-

φορεία με νίκη καταλήγει η δεκαπενθήμερη

απεργία των καθαριστριών της ΟΣΥ. Η εργολα-

βική εταιρία Λινκ Απ αναγκάστηκε να υποχωρή-

σει και να αναγνωρίσει όλα της τα χρέη προς τις

καθαρίστριες. 

Την Παρασκευή 20/5 σε συνάντηση στο ΕΚΑ

με παρουσία δικηγόρου εκπρόσωποι της εται-

ρίας υπέγραψαν κείμενο που αναφέρει ότι θα

πληρώσουν τις καθαρίστριες για τους 2-4 τελευ-

ταίους μήνες, αλλά και τα χρέη τα οποία θα πι-

στοποιηθούν από τον έλεγχο που διενεργεί αυ-

τές τις μέρες η Επιθεώρηση Εργασίας στην

εταιρία.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι καθαρίστριες

ανέστειλαν την απεργία τους το Σάββατο 21

Μάη. Δεν σταματούν όμως εδώ. Διεκδικούν τον

τερματισμό του εργολαβικού καθεστώτος στα

λεωφορεία και σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφο-

ράς και τη σύναψη απευθείας συμβάσεων με

την ΟΣΥ. 

Στο Μετρό συνεχίζεται ο αγώνας για να δι-
καιωθεί η Τζωρτζίνα Νημά, εργαζόμενη που πα-
ραμένει απλήρωτη για τους μήνες Aύγουστο μέ-
χρι Δεκέμβρη του 2015, ενώ είχε βγει σε αργία
για τους πρώτους μήνες του 2016. Η Τζ. Νημά
έχει στοχοποιηθεί από την Διοίκηση της ΣΤΑΣΥ
για την συνδικαλιστική της δράση, γι’ αυτό και
το ΣΕΛΜΑ είχε προχωρήσει σε καταλήψεις και
παρεμβάσεις στο κτίριο της διοίκησης της εται-
ρίας. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης
των εργαζόμενων του Μετρό τη Δευτέρα 23
Μάη δήλωσε στην ΕΑ ότι η υπόθεση έχει πάει
στην Επιθεώρηση Εργασίας και αν δεν δικαιωθεί
εκεί, θα υπάρξουν νέες κινητοποιήσεις από τη
μεριά του σωματείου.    

Η μάχη των
καθαριστριών

Ξεσηκωμός στις Συγκοινωνίες

Ξ
εσηκωμό στους εργαζόμε-
νους των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς έχει προκαλέσει

η ψήφιση του Υπέρ-Ταμείου Απο-
κρατικοποιήσεων μαζί με το πολυ-
νομοσχέδιο και τον διαβόητο «κό-
φτη». Σχεδόν ολόκληρο το Σαββα-
τοκύριακο η Αθήνα έμεινε χωρίς
μέσα μεταφοράς (το Σάββατο λει-
τούργησαν τρόλεϊ, λεωφορεία,
ενώ μόνο ο ΟΣΕ δεν προχώρησε
απεργία). Η ψήφιση των μέτρων
δεν πτοεί τους εργαζόμενους, που
κλιμακώνουν την αντίστασή τους
απαιτώντας να πάρει η κυβέρνηση
πίσω τον νόμο. 

Οι εργαζόμενοι του Μετρό μετά
τη 48ωρη απεργία του Σαββατοκύ-
ριακου, το πρωί της Δευτέρας 23
Μάη απέκλεισαν αιφνιδιαστικά το
κτίριο της Διοίκησης της εταιρίας
ΣΤΑΣΥ στην οδό Αθηνάς. Μετά την
επιτυχημένη δράση τους, προχώ-
ρησαν σε μαζική έκτακτη Γενική
Συνέλευση. 

Η συνέλευση είχε ζωηρή συζήτη-
ση με δεκάδες παρεμβάσεις και
ερωτήσεις. Ο πρόεδρος του Σωμα-
τείου του Μετρό (ΣΕΛΜΑ), Σπύρος
Ρεβύθης ενημέρωσε αναλυτικά
τους εργαζόμενους για τα μέτρα
που για άλλη μια φορά ψήφισε αιφ-
νιδιαστικά η κυβέρνηση μέσα σε
Σαββατοκύριακο. Στην τοποθέτησή
του τόνισε ότι στην τελευταία συνε-
δρίαση του ΔΣ αποφασίστηκε ότι
προτείνει: επαναλαμβανόμενες
απεργίες, έκδοση εντύπου για την
ενημέρωση του επιβατικού κοινού,
συγκρότηση ομάδων εργασίας για
την οργάνωση όλων των κινητοποι-
ήσεων και της απεργίας. 

Η Εύη πρότεινε να αποφασίσει η
συνέλευση ότι μέχρι τις 9 το πρωί
δεν θα πληρώνει εισιτήριο ο κό-
σμος που πάει στις δουλειές του,
ένα «ταξικό μέτρο», όπως είπε, που
εφαρμοζόταν παλιά και μπορεί να
κερδίσει όλους τους εργαζόμε-
νους, τους άνεργους και τους φτω-
χούς δίπλα στην απεργία.

Ο Αλέξης πρότεινε να βάλουν
στόχο να κερδίσουν όλα τα αγωνι-
ζόμενα κομμάτια της κοινωνίας στο
πλευρό τους, τους εργαζόμενους
στα Λιμάνια που πάνε για 48ωρες
απεργίες, τους εργαζόμενους που
παλεύουν ενάντια στην κατάργηση
της Κυριακάτικης αργίας και να πά-
ψει η ηττοπάθεια που καλλιεργούν
τα «παπαγαλάκια» της κυβέρνησης.

Περιφρούρηση 

Άλλος εργαζόμενος πρότεινε ότι
πρέπει να υπάρχει σκληρή περι-
φρούρηση, να μην υπάρχουν καθό-
λου απεργοσπάστες. Στο ίδιο μή-
κος κύματος ήταν τοποθέτηση άλ-
λου εργαζόμενου που τόνισε ότι
πρέπει να σταματήσει το ξεχείλωμα
του όρου «προσωπικό ασφαλείας». 

Πάνω σε αυτά τα ζητήματα τοπο-
θετήθηκε και ο Νίκος Σμπαρούνης,
εργαζόμενος στο Μετρό και μέλος
του ΣΕΚ και του Συντονισμού ενάν-
τια στα Μνημόνια. Τόνισε ότι οι ερ-
γαζόμενοι πρέπει να προχωρήσουν
σε επαναλαμβανόμενες απεργίες,
να συγκροτηθούν απεργιακές
φρουρές με συγκεκριμένες αναθέ-
σεις, καθώς και να υπάρξει συντο-

νισμός με τους εργαζόμενους στα
υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. 

Χαιρετισμό στη συνέλευση έκα-
ναν μέλη του ΔΣ του Συνδικάτου
Εργαζόμενων ΟΑΣΑ. Ο Αποστόλης
Κασιμέρης μετέφερε την δυνατή
εμπειρία από τον αγώνα που δίνουν
οι καθαρίστριες των λεωφορείων
που έχουν αναγκάσει τον εργολά-
βο σε υποχώρηση και θα πάρουν
τα δεδουλευμένα τους, ενώ ο Πα-
ναγιώτης Σκοκέας ανέφερε ότι οι
εργαζόμενοι στα λεωφορεία παίρ-
νουν έμπνευση από τους εργαζό-
μενους στο Μετρό τόσο για να
προχωρήσουν και αυτοί σε απερ-
γία, όσο και για να παλέψουν απέ-
ναντι στη δική τους ηγεσία που κυ-
ριαρχείται από ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ και
τραβάει πίσω το σωματείο.

Χαιρετισμό έκανε και ο Τάσος
Αναστασιάδης από το Συντονισμό
ενάντια στα Μνημόνια. Τόνισε ότι ο
Συντονισμός θα στηρίξει τους ερ-
γαζόμενους σε ό, τι κι αν αποφασί-
σουν, ενώ εξήγησε ότι τώρα είναι η
καλύτερη ευκαιρία να δημιουργη-
θεί ένα πλατύ απεργιακό μέτωπο
με τους εργαζόμενους στις συγκοι-
νωνίες, στα λιμάνια και στα νοσο-
κομεία (απεργούν 8 Ιούνη) ενάντια

στα μνημονιακά μέτρα της κυβέρ-
νησης. 

Οι εργαζόμενοι ανανέωσαν το
ραντεβού τους για την Πέμπτη 26
Μάη σε νέα Γενική Συνέλευση όπου
θα παρθεί απόφαση για τις απερ-
γιακές κινητοποιήσεις. Για τη διευ-
κόλυνση της συμμετοχής θα υπάρ-
χει στάση εργασίας, ενώ η συνέλευ-
ση θα γίνει στις 11 το μεσημέρι στο
κτίριο του Μετρό στα Σεπόλια.

Την ίδια μέρα θα γίνουν οι συνε-
λεύσεις και στα υπόλοιπα μέσα με-
ταφοράς με αντίστοιχες στάσεις
εργασίας, 11πμ με 4μμ. Οι εργαζό-
μενοι των λεωφορείων θα βρεθούν
στις 12 το μεσημέρι στο Ολυμπιακό
Κέντρο στα Άνω Λιόσια. 

Οι εργαζόμενοι των τρόλεϊ θα
πραγματοποιήσουν τη δική τους
συνέλευση στις 12 το μεσημέρι
στην πλατεία Αττικής, στη Λέσχη
Εργαζόμενων ΗΛΠΑΠ. 

Οι εργαζόμενοι του ΗΣΑΠ θα βρε-
θούν στις 12 το μεσημέρι στην αί-
θουσα στο σταθμό της Καλλιθέας.

Την ίδια ώρα θα κάνουν συνέλευ-
ση και οι εργαζόμενοι του ΤΡΑΜ
στο αμαξοστάσιο του Ελληνικού.

Nεκτάριος Δαργάκης

Συνέλευση του Σωματείου ΣΕΛΜΑ στο κτίριο Διοίκησης της ΣΤΑΣΥ, Δευτέρα 23/5
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Σε 48ωρη απεργία ενάντια στο πο-
λυνομοσχέδιο και τα υπόλοιπα μέτρα
της κυβέρνησης προχώρησαν οι ερ-
γαζόμενοι του υπουργείου Οικονομι-
κών την Πέμπτη και Παρασκευή 19
και 20 Μάη. Πραγματοποίησαν συγ-
κεντρώσεις και τις δύο μέρες έξω
από το κτίριο του υπουργείου Οικο-
νομικών στην οδό Νίκης, ενώ και τα
δύο πρωινά απέκλεισαν τις εισόδους
στο κτίριο της οδού Καραγιώργη
Σερβίας. 

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι
με την μετατροπή της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων Εσόδων σε «Ανε-
ξάρτητη Αρχή» η κυβέρνηση «εκχω-
ρεί τη διοίκηση των οικονομικών υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
(Τελωνεία-ΔΟΥ-ΓΧΚ-ΓΓΠΣ) στο Συμ-
βούλιο Διοίκησης και το Διοικητή της
Αρχής όπου, «κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους δεσμεύονται μόνο
από το νόμο και τη συνείδηση τους
(!) και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό
έλεγχο ούτε σε διοικητική εποπτεία
από κυβερνητικά όργανα ή άλλες δι-
οικητικές αρχές!». 

Ταυτόχρονα, υπάρχει ο κίνδυνος
για συγχώνευση υπηρεσιών, κατάρ-
γηση οργανικών θέσεων και μεγάλη
πιθανότητα απολύσεων. 

Με συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή το από-
γευμα της Κυριακής 22/5, κορυφώθηκε το

απεργιακό τετραήμερο που ξεκίνησε με τη διήμε-
ρη απεργία σε εφορίες, τελωνεία και υπ.Οικονο-
μικών και συνεχίστηκε με την απεργία στις συγ-
κοινωνίες και την αποχή των λιμενεργατών. 

Δεδομένης της απεργίας στο σύνολο των ΜΜΜ,
τα συνδικάτα ναύλωσαν λεωφορεία που ξεκίνησαν
από μια σειρά γειτονιές προκειμένου να κατεβά-
σουν τους διαδηλωτές στο συλλαλητήριο.

Οι απεργοί των συγκοινωνιών ήταν οι πρώτοι
που συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα.

“Απεργούμε γιατί μας κλείνουν τα σπίτια” μας
λέει ο Αβραάμ, εργαζόμενος στην ΕΘΕΛ. “Πάνε
να τα δώσουν όλα στο κεφάλαιο. Οι αστικές
συγκοινωνίες πάνε όλες για ξεπούλημα. Το εισι-
τήριο είναι ήδη 1.40 και δεν ξέρω πόσο ακόμα
θα το ανεβάσουν. Με την πολιτική τους ένα είναι
το αποτέλεσμα: ο φτωχός φτωχότερος και ο
πλούσιος πλουσιότερος. Γιατί ξέρεις κάτι... δεν
πάει κανείς πλούσιος με το λεωφορείο. Ο πλού-
σιος πάει με τη μερσεντές. Ο φτωχός πάει με το
λεωφορείο που πάει για το μεροκάματο. Και γι'
αυτό δεν θα πρεπε να υπάρχει καν εισιτήριο. Την
προηγούμενη φορά που πήγαν να ξεπουλήσουν
τα λεωφορεία με την ΕΑΣ τότε, έγινε χαμός. Τα
ακινητοποιήσαμε όλα. Θυμάμαι που ήμουν φαν-
τάρος και με κατέβασαν από το Κιλκίς κι έκανα
δρομολόγια με τα ΡΕΟ επειδή δεν είχε λεωφο-
ρεία. Είναι στο χέρι των συναδέλφων να κάνου-
με τα ίδια. Αν αποφασίσουν να βγούμε στο δρό-
μο θα είναι ό,τι καλύτερο. Η άποψή μου τουλάχι-

στον για το τί πρέπει να γίνει είναι μία: Όλα τα
λεωφορεία στα αμαξοστάσια, να μην κυκλοφο-
ρεί τίποτα. Κι όχι μόνο οι συγκοινωνίες. Όλοι μα-
ζί σε απεργία”.

Εκτός από τους εργαζόμενους στις συγκοινω-
νίες, το παρών έδωσαν σύλλογοι εκπαιδευτικών,
οργανώσεις της αριστεράς, όπως η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
η ΛΑΕ, η Λαϊκή Αντίσταση, το ΕΕΚ και η ΟΚΔΕ,
το ΠΑΜΕ, ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια.
Χαρακτηριστική ήταν και η παρουσία σωματείων
από χώρους που δρομολογείται η ιδιωτικοποί-
ησή τους και οι εργαζόμενοί τους δηλώνουν
αποφασισμένοι να αντισταθούν. Όπως οι εργα-
ζόμενοι στο Ολυμπιακό Στάδιο:

“Το ΟΑΚΑ είναι μέσα στους πρώτους έξι δημό-
σιους οργανισμούς οι οποίοι μπαίνουν στο νέο
υπερταμείο” επισημαίνει ο Δημήτρης Γεωργά-
κης, μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στο ΟΑ-

ΚΑ. “Οι λεπτομέρειες του όλου εγχειρήματος δεν
είναι ακόμα γνωστές. Η επιχειρηματολογία της
κυβέρνησης είναι ότι δεν πάμε να το 'ξεπουλή-
σουμε' αλλά να το 'αξιοποιήσουμε'. Το πολυνο-
μοσχέδιο όμως ξεπουλάει. Έχει όλες τις προ-
ϋποθέσεις εκείνες για κανονικό ξεπούλημα και
σε αυτό στοχεύουν. Εμείς θα υπερασπίσουμε τη
δημόσια περιουσία. Ο αθλητισμός είναι δημόσιο
αγαθό όπως και οι συγκοινωνίες και πρέπει να τα
υπερασπιστούμε μαζί με όλη την κοινωνία. Βά-
ζουμε μπροστά πρόγραμμα κινητοποιήσεων που
θα πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Ο στόχος είναι
με τις κινητοποιήσεις μας να αποτρέψουμε στο
μέγιστο δυνατό βαθμό τα σχέδια περί ιδιωτικο-
ποίησης και ξεπουλήματος, όχι μόνο του ΟΑΚΑ,
αλλά κάθε κομματιού της δημόσιας περιουσίας”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Εκδήλωση κατά της ιδιωτικο-
ποίησης του ΟΛΠ οργάνωσε τη
Δευτέρα 23 Μάη η ΠΕΝΕΝ
στην αίθουσα του Πειραϊκού
Συνδέσμου. Ο Μιχάλης Πέππας
που παρακολούθησε την εκδή-
λωση μας μετέφερε: 

«Στην εκδήλωση συμμετείχαν
περίπου 150 άτομα, μέλη του
σωματείου της ΠΕΝΕΝ, εργα-
ζόμενοι στο λιμάνι και κόσμος
της αριστεράς. Την εκδήλωση
άνοιξε με τοποθέτησή του ο
Αντώνης Νταλακογεώργος,
πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ που εξή-
γησε τι σημαίνει η πώληση του
λιμανιού στην Cosco και στη
συνέχεια μίλησαν ο Παναγιώ-
της Λαφαζάνης από τη ΛΑΕ, ο
Αντώνης Δραγανίγος από την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ο Αλέκος Αλα-

βάνος από το Σχέδιο Β’. Η κου-
βέντα στη συνέχεια απλώθηκε
γύρω από το πώς μπορούμε να
αντισταθούμε στην ιδιωτικοποί-
ηση, με παρεμβάσεις από άλ-
λους ομιλητές, ανάμεσά τους ο
Θανάσης Διαβολάκης από την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ο Τάσος Αναστασιάδης από
τη μεριά του Συντονισμού ενάν-
τια στα Μνημόνια μίλησε για
την ανάγκη στήριξης των εργα-
ζόμενων στο λιμάνι του Πειραιά
και της Θεσσαλονίκης που ξεκι-
νούν επαναλαμβανόμενες
48ωρες και τη δυνατότητα να
συντονιστούν κι άλλοι κλάδοι
γύρω από αυτές τις κινητοποι-
ήσεις, όπως οι εργαζόμενοι
στις συγκοινωνίες και τις μετα-
φορές που πάνε για συνελεύ-
σεις και απεργίες.

48ωρες επαναλαμβανόμενες
απεργίες στα λιμάνια

YΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σ
ε 48ωρες επαναλαμβανόμενες
απεργίες προχωρούν από την
Πέμπτη 26 Μάη οι εργαζόμενοι

στα Λιμάνια ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση και τη διάλυση των εργασιακών
σχέσεων. Την απόφαση πήραν η
Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελ-
λάδας (ΟΜΥΛΕ), η Ένωση Λιμενερ-
γατών του ΟΛΠ (Πειραιά) και του
ΟΛΘ (Θεσσαλονίκης), καθώς και ο
Σύνδεσμος Εποπτών ΟΛΠ. Την Τε-
τάρτη 25/5 στις 12 το μεσημέρι θα
πραγματοποιηθεί στον ΟΛΠ πανλιμε-
νική συγκέντρωση στην Κεντρική Αί-
θουσα εκδηλώσεων. Την Πέμπτη 26/5
στις 11πμ θα γίνει συγκέντρωση στην
πλ. Καραϊσκάκη στον Πειραιά και πο-
ρεία στο Υπουργείο Ναυτιλίας.

Η ψήφιση του νέου Ταμείου Απο-
κρατικοποιήσεων την Κυριακή 22/5
οδήγησε στην κλιμάκωση των αποφά-
σεων από τη μεριά των συνδικάτων.
Το Σαββατοκύριακο που συζητούνταν
τα νέα μέτρα στη Βουλή, οι εργαζόμε-
νοι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλο-
νίκη απείχαν από τις εργασίες τους. 

Στην κοινή ανακοίνωσή τους τα
συνδικάτα επισημαίνουν ότι «η κυβέρ-
νηση προχωράει ολοταχώς στην πώ-
ληση του μετοχικού κεφαλαίου των
ΟΛΠ και ΟΛΘ, παρά τις διαφωνίες

των εργαζομένων, αλλά και του συνό-
λου των κοινωνικών φορέων. Ταυτό-
χρονα, παρά τις επανειλημμένες συ-
ναντήσεις δεν έχει δώσει απάντηση
στις θέσεις των εργαζομένων για τη
διασφάλιση των θεσπισμένων εργα-
σιακών σχέσεων παρά τη φραστική
δέσμευση του πρωθυπουργού».

Οι εργαζόμενοι έχουν κάθε δίκιο να
ανησυχούν για τι θέσεις εργασίας
τους αφού η σύμβαση που έχει υπο-
γραφεί με την κινέζικη πολυεθνική Co-
sco αναφέρει ότι μέσα σε 90 μέρες
μπορεί να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί
υπεργολαβίες. Αυτό μαθηματικά οδη-
γεί σε απολύσεις με τη χρησιμοποί-
ηση εργατικού δυναμικού χωρίς εργα-
σιακά δικαιώματα. Υπάρχει ο φόβος
ότι μέσα στον πρώτο μήνα θα οδηγη-
θούν εκτός δουλειάς 55 εργαζόμενοι. 

O Γιάννης Τσαλίμογλου από το ΔΣ
της Ένωσης Λιμενεργατών δήλωσε
στην ΕΑ: «Η κυβέρνηση συνεχίζει να
υλοποιεί τις υποσχέσεις της στους δα-
νειστές καταστρέφοντας το κοινωνικό
σύνολο, τους εργαζόμενους και τους
χαμηλοσυνταξιούχους. Η δημιουργία
του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων
θα περίμενα να φέρει την παραίτηση
του υπουργού Θοδωρή Δρίτσα αφού
πολλές φορές είχε δηλώσει ότι θα το

κάνει αν φτιαχνόταν τέτοιο ταμείο. Μέ-
χρι τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Χά-
ρηκα με την παραίτηση της Κατριβά-
νου, έστω και την τελευταία στιγμή.
Εμείς συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις
μας ενάντια στο ξεπούλημα του λιμα-
νιού, δεν πιστεύουμε στα ευχολόγια
για τις εργασιακές σχέσεις».   

O Συντονισμός ενάντια στα Μνημό-
νια σε ανακοίνωση που κυκλοφόρησε
(διαβάστε τη ολόκληρη στο syntoni-
smoskd.blogspot.gr) τονίζει ότι «Με
απεργιακές κινητοποιήσεις Διαρκείας
χρειάζεται να απαντήσουμε ενωμένα
όλοι οι εργαζόμενοι στις αστικές συγ-
κοινωνίες και στα Λιμάνια για να μην
αφήσουμε να προχωρήσουν οι ιδιωτι-
κοποιήσεις… Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εί-
ναι αδύναμη και φοβάται την μετωπική
σύγκρουση με τα Συνδικάτα. Αυτό δεί-
χνει η στάση της για τον τρόπο που
ψήφισε το ασφαλιστικό και το πολυνο-
μοσχέδιο τις προηγούμενες ημέρες…
Απέναντι στα ψέματα της κυβέρνησης
ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος οι εργα-
ζόμενοι προβάλουμε το δικό μας δρό-
μο. Και αυτό σημαίνει στην προμετωπί-
δα των εργατικών διεκδικήσεων να βά-
λουμε τη διαγραφή του χρέους». 

Νεκ. Δ.

Η απεργία νέκρωσε την Αθήνα

Kυριακή 22 Μάη, Σύνταγμα

Εκδήλωση της ΠΕΝΕΝ, 23/5

ΠΕΝΕΝ Όχι στην ιδιωτικοποίηση
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Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έχοντας ξε-
περάσει προ πολλού τις περσινές διακηρύ-
ξεις της για κατάργηση των αντιεκπαιδευτι-
κών νόμων της τελευταίας πενταετίας, συ-
νεχίζει τον καταστροφικό δρόμο των Μνη-
μονίων. Οι περικοπές στην παιδεία και το
πάγωμα των διορισμών δύσκολα κρύβονται
πίσω από τον προσχηματικό «Εθνικό Διάλο-
γο για την Παιδεία». Το εκπαιδευτικό κίνη-
μα, ωστόσο, έχει βάλει σημαντικά εμπόδια
στα σχέδια του υπουργείου, με χαρακτηρι-
στικότερο παράδειγμα τις νικηφόρες κινη-
τοποιήσεις των αναπληρωτών. 

Ραχοκοκαλιά και συνδικαλιστικό στήριγ-
μα αυτών των αγώνων υπήρξαν οι δυνά-
μεις των Παρεμβάσεων στις ΕΛΜΕ και
στους Διδασκαλικούς συλλόγους, που ορ-
γανώνουν την αντίσταση των συναδέλφων
από τα κάτω και δεν αρκούνται σε συμβο-
λικές διαμαρτυρίες. Μία από τις ΕΛΜΕ που
έχουν αναδειχτεί σε κέντρα αγώνα, και μά-
λιστα όχι μόνο για τα εκπαιδευτικά ζητήμα-
τα αλλά και για την αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες, είναι η Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονί-
κης, της οποίας εκλεγμένος πρόεδρος εί-
ναι ο Χρήστος Ζαγανίδης, μέλος των Πα-
ρεμβάσεων για πολλά χρόνια. Η δράση του
Χρήστου έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα τις άλλες
παρατάξεις, ακριβώς επειδή βάζει σε κίνη-
ση τον ίδιο τον κόσμο και δεν αντιμετωπίζει
το σωματείο ως χώρο εκλογικής καταγρα-
φής δυνάμεων. 

Γι’ αυτό και η ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ), η ΔΑΚΕ

και το ΠΑΜΕ, σε μια εντυπωσιακά συντονι-
σμένη κίνηση, κατέθεσαν πρόταση μομφής
εναντίον του Χ. Ζαγανίδη και απειλούν ότι θα
χρησιμοποιήσουν τον …κανονισμό της Βου-
λής! Ειδικότερα, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ
αναφέρεται σε «αντικαταστατικές ενέργειες»
του Χρήστου μνημονεύοντας την παρουσία
του σε κινητοποιήσεις του κλάδου ενάντια
στον «Εθνικό Διάλογο», η ΔΑΚΕ τον στοχο-
ποιεί ως «προβλημα τικό» πρόσωπο επειδή
απλά δεν της αρέσει, ενώ το ΠΑΜΕ κάνει λό-
γο για ατασθαλίες στην οικονομική διαχείρι-
ση αναφερόμενο σε περιόδους για τις οποί-
ες υπάρχουν εγκε κριμένοι απολογισμοί! 

Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλ-
φων της ΕΛΜΕ όμως ξέρουν την αλήθεια γι’
αυτό και στη Γενική Συνέλευση του σωμα-
τείου την περασμένη Πέμπτη στήριξαν το
Χρήστο Ζαγανίδη απέναντι στη σκευωρία
εναντίον του. Ανάλογες αποφάσεις πήραν
και άλλες ΕΛΜΕ και σωματεία, ενώ μέχρι
στιγμής πάνω από 500 εκπαιδευτικοί και ερ-
γαζόμενοι υπέγραψαν το κείμενο στήριξης
που κυκλοφορεί. Η συμπαράσταση στον Χ.
Ζαγανίδη είναι κομμάτι της αντίστασης απέ-
ναντι στην πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ και
έμπρακτη υπεράσπιση του μαχητικού συνδι-
καλισμού απέναντι στις συκοφαντίες των
γραφειοκρατών. Η επιρροή της αντικαπιτα-
λιστικής αριστεράς στα σωματεία τους φο-
βίζει, ας τη διευρύνουμε!

Eύα Τζένου, ΕΠΑΛ Νάουσας,
πρώην μέλος της Ε’ ΕΛΜΕ

Oλοκληρώθηκαν οι εκλογές
για νέο ΔΣ στον Ενιαίο Σύλλο-
γο εργαζόμενων στο υπουρ-
γείο Πολιτισμού. Η Ενωτική
Αγωνιστική Κίνηση (ΕΑΚ, πα-
ράταξη που στηρίζει και η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη) πήρε 336
ψήφους και 2 έδρες στο ΔΣ. 

Οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ και
της ΔΗΜΑΡ, Ενιαία Προοδευ-
τική Συνδικαλιστική Πρωτο-
πορία και Αγωνιστική Συσπεί-
ρωση, κατέβηκαν αυτή τη
χρονιά σε ενιαίο ψηφοδέλτιο

με το όνομα της πρώτης και
με αυτό τον τρόπο κατάφε-
ραν να πάρουν την πρώτη θέ-
ση. 

Τα αποτελέσματα έχουν ως
εξής (σε παρένθεση τα αποτε-
λέσματα του 2013): Ψήφισαν
1589, έγκυρα 1470. Πήραν: Ενι-
αία Προοδευτική Συνδικαλιστική
Πρωτοπορία (ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΑΡ)
520 ψήφοι και 3 έδρες (είχαν

582 ψήφους και 3 έδρες), Ενωτι-
κή Αγωνιστική Κίνηση (ΕΑΚ) 336
ψήφοι και 2 έδρες (393 και 2),
Αυτόνομη Παρέμβαση (ΣΥΡΙΖΑ)
302 ψήφοι και 1 έδρα (360 και
2), ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) 158 ψήφοι και 1
έδρα (151 και 1), ΔΑΚΕ 142 και
1 (190 και 1), Δημοκληροκρατία
12 ψήφοι. 

H Σταυρούλα Ψυχογιοπού-
λου (υποψήφια από την Ερ-
γατική Αλληλεγγύη) βρέθηκε
στην 5η θέση του ψηφοδελτί-
ου της ΕΑΚ.

Σε κοινή κινητοποίηση στις αρ-
χές Ιούνη προσανατολίζονται ΟΛ-
ΜΕ και ΔΟΕ με βασικά αιτήματα
τις μαζικές προσλήψεις στα σχολεία και το μπλοκά-
ρισμα των απολύσεων των αναπληρωτών. Αυτό απο-
φασίστηκε μετά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευ-
σης των Προέδρων των ΕΛΜΕ το Σάββατο 21 Μάη. 

Εν τω μεταξύ, κάτω από την πίεση της βάσης
των δασκάλων, από τον «Εθνικό Διάλογο για την
Παιδεία» αποσύρθηκε η Διδασκαλική Ομοσπον-
δία, όπως απαιτούσε όλο αυτόν τον καιρό η πλει-
οψηφία των μελών της ΔΟΕ. 

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται παρά το ότι
κοντεύουμε στην καλοκαιρινή ανάπαυλα. Την Πα-
ρασκευή 20 Μάη οι εκπαιδευτικοί οργάνωσαν
συγκέντρωση στο Σύνταγμα μαζί με την Ομο-
σπονδία Γονέων, διεκδικώντας να γίνουν διορι-
σμοί στα σχολεία και να μην ψηφιστεί το πολυνο-
μοσχέδιο, ο «κόφτης» και το Ταμείο Αποκρατικο-
ποιήσεων. 

Στα Χανιά ο Σύλλογος Δασκάλων αποφάσισε
ότι θα προχωρήσει σε στάση εργασίας την Πέμ-

πτη 26 Μάη, συγκέντρωση
στην πλατεία Αγοράς και πα-
ράσταση διαμαρτυρίας στην

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης,
κυκλοφόρησε κάλεσμα προς τα υπόλοιπα πρωτο-
βάθμια σωματεία να προχωρήσουν και αυτά την
ίδια μέρα σε αντίστοιχες κινήσεις, ενώ ζητά από
τη ΔΟΕ να κηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία. 

Το σωματείο σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Ο
Σ.Ε.Π.Ε Χανίων δεν κάνει βήμα πίσω από τις απαι-
τήσεις του κλάδου για μόνιμους διορισμούς, κα-
τάργηση του ν3848-10 στο σύνολό του, αλλά και
από τις διεκδικήσεις του για ένα πραγματικά δη-
μόσιο και δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά. Θε-
ωρούμε πως ο συντονισμός με όλους τους συλ-
λόγους εκπαιδευτικών ανά την Ελλάδα για την
ανατροπή των πολιτικών είναι επιβεβλημένος».

Θυμίζουμε ότι η 85η Γενική Συνέλευση (συνέ-
δριο) της ΔΟΕ θα γίνει στις 22-24 Ιούνη, ενώ τις
δυο πρώτες εβδομάδες του Ιούνη θα γίνει γύρος
Γενικών Συνελεύσεων σε όλους τους Διδασκαλι-
κούς Συλλόγους. 

YΠΠΟ

OΛΜΕ - ΔΟΕ Η στοχοποίηση του Χρήστου
Ζαγανίδη δεν θα περάσει!

Στις 9 του Ιούνη, μία μέρα μετά την πανυγειονομι-
κή απεργία, γίνονται οι εκλογές στην Ένωση Για-
τρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ). Το Νυστέρι έχει κυκλο-
φορήσει ανακοίνωση για την οργάνωση της απερ-
γίας, αλλά και κάλεσμα για την συγκρότηση ψηφο-
δελτίου του Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή,
όπως έγινε στις εκλογές των γιατρών στην Αθήνα
και στην ΟΕΝΓΕ με μεγάλη επιτυχία και κατάκτηση
της δεύτερης θέσης και στις δυο εκλογικές μάχες. 

Η ανακοίνωσή του Νυστεριού αναφέρει: «Οι
αγώνες στα νοσοκομεία, βάδισαν μαζί, με τις μεγά-
λες πανεργατικές κινητοποιήσεις, αλλά και με το
κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. Δυστυχώς
η ΕΝΙθ με ευθύνη του απερχόμενου ΔΣ, έδειξε την
ίδια αδράνεια με την ΟΕΝΓΕ όλο το προηγούμενο
διάστημα, απουσιάζοντας ουσιαστικά από όλα τα
μεγάλα μέτωπα εντός κι εκτός νοσοκομείων.

Αυτό που μπορεί να αλλάξει αυτή την κατάστα-
ση είναι η κινητοποίηση της βάσης των νοσοκο-
μειακών γιατρών. Αυτός ο κόσμος του αγώνα
χρειάζεται, να πάρει στα χέρια του την ΕΝΙΘ και
να της δώσει τον αγωνιστικό και πολιτικό προσα-
νατολισμό που χρειάζεται για να ανατρέψει την
σημερινή άθλια κατάσταση στα νοσοκομεία. Γι’
αυτό και αξίζει να προσπαθήσουμε να συγκροτή-
σουμε το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή και
στη Θεσσαλονίκη με πρώτο βήμα τη συμμετοχή
μας στις εκλογές της ΕΝΙΘ στις 9 Ιούνη και συνε-
χίζοντας αγωνιστικά για να κερδίσουμε προσλή-
ψεις και χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας». 

Εκλογές στην ΕΝΙΘ

Ο
ι εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία συνε-
χίζουν τους αγώ-

νες τους για να σπάσουν
στην πράξη τα μνημονια-
κά μέτρα. Πανυγειονομι-
κή απεργία θα γίνει στις
8 Ιούνη με πανελλαδική
απεργιακή συγκέντρωση
στις 11πμ στο υπουργείο
Υγείας. 

Ανακοίνωση-κάλεσμα
για την απεργία έβγαλε
το Συντονιστικό των πρω-
τοβάθμιων σωματείων,
επιτροπών αγώνα και ερ-
γαζόμενων Νοσοκομείων,
ενώ θα κυκλοφορήσει και αφί-
σα. Στην ανακοίνωση σημειώνει
«Μπορούμε να τους σταματή-
σουμε. Ήδη στην απεργιακή
αντεπίθεση μαζί με την υγεία,
καλούν οι εργαζόμενοι στα λι-
μάνια με 48ωρες επαναλαμβα-
νόμενες ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση. Σε απεργία προχωράνε
και όλοι οι εργαζόμενοι στις
συγκοινωνίες στην Αθήνα. Οι
εκπαιδευτικοί σε νέα κινητοποί-
ηση απαιτώντας να μην απολυ-

θούν οι αναπληρωτές εκπαι-
δευτικοί και να γίνουν προσλή-
ψεις στα σχολεία. Συνεχίζουμε
την αντίσταση για να σπάσουμε
τα μνημονιακά μέτρα στην πρά-
ξη.

Στις 8 Ιούνη να γίνει πανυγει-
ονομικός σεισμός. Κάθε εργα-
ζόμενος/η και κάθε πρωτοβάθ-
μιο σωματείο χρειάζεται να πά-
ρει στα χέρια του, την ενημέ-
ρωση και την οργάνωση της
μάχης. Να οργανώσουμε σε κά-
θε νοσοκομείο ανοιχτές συσκέ-

ψεις με συνάδελφους και συνα-
δέλφισσες, επιτροπές απεργια-
κές που θα πάρουν πάνω τους
με περιοδείες, συζητήσεις, συ-
νελεύσεις, την περιφρούρηση
και την επιτυχία της απεργίας.
Εκείνη την μέρα να μπούμε μα-
ζικά στα πούλμαν από επαρχία
και Αθήνα, να πλημμυρίσουμε
τους δρόμους, με τα πανό των
σωματείων μας, να δείξουμε
την δύναμή μας. Να δώσουμε
συνέχεια με απεργιακή κλιμά-
κωση για να αναγκάσουμε την

κυβέρνηση σε άτακτη
υποχώρηση. 

Να διεκδικήσουμε
από την ΑΔΕΔΥ να κη-
ρύξει εκείνη την μέρα
πανελλαδική απεργία σε
όλο το δημόσιο. Μαζί με
όλο το εργατικό κίνημα
να ανοίξουμε το δρόμο
για μαζικές προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού και
χρηματοδότησης. Αυτή
τη μάχη δίνει το Συντο-
νιστικό Νοσοκομείων και
καλεί κάθε εργαζόμενο,
κάθε σωματείο να την
δώσουμε μαζί». 

Ήδη, έχουν ξεκινήσει συνε-
λεύσεις για την οργάνωση της
απεργίας. Την ώρα που γράφον-
ταν αυτές οι γραμμές σε εξέλιξη
ήταν συνέλευση στο Γεννημα-
τάς, ενώ στον Άγιο Σάββα η συ-
νέλευση έχει προγραμματιστεί
για την Τετάρτη 1 Ιούνη. 

Το Νυστέρι, το αντικαπιταλι-
στικό δίκτυο εργαζόμενων στην
Υγεία, οργανώνει ανοιχτή συνέ-
λευση το Σάββατο 28/5 στις
2μμ στον Άγιο Σάββα. 

Πανυγειονομική απεργία στις 8 Ιούνη
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Ο
ι κατηγορίες “αντίσταση κατά της αρχής”, “απόπειρα
απελευθέρωσης κρατουμένου”, “απειλή - εξύβριση”, “πα-
ράνομη βία” απαγγέλθηκαν στην Κατερίνα  Πατρικίου,

πρώην δημοτική σύμβουλο Πετρούπολης, μέλος του Σοσιαλιστι-
κού Εργατικού Κόμματος και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στο αυτόφωρο
όπου παραπέμφηκε για να δικαστεί, μετά την σύλληψή της από
Αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ την Πέμπτη 19/5 το μεσημέρι. 

“Ακουσα φωνές και βγήκα στο μπαλκόνι”, μας περιγράφει η
Κατερίνα Πατρικίου. “Αντίκρυσα άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ να
έχουν ρίξει έναν άνθρωπο στο πεζοδρόμιο, να του έχουν βά-
λει χειροπέδες και να κοπανάνε το κεφάλι του στο έδαφος.
Άρχισα να φωνάζω 'αφού του έχετε βάλει χειροπέδες γιατί
τον κοπανάτε;'. Η βίαιη συμπεριφορά συνεχίστηκε και από άλ-
λους άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που άρχισαν να καταφθάνουν
και τον κλωτσούσαν και αυτοί. Συνέχισα να φωνάζω και τότε
οι αστυνομικοί μου φώναζαν σκάσε και μπες μέσα. Άρχισε να
μαζεύεται κόσμος και όταν κατέβηκα κάτω άκουσα μία φωνή
να λέει “αυτή είναι που φώναζε”. Τότε μου φόρεσαν και μένα
χειροπέδες, με έριξαν κάτω και άρχισαν να με απειλούν “να
δεις τι θα πάθεις, θα σου φορτώσουμε όλο τον ποινικό κώδι-
κα”. Όταν τους είπα ότι έχω πρόβλημα με τη μέση μου, τότε
μου έριξαν γροθιά στη μέση. Με πήγαν στο τμήμα χωρίς να
με αφήσουν να πάρω τηλέφωνο και μόνο επειδή με είδε ένας
αυτόπτης μάρτυρας που ειδοποίησε, έφτασε αργότερα στο
τμήμα ο Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας Π. Κωνσταντίνου και

δικηγόρος που ζήτησε να με πάνε σε νοσοκομείο γιατί πονού-
σα στη σπονδυλική μου στήλη. Με μεταφέρανε από νοσκο-
μείο σε νοσοκομείο γιατί δήθεν δεν ξέρανε ποιο εφημερεύει
και μετά με πήγαν στη ΓΑΔΑ όπου κρατήθηκα όλη νύχτα και
αργά το μεσημέρι της άλλης μέρας πέρασα από αυτόφωρο.
Ορίστηκε δικάσιμος για τις 20 Σεπτέμβρη”.      

“Η Κατερίνα Πατρικίου και ως δημοτική σύμβουλος και ως
αγωνίστρια του κινήματος έχει δώσει μάχες για τις δημοκρα-
τικές ελευθερίες και τα δικαιώματα”, αναφέρει καταγγελία
της ΚΕΕΡΦΑ. “Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει την
αστυνομική αυθαιρεσία. Μόλις τελευταία το ΑΤ Πετρούπολης
ξεκίνησε ανάκριση μετά από καταγγελία χρυσαυγίτη υποψή-
φιου στις βουλευτικές εκλογές. Εστάλη μάλιστα στις
25/1/2015 υπηρεσιακό σημείωμα προς το εγκληματολογικό το
οποίο ζητούσε «επίδειξη φωτογραφιών σεσημασμένων ατό-
μων, μελών του κόμματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ»! Είναι απαράδεκτο να
ποινικοποιείται η διαμαρτυρία για την αστυνομική αυθαιρε-

σία... Το τελευταίο διάστημα τα κρούσματα αστυνομικής αυ-
θαιρεσίας από το συλλαλητήριο κατά της ψήφισης του ασφα-
λιστικού μέχρι την κάλυψη των επιθέσεων των χρυσαυγιτών
στον Πειραιά στις 8 Απρίλη δείχνουν ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ συνεχίζει το ίδιο τροπάρι με τους προκατόχους της.
Απαιτούμε την άμεση παύση της δίωξης της”.  

Η Τοπική Επιτροπή ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ιλίου-Πετρούπολης –Αγ.Αναρ-
γύρων-Καματερού καλεί την Πέμπτη 26/5 στις 7μμ συγκέντρω-
ση στην στρογγυλη πλατεία στην Πετρούπολη, σαν ένδειξη δια-
μαρτυρίας για τις ενέργειες του Α.Τ. Πετρούπολης και του εγ-
κληματολογικού και απαιτώντας “να σταματήσουν τώρα όλες οι
διαδικασίες πολιτικής δίωξης μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ”. 

“Καλούμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ να πάρει την πο-
λιτική ευθύνη και να απαντήσει για τις μεθόδους φακελώμα-
τος της αστυνομίας και των κατασταλτικών της μηχανισμών”,
αναφέρει το κάλεσμα της τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ. “Καλούμε το
λαό και τους εργαζόμενους με τους αγώνες τους να μπλοκά-
ρουν την αντιλαϊκή επίθεση κυβέρνησης- ΕΕ-ΔΝΤ. Να υψώ-
σουν το ανάστημά τους απέναντι στην αυταρχική κυβερνητι-
κή κατρακύλα, να πρωτοστατήσουν στην υπεράσπιση των δη-
μοκρατικών δικαιωμάτων, να βάλουν φραγμό στους απαντα-
χού φασίστες. Ζητάμε από όλες τις μαχόμενες αριστερές δυ-
νάμεις να καταδικάσουν τις αντιδημοκρατικές μεθόδους της
κυβέρνησης απέναντι στους αγωνιστές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ”.

Κατερίνα Θωίδου

...και διώκουν
αγωνιστές όπως 
η Κ. Πατρικίου

Παραγράφουν το πογκρόμ της Χρυσής Αυγής...
Ά

λλο ένα δείγμα της ευνοϊκής μεταχείρι-
σης της Δικαιοσύνης προς τη ναζιστική
εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή εί-

ναι η παραγραφή, λόγω παρέλευσης πενταε-
τίας, του ρατσιστικού πογκρόμ που οργάνωσε
η ναζιστική δολοφονική συμμορία τον Μάιο
του 2011 στο κέντρο της Αθήνας αφήνοντας
πίσω της έναν νεκρό και πάνω από 100 τραυ-
ματίες μετανάστες. 

Επικεφαλής του πογκρόμ όπως αποκαλύ-
φθηκε από βίντεο και φωτογραφίες ήταν οι
Κασιδιάρης, Παναγιώταρος, Ηλιόπουλος,
Μπούκουρας. Η υπόθεση παραγράφηκε παρά
το γεγονός ότι η εισαγγελική πρόταση, αναφέ-
ρει ρητά ότι “… προκύπτει πλήρως και χωρίς
καμία αμφιβολία η συμμετοχή του κόμματος
στις εγκληματικές ενέργειες σε βάρος αλλο-
δαπών, ανεξέλεγκτα, στο κέντρο της Αθήνας
[...]». Το σκάνδαλο είναι διπλό αφού η μηνυτή-
ρια αναφορά έχει συσχετιστεί με τη δίκη της
Χρυσής Αυγής. 

Μετά από αυτή την απαράδεκτη εξέλιξη, οι
δύο δικηγόροι οι οποίοι και είχαν καταθέσει τη
σχετική μηνυτήρια αναφορά για την υπόθεση
του πογκρόμ στην Εισαγγελία του Αρείου Πά-
γου ήδη από τις 12/05/2014, Θ. Καμπαγιάννης
και Κ. Σκαρμέας δήλωσαν: «η προκαταρκτική
εξέταση που πραγματοποιήθηκε αυτοτελώς
από την Εισαγγελία Πρωτοδικών για τον προσ-
διορισμό των τελεσθεισών εγκληματικών πρά-
ξεων και τον εντοπισμό των δραστών κατέληξε
σε πλήρη συγκάλυψη. Μετά από δύο χρόνια
“κατεπείγουσας” έρευνας που διεξήχθη από
το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, ο
αρμόδιος εισαγγελέας αρχειοθέτησε τη σχη-
ματισθείσα δικογραφία, στο μέτρο δε που κρί-
θηκε πως τελέστηκαν εγκληματικές πράξεις, η
δικογραφία τέθηκε στο “αρχείο αγνώστων
δραστών”. Η σκανδαλώδης καθυστέρηση στη
διερεύνηση της υπόθεσης σημαίνει ότι πλέον
έχουν παραγραφεί όλες οι πλημμεληματικές
πράξεις (διατάραξη κοινής ειρήνης, σωματικές

βλάβες, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κλπ) λόγω
παρέλευσης πενταετίας.

Διαπιστώσεις
Για την εξέλιξη αυτή έχουμε να κάνουμε δύο

διαπιστώσεις: Αφενός επιβεβαιώνεται άλλη μια
φορά η ευμενής αντιμετώπιση των διωκτικών
και δικαστικών αρχών προς τα ηγετικά στελέχη
της Χρυσής Αυγής και απομυθοποιείται η δήθεν
“σκληρή” αντιμετώπισή τους. Με εξαίρεση το
χρονικό διάστημα μετά τη δολοφονία Φύσσα,
που οι κρατικοί μηχανισμοί κινήθηκαν κάτω από
την κατακραυγή της κοινής γνώμης και την
έκρηξη του μαζικού αντιφασιστικού κινήματος,
η Χρυσή Αυγή εξακολουθεί να απολαμβάνει μια
ιδιότυπη ασυλία… Αφετέρου, αποδεικνύεται η
απροθυμία των διωκτικών και δικαστικών αρχών
να εντοπίσουν και να τιμωρήσουν τους δράστες

των εγκλημάτων ρατσιστικής βίας. Χωρίς να
έχουμε πρόσβαση στην πράξη αρχειοθέτησης
και τη σχηματισθείσα δικογραφία, συμπεραί-
νουμε ότι από τα δεκάδες άτομα που εικονίζον-
ται σε φωτογραφίες και βίντεο να τελούν εγ-
κληματικές πράξεις και τα οποία θέσαμε σε
γνώση των αρχών, δεν ταυτοποιήθηκε παρά μό-
νο ένας (1), με τις κατηγορίες της απόπειρας
επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της παράνο-
μης οπλοφορίας. Η κατηγορία της διατάραξης
κοινής ειρήνης (τόσο γνώριμη για εκατοντάδες
εργαζόμενους και νεολαίους που συλλαμβάνον-
ται στο σωρό σε διαδηλώσεις) δεν αναφέρεται
καν: προφανώς ο θύτης και το θύμα “διαπληκτί-
στηκαν” στα πλαίσια κάποιου μεμονωμένου πε-
ριστατικού, άσχετου με το πογκρόμ που λάμβα-
νε χώρα. Είναι μάλιστα πιθανό το μοναδικό άτο-
μο που ταυτοποιήθηκε να είναι το ίδιο κατά του

οποίου υπήρξε εμπρησμός του οχήματός του
από την οργάνωση “Μαχόμενη Μειοψηφία”
στις 25/11/2012 (την ευθύνη ανέλαβε η οργά-
νωση με προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στις
26/11/2012 όπου και δημοσιοποιείται το όνομα
του εν λόγω ατόμου). Ας το πούμε εύσχημα:
Υπάρχει κάτι σάπιο στο βασίλειο της ελληνικής
Εισαγγελίας, όταν αυτή αποδεδειγμένα αδυνα-
τεί να εντοπίσει και να τιμωρήσει τους δράστες
του ρατσιστικού πογκρόμ, τουλάχιστον περισ-
σότερο από όσο το έπραξε μια τυχαία αναρχι-
κή ομάδα, από αυτές που καταδικάζονται σω-
ρηδόν με το άρθρο 187Α ως τρομοκρατικές
οργανώσεις.

Το χρυσαυγίτικο πογκρόμ του Μαΐου του
2011 αποτελεί την πιο εμβληματική στιγμή της
ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα τις τελευταίες
δεκαετίες: πραγματοποιήθηκε δημόσια, στο
φως της ημέρας, στο κέντρο της πρωτεύουσας,
από πλήθος ατόμων, με την παρουσία αστυνο-
μικών οργάνων, σε βάρος διερχόμενων αλλοδα-
πών πολιτών (εφαρμογή της εντολής “Ό,τι κι-
νείται σφάζεται”), με μόνο κριτήριο την εξωτερι-
κή τους εμφάνιση και συγκεκριμένα το χρώμα
τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΑΒ, στις
12/5/2011, μέσα σε 183 λεπτά διακομίστηκαν 8
μετανάστες με σπασμένα κεφάλια από το κέν-
τρο της Αθήνας στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Κι
αυτό ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Από σήμερα και επισήμως, οι φυσικοί αυ-
τουργοί αυτών των εγκληματικών ενεργειών
μπορούν να κυκλοφορούν ανακουφισμένοι κα-
θώς δεν πρόκειται να διωχθούν για τις πράξεις
τους. Η αποτυχία αυτή των διωκτικών και δικα-
στικών αρχών δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες
για τις δημόσιες διακηρύξεις και διεθνείς δε-
σμεύσεις του ελληνικού κράτους αναφορικά
με την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας. Και
είναι κοινή, εθνική και διεθνής εμπειρία ότι
όταν η ρατσιστική βία δεν τιμωρείται, επανα-
λαμβάνεται. Οι ελληνικές κρατικές αρχές φέ-
ρουν ακέραια την ευθύνη».

Αντιφασιστική διαδήλωση μπροστά στο Δημαρχείο της Αθήνας τις μέρες του Πογκρόμ.
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Ε
ίναι η πρώτη φορά που έρχομαι
στο Μαρξισμό. Γνωρίσαμε και συ-
ζητήσαμε με πολύ κόσμο, συνάδελ-

φους, κόσμο αριστερό που μίλησε για την
οικονομία, τους πρόσφυγες, τους μετανά-
στες και για την ισλαμοφοβία. Είναι αυτό
ιδιαίτερα σημαντικό για μένα που είμαι
μουσουλμάνος, να μιλάνε Έλληνες που
έχουν άλλη θρησκεία, διαφορετική γλώσ-
σα. Οι μουσουλμάνοι τα τελευταία χρόνια
ζούνε δύσκολα, όχι μόνο στην Ευρώπη
αλλά και στα μέρη απ’ τα οποία κατάγον-
ται. Φεύγουν από τον τόπο τους και κα-
νείς δεν φεύγει από τον τόπο του εύκολα
να πάει σε μια χώρα που δεν ξέρει ούτε
τη γλώσσα.

Εγώ ήρθα στην Ελλάδα το 2006, κλείνω
δέκα χρόνια. Ο πρώτος αγώνας που έκα-
να ήταν το 2011 η απεργία πείνας. Λίγοι
άνθρωποι στην αρχή, οργανωθήκαμε και
αρχίσαμε να διεκδικούμε χαρτιά, δουλειά,
δεδουλευμένα. Ανεβήκαμε από τα Χανιά
στην Αθήνα με το Φόρουμ Μεταναστών
Κρήτης, πήγαμε στη Νομική, μετά στην
Υπατία. Ζούσαμε πάρα πολύ δύσκολα, με
τα ΜΜΕ να μας επιτίθενται. Καταφέραμε
τότε να μπορούμε να πάρουμε ένα χαρτί
να μπορούμε να ταξιδεύουμε μια φορά το
χρόνο - το λάθος που κάναμε τότε είναι
ότι εμείς μέναμε στις σκηνές και αφήναμε
τους άλλους από το Φόρουμ Μεταναστών
να πηγαίνουν να κουβεντιάζουν με την κυ-
βέρνηση. Μετά έπεσε το ΠΑΣΟΚ, αμέσως
μετά ήρθε ο Σαμαράς, οπότε έκλεισε εν-
τελώς ο δρόμος για τους μετανάστες,
πολλοί δεν πρόλαβαν.

Ελεύθεροι

Ο δεύτερος αγώνας, εκεί γύρω στο
2013 στα Χανιά, για να μπορέσουμε να
κρατήσουμε τα χαρτιά, έξω από τα αστυ-
νομικά τμήματα σε πετυχημένους αγώνες
για να αφήσουν ελεύθερους μετανάστες
που κρατούνται στα αστυνομικά τμήματα
και συνήθως κρατούνται για μήνες ή τους
πάνε για απέλαση. Και το πετύχαμε αυτό,
επειδή παλέψαμε μαζί Έλληνες και μετα-
νάστες, με το Στέκι Μεταναστών, την
ΚΕΕΡΦΑ, το ΣΕΚ και πολλούς άλλους αν-
θρώπους, πολλή αλληλεγγύη. Τους ευχα-
ριστούμε γιατί βρέθηκαν μαζί μας στη
βροχή, στο κρύο, βοήθησαν όπως μπο-
ρούσαν.

Μετά φτιάξαμε μια μικρή ομάδα, τότε
διαχωριστήκαμε από το Φόρουμ Μετανα-
στών. Από τη στιγμή που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ
στην κυβέρνηση, το Φόρουμ τα σταμάτη-
σε όλα, σταμάτησε χωρίς να πει σε εμάς
τους μετανάστες που κατεβήκαμε πολλές
φορές μαζί στο δρόμο. Τελευταία στιγμή
πήραμε χαμπάρι ότι Φόρουμ Μεταναστών
είναι ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ είναι Φόρουμ Με-
ταναστών. Έτσι φτιάξαμε μια μικρή ομά-
δα, την Πρωτοβουλία Μεταναστών Χα-
νίων και με αυτήν προχωράμε. Μαζί με
την ΚΕΕΡΦΑ διαδηλώσαμε στις 19 Μαρτί-
ου -και φέτος και πέρσι- και στις 10 Απρί-
λη και ξανά την Πρωτομαγιά.

Χακίμ, Χανιά

Δέκα χρόνια
στον αγώνα

Oι εξελίξεις, η συζήτη-
ση και η προοπτική για
την Αριστερά στην Ελλά-
δα βρέθηκαν στο επίκεν-
τρο του Μαρξισμού σε μια
σειρά από συζητήσεις.

Το πρωί του Σαββάτου
με τη συζήτηση πάνω στο
θέμα «Η Αριστερά μετά
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ»
με ομιλητές την Ελένη
Πορτάλιου, πρώην δημοτι-
κή σύμβουλο Αθήνας, τον
Πέτρο Κωνσταντίνου δη-
μοτικό σύμβουλο Αθήνας
και τον Κέβιν Οβεντεν,
συγγραφέα του βιβλίου
«ΣΥΡΙΖΑ: μέσα στο λαβύ-
ρινθο»  που πρόσφατα με-
ταφράστηκε και στα ελλη-
νικά. 

Ακολούθησε αμέσως
μετά η συζήτηση με θέμα
το «Ενιαίο Εργατικό Μέ-
τωπο» με ομιλητές τους
Γιάννη Σηφακάκη και Αν-
τώνη Δραγανίγο από την
ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
τον Αντώνη Νταλακογε-
ώργο, πρόεδρος της ΠΕ-
ΝΕΝ και αμέσως μετά η
απογευματινή συζήτηση
με θέμα «η κυβέρνηση της
Αριστεράς και το εργατικό
κίνημα» με ομιλήτρια τη
Μαρία Στύλλου. Ο κύκλος
έκλεισε την Κυριακή με τη
συζήτηση «Υπάρχει εναλ-
λακτική;» με ομιλητές το
Γιάννη Μηλιό, τον Χρήστο
Λάσκο και τον Πάνο
Γκαργκάνα.

Βήμα 
για την
Αριστερά

Πανηγυρικά έκλεισε το φεστιβάλ του Μαρξισμού 2016 την Κυριακή 22 Μάη. Περισσότερα στις σελίδες 10-11
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T
έσσερις μέρες πλούσιας συζήτησης, με
πάνω από 50 συζητήσεις, εκατοντάδες
παρεμβάσεις και γεμάτα -μικρά και με-

γάλα- αμφιθέατρα ήταν ο Μαρξισμός 2016
που έγινε με επιτυχία στις 19-22 Μαϊου στην
ΑΣΟΕΕ στην Αθήνα! 

Ούτε η απεργία στα ΜΜΕ που παρέλυσε την
πόλη το Σαββατοκύριακο ούτε ο κακός καιρός
δεν εμπόδισε τη μαζική συμμετοχή, όχι μόνο
από την Αθήνα, αλλά από όλη τη χώρα, από
την Αλεξανδρούπολη μέχρι τα Χανιά και από τη
Ζάκυνθο μέχρι τη Λέσβο. Ταυτόχρονα συμμε-
τοχές και παρεμβάσεις συντρόφων-ισσών από
τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Κύπρο, τη Βρετα-
νία, την Ιρλανδία, την Ελβετία μετέφεραν τις ει-
κόνες των αγώνων και τη συζήτηση από όλο
τον κόσμο τονίζοντας ταυτόχρονα τον διεθνι-
στικό χαρακτήρα του φετινού τετραημέρου.

Με το Μαρξισμό 2016 να διεξάγεται εν μέσω
απεργιών ενάντια στην ψήφιση του νέου νόμου
που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η συζή-

τηση πέρναγε γρήγορα από τη θεωρία στην
πράξη και τούμπαλιν. Πανεπιστημιακοί, δημο-
σιογράφοι, σύντροφοι-ισσες από όλες τις τά-
σεις της Αριστεράς εναλλάσσονταν με αγωνι-
στές-τριες και απεργούς που παλεύουν στην
πρώτη γραμμή του κινήματος ενάντια στη λιτό-
τητα: Ναυτεργάτες, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλλη-
λοι, ο κόσμος της αλληλεγγύης, πάνω από όλα
οι ίδιοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από τη
Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και μια σει-
ρά από άλλες χώρες. 

Μαζική ήταν η παρουσία της νεολαίας και
των φοιτητών που παρακολούθησαν την πρώτη
μέρα των εκδηλώσεων ερχόμενοι κατευθείαν
από τις νυχτερινές καταμετρήσεις των φοιτητι-

κών εκλογών. 
Πολύ μεγάλη ήταν η κίνηση και στο Μαρξι-

στικό Βιβλιοπωλείο που μεταφέρθηκε στην
ΑΣΟΕΕ για τέσσερις μέρες προκειμένου να κα-
λύψει τις ανάγκες των εκδηλώσεων. Πουλήθη-
καν βιβλία αξίας 3.000 ευρώ, με τα πιο ψηλά
νούμερα πωλήσεων να έχουν οι τελευταίες εκ-
δόσεις. 

Μπεστ σέλερ
Καταρχήν η «Αποκρυπτογράφηση του Κεφα-

λαίου» του Αλεξ Καλίνικος, «Η εργατική αντί-
σταση στα μνημόνια, το χρονικό των αγώνων
μιας εξαετίας» της Λένας Βερδέ και του Στέλι-
ου Μιχαηλίδη, το βιβλίο «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
του Τόνι Κλιφ, αλλά και η «Λαϊκή ιστορία του

κόσμου» του Κρις Χάρμαν και ο «ΣΥΡΙΖΑ μέσα
στο Λαβύρινθο» του Κέβιν Όβεντεν. Επίσης, τα
μπλουζάκια με το σύνθημα «Ανοίξτε τα σύνο-
ρα- ανοίξτε τις πόλεις» και «Μπορούμε να αλ-
λάξουμε τον κόσμο», που ήταν και το μότο του
φετινού Μαρξισμού, εξαντλήθηκαν.

Την Κυριακή το απόγευμα, την ίδια ώρα που
Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια διαδήλωνε
στο Σύνταγμα, η συγκλονιστική τοποθέτηση
του επαναστάτη Σύριου πρόσφυγα στην κατα-
ληκτική εκδήλωση του τετραήμερου γέμισε
τους πάντες με αισιοδοξία μπροστά στις σκλη-
ρές μάχες που έρχονται, ότι ναι, «Μπορούμε
να αλλάξουμε τον κόσμο!» Ο Μαρξισμός έκλει-
σε με τη Διεθνή. 

Γιώργος Πίττας

H ταινία «Λάντλο-
ου» για την εργατι-
κή απεργία και ένο-
πλη εξέγερση των
ανθρακωρύχων που
συντάραξε το Κολο-
ράντο και τις ΗΠΑ
το 1914, και ξεκίνη-
σε να παίζεται αυ-
τές τις μέρες και
στην Ελλάδα, προ-
βλήθηκε την Παρα-
σκευή 20/5, δεύτε-
ρη μέρα του Μαρξι-
σμού 2016, στην
ΑΣΟΕΕ. 

Το καταπληκτικό
αυτό ντοκιμαντέρ,
με νέο υλικό από
συνεντεύξεις εργα-
τών που συμμετεί-
χαν στην εξέγερση
παρμένες τη δεκαε-
τία του ’70, προλόγι-
σε η Φρόσω Τσού-
κα, ερευνήτρια και
παραγωγός στην
ταινία, ενώ μετά το
τέλος της προβολής
και παρά το προχω-
ρημένο της ώρας,
ακολούθησε συζή-
τηση και ερωτήσεις.
Το Σάββατο το βρά-
δυ, τις εκδηλώσεις
ακολούθησε πάρτι
με τις μουσικές των
dj Renegade και dj
Voador.

Συγχαρητήρια για την τετραήμερη
αυτή εκδήλωση. Έχει να δώσει πολλά σε
όποιον έρχεται να ακούσει και παροτρύ-
νω τον κόσμο να έρθει να ακούσει διάφο-
ρους ομιλητές. Πιστεύω ότι η εργατική
αλληλεγγύη, όπως είναι και το όνομα της
εφημερίδας, θα νικήσει.

Νίκος Κροκίδης, γραμματέας ΠΕΝΕΝ

Είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται,
και είμαι ένας άνθρωπος που δεν κολα-
κεύει, το αντίθετο μάλιστα, όταν λέω
κάτι το πιστεύω. Αυτό που γίνεται, όχι
μόνο με το Μαρξισμό, αλλά και συνε-
χώς με τις εφημερίδες, το περιοδικό, το
βιβλιοπωλείο είναι πάρα πολύ καλό. Μια
οργάνωση που δεν έχει τη μαζικότητα
που έχουν τα πιο μεγάλα κόμματα, συ-
νέχεια να πιάνει όλα αυτά τα ιστορικά
θέματα, ώστε να μαθαίνουν όσοι δεν τα
είχαν προσέξει ή είναι νέοι και δεν τα
ξέραν. Όχι μόνο από ιστορική άποψη,
αλλά γιατί σου δίνουν δύναμη.

Xρύσα Φαρμάκη, φιλόλογος, Βόλος

Έχω σπουδάσει Οικονομικά σε αυτές
τις αίθουσες που γίνεται ο Μαρξισμός,
αλλά ποτέ δεν είχα δει τον Μαρξ από
αυτήν την οπτική γωνία, όσα χρόνια και
αν έχω μελετήσει στη σχολή τις οικονο-
μικές επιστήμες.

Ευγενία Βρούσσο

Η τελική εκδήλωση του Μαρξισμού
ήταν πάρα πολύ καλή. Για εμάς που δεν
έχουμε και ιδιαίτερες επαφές με το εξω-
τερικό. Ήταν εξαιρετική η βουλευτίνα
από την Ιρλανδία, μου άρεσε πάρα πολύ,
επίσης και ο πρόσφυγας που μίλησε από
τη Συρία. Συγχαρητήρια για την εκδήλω-
ση, συγχαρητήρια στους οργανωτές.

Γιάννης Λειβαδάρος, ΔΣ σωματείου
εργαζομένων Δήμου Κερατσινίου  

O Mαρξισμός 2016, όπως και οι προηγού-
μενοι είναι μια εκδήλωση που αποτελεί θεσμό
στο αριστερό κίνημα στην Ελλάδα και μας δί-
νει όπλα. Μας προμηθεύει με θεωρητικά
όπλα και τρόπους πάλης και στο θέμα των
εργατικών αγώνων και στο θέμα των διεκδι-
κήσεων των δικαιωμάτων. Αλλά και στη συνει-
δητοποίηση του πως προχωράμε ενάντια
στον καπιταλισμό. Γιατί το σημαντικό δεν εί-
ναι απλά η εξουσία, δεν είναι απλά να πέσει η
κυβέρνηση, είναι να πέσει ο καπιταλισμός. Σε
αυτό το θέμα ο Μαρξισμός μας προμηθεύει
με θεωρητικά εργαλεία που μας είναι πολύτι-
μα.

Βαγγέλης Τριμπόνιας, δικηγόρος

Eίναι ο πρώτος Μαρξισμός που συμμετέχω.
Η συζήτηση με τον Άλεξ Καλίνικος ήταν πολύ
ενδιαφέρουσα, πραγματικά την ευχαριστήθη-
κα. Ενδιαφερόμουν να μάθω τη δική του προ-
σέγγιση σε μια χώρα που βρίσκεται στο επί-
κεντρο της παγκόσμιας κρίσης. Νομίζω ότι
δεν είναι απλά η πολιτική κατάσταση, είναι τα
μέτρα λιτότητας, η θέση της Ελλάδας σαν
μια χώρα υποδοχής προσφύγων, είναι πολλά
στοιχεία που τέμνονται και δημιουργούν μια
εξαιρετική κατάσταση σε αυτή τη χώρα. 

Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Καλί-
νικος στην συζήτηση για το κεφάλαιο του
Μαρξ, ότι αν ο Μαρξ έγραφε σήμερα δεν θα
αναφερόταν στη Γαλλία αλλά στην Ελλάδα.
Συμφωνώ σε αυτό. Είναι και ένας από τους
λόγους που βρίσκομαι εδώ. Ήταν επίσης πο-
λύ ενδιαφέρουσα η παρατήρησή του ότι το
κεφάλαιο δεν είναι ένα ακαδημαϊκό έργο.
Στην αρχή σκέφτηκα είναι τρελός, τι λέει, φυ-
σικά και είναι ακαδημαϊκό – έχεις προσπαθή-
σει να το διαβάσεις;!

Αλλά μετά είπε: «Είναι ένα επιστημονικό έρ-
γο αλλά είναι ένα πολιτικό όπλο. Και είναι πο-
λιτικό όπλο ακριβώς γιατί είναι επιστημονικό.
Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα πολι-
τικό όπλο».

Τζο Μοράλες, φωτογράφος 

Καταρχήν ξεκαθάρισα περισσότερο μέσα μου πόσο σημαντικό εί-
ναι να συνεχιστούν οι εργατικοί αγώνες, ότι τα πράγματα δεν αλλά-
ζουν από τα πάνω. Ευχαριστήθηκα πολύ τις συζητήσεις για τη Ρωσία,
για τον Οκτώβρη, τον Τόνι Κλιφ και τον κρατικό καπιταλισμό. Και ευ-
χαριστήθηκα πολύ για την παρουσία και την ομιλία του συντρόφου
από το κίνημα στη Γαλλία, τη συζήτηση για το Λέξιτ, την συζήτηση με
την συντρόφισσα βουλευτίνα από την Ιρλανδία. Επίσης πήρα υλικά,
βιβλία και είδα και αρκετούς ‘Ελληνες συντρόφους!

Αναστασία, Φρανκφούρτη

Οι συζητήσεις είναι πολύ καθαρές, δεν σε χαώνουν. Αναπτύσσον-
ται ορθές απόψεις, οι άνθρωποι μιλάνε συγκεκριμένα. Επίσης αισθά-
νομαι πολύ μεγάλη ελευθερία να πω ό,τι θέλω και φυσικά να καλυ-
φθώ. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο Μαρξισμό και λυπάμαι
που δεν ερχόμουν τις προηγούμενες φορές. Μου αρέσει ο τρόπος
που γίνεται η συζήτηση ότι μιλάνε από κάτω ο ένας καλύπτει ή συμ-
πληρώνει τον άλλο, πιστεύω ότι αυτό είναι μαγικό γιατί βρισκόμαστε
σε μια κοινωνία που δεν είναι ανοιχτή στο διάλογο. Από μόνο του αυ-
τό το φεστιβάλ που κάνει διάλογο είναι ένα τεράστιο βήμα.

Βικτώρια Ταγαρά, σπουδάστρια υποκριτικής

Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση αυτή για το προσφυγικό που ακούστη-
καν απόψεις από διάφορες ομάδες, όλες προς τον κοινό στόχο. Συγχα-
ρητήρια για την παρουσία εδώ των προσφύγων, συγχαρητήρια για
τις εξαιρετικές απόψεις που είχαν οι ομιλητές όσον αφορά στα βασι-
κά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι πρόσφυγες
και πάνω απ’ όλα για τον κοινό στόχο, την ενσωμάτωση αυτών των
ανθρώπων στην κοινωνία μας.

Αλέξανδρος Ιορδάνου, εθελοντής στον Ελαιώνα

Ένα
καταπληκτικό
ντοκυμαντέρ

Θεωρία και πράξη, από τη 
Λέσβο ως την Ιρλανδία



Μ
ε την έμπνευση όλου του τετραήμερου

να κυριαρχεί στο κατάμεστο αμφιθέ-

ατρο Αντωνιάδου της ΑΣΟΕΕ έγινε η

εκδήλωση που έκλεισε το “Μαρξισμό 2016” το

βράδυ της Κυριακής 22 Μάη. Η συζήτηση ήταν

αφιερωμένη στο κεντρικό μοτίβο του φετινού

φεστιβάλ “Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο”.

Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα και το σύν-

θημα “Πες το δυνατά, πες το καθαρά, σύνορα

ανοιχτά για την προσφυγιά” υποδέχτηκε το

ακροατήριο τον Αμτζάτ αλ Φαχούρι, πρόσφυγα

από τη Συρία, στην πιο δυνατή στιγμή της βρα-

διάς. Στο πάνελ βρίσκονταν επίσης η Μπριντ

Σμιθ, νεοεκλεγμένη βουλευτής στην Ιρλανδία με

την κίνηση “Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη”

(την εισήγησή της στη συζήτηση “Η Ιρλανδία και

η αντικαπιταλιστική αριστερά” θα βρείτε στη σε-

λίδα 12), ο Θανάσης Διαβολάκης, μέλος της

ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ, η

Ζαννέτα Λυσικάτου, ειδικευόμενη γιατρός στο

Αγλαΐα Κυριακού και μέλος του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ

και η Μαρία Στύλλου, υπεύθυνη του περιοδικού

Σοσιαλισμός Από τα Κάτω. Δημοσιεύουμε εδώ

αποσπάσματα από τις ομιλίες τους.
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Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο!
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Μέχρι πρόσφατα τα ΜΜΕ στην Ιρλανδία προ-
παγάνδιζαν ότι στις διαδηλώσεις τους οι Έλ-

ληνες κρατούσαν πανό που έλεγαν “Δεν είμαστε Ιρ-
λανδοί”. Επαναλάμβαναν το ίδιο μήνυμα: ότι εμείς
είμαστε τα καλά παιδιά της Ευρώπης σε αντίθεση
με τους τρελούς και παλαβούς Έλληνες που απερ-
γούν κάθε μέρα. Σήμερα λένε ότι είμαστε κι εμείς
κακά παιδιά που δεν πληρώνουμε τους λογαρια-
σμούς του νερού και δεν συμπεριφερόμαστε σω-
στά. Επιπλέον, έχουν τώρα μερικά πολύ κακά αγό-
ρια και κορίτσια μέσα στη βουλή σε βορρά και νό-
το.

Η χώρα ήταν σε σκληρή λιτότητα πριν τη μάχη
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού με σημαντι-
κές περικοπές σε ευπαθείς ομάδες και φτωχούς. Η
επίθεση στο νερό έκανε τη σταγόνα στο ποτήρι να
ξεχειλίσει. Η παρέμβαση των επαναστατών ήταν
καθοριστική. Η κίνηση “Οι άνθρωποι πάνω από τα
κέρδη” κατάφερε να συγκεντρώσει όλες τις αντι-
στάσεις και τις οργανώσεις του κινήματος, πολιτι-
κές ομάδες, περιβαλλοντικές ομάδες, συνδικάτα,
που κατέληξε στην καμπάνια ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση του νερού. Δεν περιορίστηκε εκεί, ήταν
ενάντια σε όλη τη λιτότητα και απλώθηκε σε όλη

την κοινωνία μέχρι το Βορρά.
Δουλέψαμε σκληρά για να πείσουμε ότι μπορού-

με να είμαστε η φωνή του κινήματος. Για να μη γυ-
ρίσει ο κόσμος προς τα δεξιά που είναι πιθανό όταν
οι επιθέσεις έρχονται από τη σοσιαλδημοκρατία.
Έτσι για πρώτη φορά στην Ιρλανδία τα δύο μεγάλα
κόμματα έχουν λιγότερο από το 50% των ψήφων
και το υπόλοιπο μοιράζεται ανάμεσα σε εμάς, το
Σιν Φέιν και άλλα κόμματα ενάντια στη λιτότητα και
ανεξάρτητους.

Οι κυβερνήσεις σε Βορά και Νότο είναι αδύναμες
γιατί το σύστημα είναι σε κρίση. Μας έλεγαν ότι εί-
μαστε σε ανάκαμψη και σε success story, ότι η
τρόικα είχε δίκιο. Ναι, αλλά για ποιον; Για την κορυ-
φή της κοινωνίας που μέσα στην κρίση αύξησε τον
πλούτο της. Τώρα οι εργάτες λένε “θέλουμε κι
εμείς μερίδιο”.

Είναι μια δικαίωση για το Τζέιμς Κόνολι, το μεγά-
λο μαρξιστή επαναστάτη που δολοφονήθηκε από
το βρετανικό ιμπεριαλισμό πριν 100 χρόνια. Σήμερα
είμαστε σε θέση να έχουμε χτίσει ένα επαναστατι-
κό κόμμα που μπορεί να συσπειρώσει τους εργά-
τες, καθολικούς και προτεστάντες, σε έναν κοινό
αγώνα ενάντια στη λιτότητα. Με τα λόγια του Κόνο-
λι “Η Γη μας ανήκει”.

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση
σε μια εκδήλωση για το πώς παλεύουμε για

έναν καλύτερο κόσμο και που είστε εδώ, που εί-
στε μαχητές και παλεύετε. Είμαι πρόσφυγας από
τη Συρία, από την πόλη Χάμα. Όταν ξεκινήσαμε
την επανάσταση στην πόλη μου, ήμασταν μόλις
δέκα άνθρωποι που ήμασταν αποφασισμένοι, που
θέλαμε να κάνουμε διαδήλωση για να αντισταθού-
με στο καθεστώς. Στην αρχή, έπρεπε να βρούμε
τρόπο να οργανώσουμε τον κόσμο στην πόλη
μας. Τριάντα χρόνια νωρίτερα το καθεστώς είχε
καταστείλει μια μεγάλη εξέγερση και γι αυτό
έπρεπε να δούμε πώς να κινηθούμε.

Ενώ ξεκινήσαμε σε λίγες περιοχές για να συνε-
νώσουμε τις αντιστάσεις, καταφέραμε στο τέλος
να κάνουμε διαδηλώσεις με εκατομμύρια ανθρώ-
πους από όλη την πόλη. Η κορύφωση του κινήμα-
τος ήταν το Μάη και τον Ιούλη του 2011 όταν κατα-
φέραμε να κάνουμε διαδήλωση ενός εκατομμυρίου
με γενική απεργία, τα κλείσαμε όλα, τα μαγαζιά, τί-
ποτα δε δούλευε, παραλύσαμε τα πάντα. Οι διαδη-
λώσεις μας ήταν ειρηνικές, δεν είχαμε όπλα και άλ-
λα τέτοια μέσα για να διαμαρτυρηθούμε αλλά το
καθεστώς δεν έκανε το ίδιο, χρησιμοποίησε όπλα
και βία εναντίον μας. Έτσι, ήρθαμε εδώ από τον
πόλεμο και θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους
εδώ, που είναι τόσο καλοί και ευγενικοί, θέλω να
σας ευχαριστήσω για τη συμπαράστασή σας, είμα-
στε σαν εσάς, είστε τα πάντα για μας. Είστε οι
πρώτοι που μας υπερασπίζεστε και εμείς θα κάνου-
με το ίδιο.

Θέλω να μιλήσω για τις διάφορες οργανώσεις,
δε θα αναφέρω ονόματα, αλλά όλο αυτό το σύ-
στημα που έχουν στήσει με τις ΜΚΟ δεν δου-
λεύει. Εγώ και οι φίλοι μου έχουμε φύγει από το
στρατόπεδο και ο λόγος είναι ότι δεν εμπιστευό-
μαστε καθόλου αυτές τις οργανώσεις, οι ΜΚΟ δε
σέβονται τα δικαιώματά μας. Όχι μόνο εμάς αλλά
και πρόσφυγες από άλλες εθνικότητες, μας ταπει-

νώνουν συνεχώς. Για μένα δεν έχει καμιά σημασία
από ποια εθνικότητα είμαστε, δεν έχει σημασία
ποια θρησκεία έχουμε, μουσουλμάνοι ή χριστια-
νοί, δεν έχει σημασία σε ποια χώρα είμαστε, το
βασικό είναι ότι έχουμε όλοι τα ίδια προβλήματα.

Αλληλεγγύη
Αυτό που χρειάζεται είναι η αλληλεγγύη και να

βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Οι οργανώσεις του
ΟΗΕ λένε ότι θέλουν να σώσουν την κατάσταση
αλλά ούτε πρόγραμμα ούτε μέθοδο έχουν, τη χει-
ροτερεύουν. Έχουμε κάνει αίτηση για άσυλο αλ-
λά δεν έχουμε πάρει απάντηση και όταν πηγαί-
νουμε για να δούμε τι γίνεται μας λένε ότι δεν
υπάρχουν αρκετά στοιχεία και δεδομένα. Δε ξέ-
ρω αν είναι ελληνικό ή ευρωπαϊκό το πρόβλημα,
αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήμα-
τα σχετικά με την υγιεινή, την εκπαίδευση που
χρειαζόμαστε. Οι ΜΚΟ παίρνουν μεγάλα κονδύ-
λια υποτίθεται για να βοηθούν τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες, αλλά αυτό δε γίνεται.

Δε θέλουμε κάποιον να μας ταϊσει, έχουμε εκ-
παίδευση και ικανότητες, θέλουμε να προσφέ-
ρουμε όσα ξέρουμε στην κοινωνία και δε μπο-
ρούμε να το κάνουμε όταν μας κλείνουν στα
στρατόπεδα. Δε σκέφτηκαν να μας φτιάξουν ένα
σχολείο για τα παιδιά, έτσι το προσπαθούμε μό-
νοι μας, στο Σκαραμαγκά από Δευτέρα θα λει-
τουργεί ένα σχολείο. Οι κυβερνήσεις και οι ΜΚΟ
δε δίνουν δεκάρα για τους πρόσφυγες, δε θα λύ-
σουν κανένα πρόβλημα, μόνο εμείς θα το κάνου-
με, πρέπει να βασιστούμε στους εαυτούς μας.
Πριν φύγω από τη Συρία και έρθω στην Ελλάδα
σκέφτηκα ότι θα είναι καλύτερα. Τώρα βλέπω ότι
είμαστε στις χειρότερες συνθήκες και στεναχω-
ριέμαι για όσα βλέπω και για όλα τα ζητήματα
που πρέπει να λύσουμε για μας, τις οικογένειές
μας, για το μέλλον που θέλουμε. Σας υποστηρί-
ζουμε, είμαστε εσείς, είμαστε μαζί σας.

Τα τελευταία έξι χρόνια τα νοσοκομεία
έχουν παίξει φοβερό ρόλο στο κίνημα.

Ξεκινήσαμε το 2009 από δειλές επιτροπές
αγώνα για να οργανώσουμε συνελεύσεις και
να κατεβάσουμε τα νοσοκομεία στις απεργίες
και φτάσαμε στο σημείο να είναι κομμάτι του
κινήματος που έριξε τρεις κυβερνήσεις ακυ-
ρώνοντας τα σχέδια συγχωνεύσεων, ιδιωτικο-
ποιήσεων και απολύσεων του Λοβέρδου και
του Άδωνη, την αξιολόγηση του Μητσοτάκη,
την απληρωσιά του Ξανθού με 15 μέρες ορ-
γανωμένης επίσχεσης. Υπερασπιστήκαμε το
συνδικαλισμό κόντρα στη δεξιά. Κερδίσαμε
παράταση για τους επικουρικούς. Και στην
ιδιωτική υγεία, όπως στη Euromedica ακυρώ-
νοντας απόλυση και στο Ιασό με την τριήμερη
απεργία για τους μισθούς. Αυτή τη στιγμή ξη-
λώνουμε τις ιδιωτικές εταιρίες καθαρισμού
και διεκδικούμε μόνιμη δουλειά για τις καθα-
ρίστριες.

Η οργάνωση από τα κάτω με τους αντικαπι-
ταλιστές στο κέντρο, το συντονιστικό των νο-
σκομείων, έφτασε να συντονίζει νοσοκομεία
από την Ικαρία και τους Μολάους μέχρι το
Κιλκίς. Με την κοινή δράση, το ενιαίο μέτωπο
ριζοσπαστικοποιήθηκε ο κόσμος κι αυτό μας
έχει αναδείξει στα ΔΣ, στα προεδρεία, τις
Ομοσπονδίες. Είμαστε δεύτεροι μετά τη δεξιά
στην ΕΙΝΑΠ, δεύτεροι μετά το ΚΚΕ στην

ΟΕΝΓΕ με μια ψήφο διαφορά. Στην ιδιωτική
υγεία το ίδιο.

Σήμερα από καλύτερες θέσεις συνεχίζουμε
τις κινητοποιήσεις με τα σωματεία και το συν-
τονιστικό. Όλες οι αλλαγές, με την κατάρρευ-
ση ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, αντανακλούνται μέσα στα
σωματεία. Ο κόσμος ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ για να γί-
νουν αλλαγές. Σαν αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά επιμείναμε ότι οι εργάτες πρέπει να είναι
στους δρόμους για να γίνουν όλα αυτά προ-
βάλλοντας την αντικαπιταλιστική εναλλακτική.

Όλες αυτές οι αλλαγές ήρθαν όχι μόνο από
τις οικονομικές μάχες αλλά και τις πολιτικές.
Τα νοσοκομεία ήταν στη συγκέντρωση την
πρώτη μέρα της δίκης της Χρυσής Αυγής,
ακύρωσαν τις αιμοδοσίες μίσους, αλλά και
στο θέμα των προσφύγων. Οι εργαζόμενοι
αγκάλιασαν τους πρόσφυγες, πήραν πρωτο-
βουλίες σα να ήταν θέμα δικό τους, οι νοση-
λεύτριες γέμιζαν ντουλάπια με τρόφιμα για
τους πρόσφυγες.

Με όλο αυτό τον κόσμο στα αριστερά του
ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε από καλύτερες θέσεις να
δώσουμε τη συνέχεια. Να ξαναγυρίσουμε
στις συνελεύσεις για την απεργία στις 8 Ιούνη
και στις 9 Ιούνη έξω από το Δημαρχείο για
ανοιχτά νοσοκομεία για τους πρόσφυγες.
Χρειαζόμαστε περισσότερες επαναστάτες για
όλα αυτά.

Τέτοιες συζητήσεις για μας τους επαναστά-
τες είναι πολύ σημαντικές γιατί εμείς πράγ-

ματι θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο και μπο-
ρούμε. Όλοι μας έχουμε ακούσει την φράση
“εσύ θα αλλάξεις τον κόσμο;” Κι όμως ο κόσμος
αλλάζει. Μέσα από κάθε μάχη γεννιούνται οι δυ-
νάμεις που θέλουν να τον αλλάξουν γιατί δεν
μπορούν να επιβιώσουν όπως τους αξίζει.

Ο κόσμος αλλάζει όταν οι μεγάλες μάζες
μπαίνουν ορμητικά στο προσκήνιο της ιστορίας
και προβάλουν τα δικά τους αιτήματα. Σε όλες
τις προηγούμενες επαναστάσεις, οι μάζες ακο-
λουθούσαν αυτούς που σε κάθε εποχή ήθελαν
να αλλάξει ο κόσμος για το δικό τους συμφέ-
ρον. Αυτό έγινε στις αστικές επαναστάσεις. Ανα-
δείχτηκε ένας κόσμος καλύτερος από τον προ-
ηγούμενο αλλά ήταν ξανά ένας κόσμος καταπίε-
σης και εκμετάλλευσης που μας οδήγησε μέχρι
εδώ. Σήμερα αυτοί που έχουν συμφέρον να αλ-
λάξει ο κόσμος, η εργατική τάξη, δε θα το κά-
νουν για να συνεχίσουν την εκμετάλλευση αλλά
για να την καταργήσουν.

Τα τελευταία οχτώ χρόνια της κρίσης συντρό-
φισσες και σύντροφοι από πολλές οργανώσεις,
κινήσεις και κόμματα της επαναστατικής αριστε-
ράς αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε ένα μέτω-
πο, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ για να δώσουμε δύναμη
στην προσπάθεια να αλλάξουν τα πράγματα.
Παίξαμε μεγάλο ρόλο στις μάχες για να μην πε-
ράσουν οι αντιλαϊκές πολιτικές. Όλο αυτό το κί-
νημα πήρε πολλές μορφές, άγριες απεργίες,
διαδηλώσεις, συγκρούσεις με τους μηχανι-
σμούς καταστολής και οδήγησε στην κυβερνητι-
κή αλλαγή. Και ήρθε ένα κόμμα της αριστεράς
που ευαγγελιζόταν ότι θα αλλάξει τα πράγματα
χωρίς σύγκρουση, αλλά με διαπραγμάτευση,

συζητώντας με το ελληνικό κεφάλαιο, την ΕΕ, το
ΔΝΤ. Πολύ σύντομα αποδείχτηκε ότι αυτός ο
δρόμος δεν μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή, ότι
αναγκάστηκε να κάνει χειρότερα από όσα οι
προκάτοχοί του.

Ρήξη
Αποδείχτηκε έτσι ότι χρειάζεται να έρθουμε

σε ρήξη και σύγκρουση με όσα μας έφεραν ως
εδώ. Χρειάζεται οι εργαζόμενοι να πάρουν στα
δικά τους χέρια τους αγώνες. Προβάλαμε ως
αντικαπιταλιστική αριστερά ένα πρόγραμμα για
μια αντικαπιταλιστική διέξοδο από την κρίση.
Ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα του προ-
βλήματος, την άρνηση πληρωμής του χρέους,
την έξοδο από το ευρώ και την ΕΕ, την εθνικο-
ποίηση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρή-
σεων με εργατικό έλεγχο, να μπει χέρι στα κέρ-
δη του μεγάλου κεφαλαίου, να δοθούν χρήματα
για την υγεία, την παιδεία, τους μισθούς και τις
συντάξεις.

Συγκίνησε μεγάλες μάζες εργαζομένων και εί-
ναι μπροστά μας η οργάνωση της πάλης για την
εφαρμογή του. Γιατί ο κόσμος αλλάζει από τη
στιγμή που υπάρχει η κινητήριος δύναμη αλλά
και η μαγιά εκείνη των επαναστατών που μπορεί
να οργανώσει την τάξη, να δώσει κατεύθυνση
στους ταξικούς αγώνες, να βοηθήσει τους ερ-
γαζόμενους να καταλάβουν ότι είναι οι ίδιοι που
θα αλλάξουν τον κόσμο. Έχουμε μπροστά μας
μάχες, όπως στον Πειραιά ενάντια στην ιδιωτι-
κοποίηση του λιμανιού. Οι εργάτες μπορούν να
την κερδίσουν. Σε αυτό τον αγώνα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
θα είναι μπροστά, όλοι θα δώσουμε τις δυνά-
μεις μας. Αυτός είναι ο δρόμος για να αλλάξουν
τα πράγματα.

Κανένας δεν πιστεύει ότι ο Αμτζάτ είναι
απλώς ένας πρόσφυγας από τη Συρία.

Είναι ένα κομμάτι της επανάστασης στη Μέ-
ση Ανατολή που ακόμα συνεχίζεται. Έχει
βγει μέσα από τη μεγαλύτερη επίθεση που
έχει δεχτεί η εργατική τάξη από τους ιμπε-
ριαλιστές και τις κυρίαρχες τάξεις εκεί, μέ-
σα από δικτατορίες που προσπάθησαν να
τους πισωγυρίσουν, μέσα από επεμβάσεις
στρατιωτικές από τους Αμερικάνους, Ρώ-
σους και Ευρωπαίους ιμπεριαλιστές για να
σταματήσουν αυτή την επανάσταση. Κι
όμως αυτός ο κόσμος συνεχίζει να αντιστέ-
κεται και έχει τη δύναμη να σπάει σύνορα σε
όλη την Ευρώπη, είναι αυτός που δείχνει ότι
οι επαναστάσεις είναι ζωντανές παντού. Δεν
έχει απλώς την αλληλεγγύη μας, είναι ένας
από μας και παλεύουμε μαζί του.

Έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τον κό-
σμο, γιατί είμαστε η πλειοψηφία. Καταρχάς,
στην Ελλάδα. Ο μαρξισμός ξεκίνησε την
επόμενη των φοιτητικών εκλογών που έβγα-
λαν την αριστερά πρώτη δύναμη. Η δεξιά
διασπάστηκε. Αυτή είναι η τύχη της, να δια-
σπάται και η αριστερά να έρχεται πρώτη.
Και ο Μαρξισμός τελειώνει με απεργία της
τάξης, σε όλες τις συγκοινωνίες, σε ένα
απεργιακό κίνημα που ξαναρχίζει. Όλοι οι
χώροι δίνουν ραντεβού, η εβδομάδα που έρ-

χεται έχει τις συνελεύσεις για να οργανώ-
σουν το πρόγραμμά τους. Ο μήνας που έρ-
χεται, το καλοκαίρι που έρχεται, η χρονιά
και η περίοδος που μπαίνουμε καθορίζεται
από μια εργατική τάξη που συνεχίζει.

Είμαστε πλειοψηφία στην Ευρώπη. Μέσα
στο Μαρξισμό μίλησαν σύντροφοι από μια σει-
ρά άλλες χώρες μεταφέροντάς μας την εικόνα
ενός κινήματος που συνεχώς μεγαλώνει από τη
Βρετανία και την Ιρλανδία μέχρι τη Κύπρο. Το
δικό μας success story είναι μπροστά, ενώ το
δικό τους είναι βαμμένο με αίμα, εγκλήματα,
πολέμους και καταρρέει. Δεν ξέρουν ποια τρά-
πεζα θα τους σκάσει στα χέρια, δε ξέρουν ποια
θα είναι η επόμενη χώρα που θα ψηφίσει την
έξοδο από την ΕΕ, το όνειρό τους για τη ΕΕ
περνάει την χειρότερη κρίση, δε μπορούν να
σταθεροποιηθούν σε καμία μεριά. Και ταυτό-
χρονα έχουν τεράστια αντίσταση απέναντί
τους. Η εργατική αντίσταση, το νεολαιίστικο κί-
νημα και το κίνημα αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες δεν τους αφήνει λεπτό.

Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει μαζί
τους; Καθόλου. Συνεχίζουν να είναι εκεί, να
καθορίζουν τις ζωές μας, να σπέρνουν τη
φτώχεια και το ρατσισμό, να πνίγουν πρό-

σφυγες, να κλείνουν τα σύνορα, να κάνουν
πόλεμο, να καταστρέφουν το περιβάλλον. Γι
αυτό το κίνημα δεν περιορίζεται στο να πα-
λεύει αλλά έχει ανοίξει το ζήτημα αν μπορεί
να αλλάξει αυτό τον κόσμο. 

Προχωρήματα
Η συζήτηση αυτή δεν είναι μιας επαναστα-

τικής μειοψηφίας που είναι στο πλάι και κά-
νει ιδεολογικά ξεκαθαρίσματα, αλλά όλης
της αριστεράς και όλου του κόσμου που με-
τά τους συμβιβασμούς του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει
πάει πίσω. Είναι προχωρημένος πολιτικά κι
αυτό φαίνεται γιατί βρίσκεται στους δρό-
μους, οργανώνει τις μάχες μέσα στα συνδι-
κάτα και τις γειτονιές, στέκεται στο πλευρό
των προσφύγων και ταυτόχρονα συζητά με
την αντικαπιταλιστική αριστερά για πρώτη
φορά με τέτοιους όρους για το πώς μπο-
ρούμε να αλλάξουμε την κοινωνία.

Γι αυτό δεν είναι μια συζήτηση θεωρητική
αλλά μια συζήτηση που αύριο και κάθε μέρα
θα τη συναντάμε σε όλους τους χώρους, θα
πρέπει να τη μεταφέρουμε σε όλους τους
χώρους. Πώς θα το κάνουμε; Μέσα από τρία
πράγματα. Το πρώτο είναι η κοινή δράση που

είναι ανοιχτή και αναγκαία για όλα τα ζητήμα-
τα. Το δεύτερο είναι η συζήτηση για την
εναλλακτική λύση. Υπάρχει εναλλακτική και
είναι αυτή η πλειοψηφία, αυτή η δύναμη, η
εργατική τάξη να πάρει τον έλεγχο της κοινω-
νίας στα χέρια της. Το θέμα του εργατικού
ελέγχου δεν είναι μακρινό, στη δευτέρα πα-
ρουσία, είναι στο εδώ και τώρα με τα συνδι-
κάτα, τις απεργίες, την εξέλιξη μιας μάχης,
το συντονισμό χώρων που ανοίγει το ποιος
ελέγχει συνολικά την κοινωνία.

Το τρίτο είναι η οργάνωση των επαναστα-
τών. Οι επαναστάτες παλεύουν για να μπο-
ρέσουν συλλογικά με την εργατική τάξη να
αλλάξουν τον κόσμο. Το ότι έγινε ο Μαρξι-
σμός σε τέσσερις μέρες δεν είναι επειδή εί-
μαστε ομάδα διανοούμενων ή πανεπιστημια-
κών, είμαστε επαναστατική οργάνωση που
στηρίζεται στην εμπειρία της τάξης, στη θε-
ωρία που έχει γεννήσει το εργατικό κίνημα
και οι επαναστάσεις και προσπαθεί αυτά τα
δύο να τα συνδέσει για να ανοίξει την προ-
οπτική.

Ο Μαρξισμός φέτος γίνεται σε κρίσιμη στιγ-
μή, γιατί οι από πάνω δε μπορούν και οι από
κάτω θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους. Ο κρί-
κος που πρέπει και μπορεί να τα συνδέσει εί-
ναι οι επαναστάτες και η επαναστατική οργά-
νωση.

Μπριντ Σμιθ

Θανάσης Διαβολάκης

Μαρία Στύλλου

Αμτζάτ αλ Φαχούρι

Ζαννέτα Λυσικάτου

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ
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Ε
ίναι πραγματικό προνόμιο να μιλάω σε
ένα άλλο επαναστατικό κόμμα της Ευ-
ρώπης, τη στιγμή που το ΔΝΤ και η Τρόι-

κα επιτίθενται στις εργατικές τάξεις της Ιρλαν-
δίας και της Ελλάδας, κι αυτό γιατί πιστεύω
ότι και οι δύο πλευρές θα επωφεληθούμε από
αυτή τη συζήτηση και θα οργανώσουμε καλύ-
τερα την αντεπίθεση.

Οι δύο τελευταίοι μήνες χαρακτηρίστηκαν
από συγκλονιστικές εξελίξεις στην Ιρλανδία.
Έχουμε πλέον 6 επαναστάτες σοσιαλιστές
βουλευτές στο κοινοβούλιο της Δημοκρατίας
της Ιρλανδίας και δύο επαναστάτες σοσιαλι-
στές που εκλέχτηκαν στο τοπικό κοινοβούλιο
της Βόρειας Ιρλανδίας. Σαν People Before Pro-
fit φέτος κατεβήκαμε στις εκλογές στο νότο σε
συνεργασία με την Anti Austerity Aliance. Από
το 2014 η επιρροή μας είχε ανέβει, όταν απο-
φασίσαμε να παρέμβουμε στο κίνημα ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Το PBP και η
ΑΑΑ έγιναν οι δύο βασικοί πόλοι του κινήματος
και αποφασίσαμε να συντονίσουμε αυτή τη δύ-
ναμη. Στην ουσία, το ίδιο το κίνημα μας
“έστρωσε”, διότι μέχρι τότε αντιμετωπίζαμε
προβλήματα σεχταρισμού.

Θα προσπαθήσω να μιλήσω για την κατά-
σταση με τον τρόπο που τη βλέπουμε εμείς,
δηλαδή σε όλη την Ιρλανδία συνολικά, παρά
το γεγονός ότι ζούμε σε μια χώρα διχοτομημέ-
νη εδώ και 800 χρόνια λόγω του βρετανικού
ιμπεριαλισμού. Ένας λόγος είναι για να δείξω
ότι η λύση για μια ενωμένη Ιρλανδία δε θα έρ-
θει μέσα από τον εθνικισμό του Sinn Fein: για
πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας υπάρ-
χουν επαναστάτες βουλευτές και στο βορρά
και στο νότο.

Η εκλογή των επαναστατών στα κοινοβού-
λια, και ειδικά η πρωτιά του Τζέρι Κάρολ στο
δυτικό Μπέλφαστ, προπύργιο του ρεπουμπλι-
κανισμού, δείχνει ότι η σχέση της εργατικής
τάξης με το κατεστημένο σπάει, τώρα που
βλέπει τα δύο μεγάλα κόμματα, το Sinn Fein
και το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP), να
εφαρμόζουν πολιτικές λιτότητας σε συνεργα-
σία. Πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα προς τα
εμπρός σε διεθνή κλίμακα για τους επαναστά-
τες.

Κοινωνική καταστροφή

Είναι μια κρίσιμη περίοδος: η λιτότητα κρέ-
μεται πάνω από τα κεφάλια μας σε βορρά και
νότο. Όπως η Ελλάδα, έτσι και η Ιρλανδία, πή-
ρε ένα τεράστιο πακέτο “διάσωσης” 84 δισε-
κατομμυρίων ευρώ. Το πακέτο αυτό στοιχίζει
στη χώρα 9 δισεκατομμύρια ετησίως και έχει
φέρει μια τεράστια κοινωνική καταστροφή. Τα
μέτρα του μνημονίου χτυπάνε τους ανάπη-
ρους, τους συνταξιούχους, τα παιδιά, τις περι-
θωριοποιημένες κοινότητες, όλες τις αδύνα-
μες ομάδες δηλαδή, καθώς και την υγεία, την
παιδεία, την εργατική τάξη σα σύνολο.

Η ιδιωτικοποίηση του νερού ήταν από τα
πρώτα πράγματα που επιχείρησε η κυβέρνη-
ση: κλήθηκε να υλοποιήσει μια οδηγία της ΕΕ
που υποδείκνυε να δημιουργηθεί μια εταιρία
που θα διαχειρίζεται με εντελώς αδιαφανείς
τρόπους το νερό και θα το χρεώνει στους ερ-
γαζόμενους και τον απλό κόσμο. Αυτό που κά-
ναμε σαν PBP, ήταν να καλέσουμε μια σύσκε-
ψη συνδικάτων και κομματιών της Αριστεράς
συμπεριλαμβανομένου του SF και τμήματος
των Πρασίνων με στόχο τη δημιουργία ενός
μετώπου ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Έτσι
γεννήθηκε το κίνημα για το νερό, ένα κίνημα

που έπαιξε τεράστιο ρόλο στην ανάδειξη ενός
κινήματος ενάντια στη λιτότητα συνολικότερα. 

Σε κάθε πόλη και γειτονιά υπήρχε κάποιος
πυρήνας αυτοοργανωμένης δράσης του κό-
σμου που ξεσηκώθηκε, στα αστικά κέντρα και
στην επαρχία. Είχαμε κόσμο που ερχόταν από
όλες αυτές τις περιοχές και περιφρουρούσε
τα σημεία στα οποία πήγαινε η εταιρία διαχεί-
ρισης να εγκαταστήσει τους μετρητές, συγ-
κρούονταν με την αστυνομία και εμπόδισαν να
γίνουν καταμετρήσεις σε πολλά σπίτια απ'
άκρη σ' άκρη στην Ιρλανδία. Επίσης είχαμε
επαναλαμβανόμενες διαδηλώσεις ταυτόχρονα
σε εθνικό επίπεδο. 

Υπολογίζουμε ότι τουλάχιστον 20% του πλη-
θυσμού της χώρας πήρε μέρος σε διαδηλώ-
σεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πάνω από
50% αρνήθηκε να πληρώσει τις χρεώσεις για
το νερό, ακυρώνοντας στην πράξη την ιδιωτι-
κοποίηση.

Η ιστορία αυτή δεν ξετυλίγεται μόνο για το
νερό. Ήταν η ευκαιρία μας να έχουμε ένα στό-
χο. Να κάνουμε κάτι που να δηλώνει ότι απορ-
ρίπτουμε συνολικά την οικονομική τρομοκρα-
τία της Τρόικας και τα κόμματα της κυβέρνη-
σης που την υλοποιούν. Ήταν η σταγόνα που
ξεχείλισε το ποτήρι. 

Το κίνημα αυτό ήρθε σα συνέχεια μεγάλων
προχωρημάτων και κινητοποιήσεων των προ-
ηγούμενων χρόνων. Δύο παραδείγματα: το κί-
νημα για το γάμο των ομοφυλόφιλων ήταν τε-
ράστιο. Όχι επαναστατικό ή αντικαπιταλιστικό
απαραίτητα, αλλά σίγουρα ριζοσπαστικό και
μαχητικό. Το κίνημα για το δικαίωμα στην
έκτρωση επίσης ξεσήκωσε δεκάδες χιλιάδες.
Όποτε παρεμβήκαμε σε αυτά τα κινήματα,
προσπαθώντας να δείξουμε ότι υπάρχει ένα
νήμα που συνδέει όλους αυτούς τους αγώνες,
μαζί και τη μάχη ενάντια στη λιτότητα, κερδί-
σαμε κόσμο στις γραμμές μας για τα επόμενα
βήματα.

Σε σχέση με την κατάσταση στην Ελλάδα,
επειδή πολύς κόσμος παρακολουθούσε τις
εξελίξεις, επικρατούσε μια “Συριζομανία” την
εποχή εκείνη. Στην αντικαπιταλιστική αριστερά
άνοιξε μια τεράστια συζήτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Εμείς καλωσορίζαμε την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά προειδοποιούσαμε ότι δεν πας μακριά με

την προσαρμογή στο σύστημα, αν δεν το αμ-
φισβητήσεις συνολικά, θεμελιακά, σε αντικαπι-
ταλιστική βάση. Κατηγορηθήκαμε ως υπερβο-
λικά σκεπτικιστές και ότι “χαλάμε” τη χαρά του
κόσμου, ακόμη και από κομμάτια του ίδιου μας
του χώρου, πόσο μάλλον της υπόλοιπης Αρι-
στεράς. 

Ωστόσο η χρησιμότητα της ανάλυσής μας
φάνηκε στις δικές μας γενικές εκλογές. Το Ερ-
γατικό Κόμμα καταβαραθρώθηκε, τα υπόλοιπα
κομμάτια της Αριστεράς πήγαν καλά αν και όχι
όσο αναμενόταν, αλλά η πραγματική έκρηξη
φάνηκε στην αντικαπιταλιστική Αριστερά: σε
βορρά και νότο, η κατανόησή μας ότι το εργα-
τικό κίνημα ζητάει μια πραγματική εναλλακτική
πρόταση που η Αριστερά να μπορεί να στηρί-
ξει με ξεκάθαρο τρόπο, έπαιξε ρόλο. Φυσικά
έχουμε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα που θα προ-
σπαθήσουμε να πετύχουμε μέσα από το κοινο-
βούλιο. Μια σειρά από τους στόχους μας
έχουν επιτευχθεί. Το πιο σημαντικό είναι ότι η
ιδιωτικοποίηση του νερού είναι σχεδόν σίγου-
ρο ότι θα παρθεί πίσω. Έχουμε προκαλέσει
αναστάτωση στο σχηματισμό κυβέρνησης με
την άρνησή μας να διαπραγματευτούμε με
οποιαδήποτε δύναμη λιτότητας, μια και έχου-
με την 5η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα.
Έχουμε καταφέρει να αναδείξουμε τα όρια
της “δημοκρατίας” με τις επερωτήσεις που κά-
νουμε για τη διαφάνεια της διαχείρισης του
νερού και μένουν προκλητικά αναπάντητες.
Τέλος, οι έδρες μας στο κοινοβούλιο δίνουν
φωνή στους αγώνες των εργατών.

Ανατροπή

Αλλά γνωρίζουμε καλά ότι αυτό δεν αρκεί.
Το σύστημα, ένας καπιταλισμός σε κρίση, δε
θα επιτρέψει ποτέ να περάσει από το κοινο-
βούλιο το κεντρικό αίτημά μας, η διαγραφή
του χρέους. Η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ το έχει
δείξει αυτό. Τα μίνιμουμ προγράμματα είναι
καλά, όλα τα αριστερά κόμματα έχουν, αλλά
αν δεν παλεύουν ταυτόχρονα για την ανατρο-
πή του συστήματος καταλήγουν σύντομα να
συμβιβάζονται, ακόμα και να υποστηρίζουν
την ατζέντα των καπιταλιστών.

Αυτό που έχουμε να μάθουμε από εσάς εί-
ναι το πώς χτίζουμε μέσα στα συνδικάτα. Το
συνδικαλιστικό κίνημα είναι η μεγάλη μας αδυ-
ναμία, μια και το λυμαίνεται η συνδικαλιστική
γραφειοκρατία, ύστερα από χρόνια κυριαρ-
χίας του Εργατικού Κόμματος με τη μέθοδο
των “κοινωνικών εταίρων”. Έχουμε να μάθου-
με από εσάς για το πώς θα ξανακερδίσουμε το
έδαφος στους εργατικούς χώρους, τώρα που
μια σειρά από αυτούς ετοιμάζονται να βγουν
στο δρόμο να διεκδικήσουν πίσω τα κλεμμένα,
πώς θα αποκτήσουμε βαθιές ρίζες και μακρό-
χρονη πολιτική σχέση. Γι' αυτό θεωρώ πολύ
σημαντικά τα γεγονότα όπως ο Μαρξισμός.

Την εβδομάδα που έρχεται οργανώνουμε
τρεις μεγάλες κινητοποιήσεις. Για την οριστική
κατάργηση των χρεώσεων του νερού, για το
δικαίωμα στην έκτρωση και ενάντια στο τερά-
στιο κόστος της στέγασης. Συνδέουμε τις μά-
χες αυτές μεταξύ τους και με τη μάχη ενάντια
στη λιτότητα και τον αγώνα για την ανατροπή
του καπιταλισμού. Γι' αυτό χρειαζόμαστε δυ-
νατά επαναστατικά κόμματα που να δίνουν αυ-
τή την προοπτική. Θέλουμε να κερδίσουμε
στην προοπτική αυτή τους πιο δυνατούς αγω-
νιστές σε Ιρλανδία και Ελλάδα. Όσοι και όσες
δεν είστε οργανωμένοι στο ΣΕΚ, να οργανω-
θείτε: έχουμε έναν πόλεμο να κερδίσουμε

Ο αντικαπιταλισμός 
είναι δυνατό όπλο

Εισήγηση της Μπριντ Σμιθ, 

νεοεκλεγμένης βουλευτίνας 

στην Ιρλανδία με την κίνηση 

«Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη», 

στο Μαρξισμό 2016
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Έ
ρχομαι από μια χώρα, την Βρε-
τανία, που ξαφνικά άρχισε να
γίνεται ενδιαφέρουσα. Ξαφνικά

όλοι μιλάνε για το Brexit. Στις 23 Ιούνη
η Βρετανία θα ψηφίσει για το αν θέλει
να παραμείνει στην ΕΕ. Το Brexit είναι
το νόθο παιδί του Grexit. Γιατί, χωρίς
αμφιβολία, η αντιπαράθεση που εκτυ-
λίσσεται σήμερα στην Βρετανία, είναι
προϊόν της κρίσης της ΕΕ. Αυτή με την
σειρά της, είναι προϊόν της ευρύτερης
κρίσης του καπιταλισμού. 

Όμως, στην Βρετανία, η κρίση στην
ΕΕ εκφράζεται μέσα από την κρίση
που συνταράσσει το κυβερνητικό κόμ-
μα των Συντηρητικών. Πρόκειται για
ένα ακραία νεοφιλελεύθερο κόμμα, το
κόμμα της Θάτσερ. Όμως, είναι βαθιά
διχασμένο όσον αφορά την ΕΕ. Και
σαν να μην έφτανε αυτό, ο Κάμερον, ο
πρωθυπουργός, αποφάσισε να οργα-
νώσει το δημοψήφισμα με το ερώτημα
της παραμονής στην ΕΕ. Ήταν αποτέ-
λεσμα της πίεσης της πιο δεξιάς πτέ-
ρυγας του κόμματός του, και από το
ακόμα πιο δεξιό UKIP. 

Η δεξιά πτέρυγα των Συντηρητικών
απεχθάνεται την ΕΕ αλλά είναι επίσης
τρομοκρατημένη από το UKIP γιατί
κερδίζει ψήφους εις βάρος της. Το
UKIP είναι το τρίτο κόμμα σε εκλογικά
ποσοστά αυτή τη στιγμή στην Βρετα-
νία και η άνοδός του είναι έκφραση
της γενικότερης κρίσης των κατεστη-
μένων καπιταλιστικών κομμάτων σε όλη την
Ευρώπη. Αυτή η κρίση στο χώρο της δεξιάς
εκφράζεται με την άνοδο κομμάτων όπως το
Εθνικό Μέτωπο στην Γαλλία ή το AfD στην
Γερμανία. 

Η δεξιά πτέρυγα των Συντηρητικών και το
UKIP αντιτίθενται στην ΕΕ με βάση μια αντι-
δραστική, εθνικιστική και ρατσιστική πλατ-
φόρμα. Εμπνέονται από την αντιδραστική
φαντασιοκοπία ότι με κάποιο τρόπο η Βρετα-
νία μπορεί να επανακτήσει το αυτοκρατορικό
της μεγαλείο έξω από την ΕΕ. 

Όμως, η άρχουσα τάξη της Βρετανίας είναι
αναφανδόν ενάντια στο Brexit. Και σ’ αυτό το
ζήτημα έχει την ολόψυχη υποστήριξη των αρ-
χουσών τάξεων διεθνώς. Το ΔΝΤ τάσσεται κα-
τά του Brexit. Το ΝΑΤΟ είναι ενάντια στο Brex-
it. Ο Μπάρακ Ομπάμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ,
έχει ταχθεί ενάντια στο Brexit. Αυτή η στάση
αντανακλά το γεγονός ότι η ΕΕ αποτελεί ένα
από τα κυριότερα σχέδια του δυτικού ιμπερια-
λισμού από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμί-
ου Πολέμου και μετά. 

Από τη δεκαετία του 1940 οι ΗΠΑ στηρί-
ζουν την ευρωπαϊκή ενοποίηση ώστε να δια-
θέτουν ένα σταθερό και ευημερών μικρότερο
συνεταίρο στη διαχείριση του παγκόσμιου κα-
πιταλισμού. Επίσης, από την σκοπιά του ευ-
ρωπαϊκού καπιταλισμού, η ΕΕ είναι το μέσο
με το οποίο επιδιώκουν την ικανοποίηση των
συμφερόντων τους σε παγκόσμια κλίμακα.
Αυτό ισχύει για την Γαλλία και την Γερμανία
αλλά επίσης και για την Βρετανία. 

Ο Κάμερον διαπραγματεύτηκε με την ΕΕ

μια συμφωνία, η οποία θα διατηρήσει το Σίτι
του Λονδίνου σαν την πραγματική χρηματοπι-
στωτική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Παρόλο
που η Βρετανία βρίσκεται εκτός ευρωζώνης,
οι περισσότερες χρηματοπιστωτικές δοσολη-
ψίες της Ευρώπης πραγματοποιούνται στο Σί-
τι του Λονδίνου.  

Είναι ένας πολύ ωφέλιμος διακανονισμός
για τον βρετανικό καπιταλισμό. Αλλά επίσης
και από την σκοπιά του αμερικάνικου ιμπερια-
λισμού. Επειδή η Βρετανία είναι ο στενότερος
σύμμαχος των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Ο Ομπάμα
κατέστησε σαφές ότι θέλει αυτό τον σύμμαχο
στις Συνόδους Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλ-
λες, για να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του
ΝΑΤΟ και της ατλαντικής συμμαχίας. Έτσι τα
βασικά κέντρα του παγκόσμιου καπιταλισμού
παρεμβαίνουν ενεργά ενάντια στο Brexit. 

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, διά-
φορες δυνάμεις της ριζοσπαστικής Αριστε-
ράς στην Βρετανία ενώνουν τις δυνάμεις τους
σε μια καμπάνια υπέρ της εξόδου της Βρετα-
νίας από την ΕΕ. Όμως, δεν παλεύουμε για το
Brexit, αλλά για το Lexit, μια Αριστερή Έξοδο
από την Ε.Ε. 

Διεθνιστική σκοπιά

Παλεύουμε για το Lexit εξαιτίας του ιμπε-
ριαλιστικού χαρακτήρα της ΕΕ. Παλεύουμε
ενάντια στην ΕΕ γι’ αυτά που έχει κάνει σε
χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορ-
τογαλία. Είμαστε ενάντια στην ΕΕ γιατί αυτός
ο υποτιθέμενος «διεθνιστικός» οργανισμός
πνίγει πρόσφυγες και μετανάστες στην Μεσό-
γειο. Παλεύουμε για το Lexit από διεθνιστική

και αντικαπιταλιστική σκοπιά. Δεν
θέλουμε μια «παλιά καλή Αγγλία»
απομονωμένη από τον υπόλοιπο κό-
σμο. Θέλουμε την έξοδο της Βρετα-
νίας σαν εργαλείο για τη διάλυση
της ΕΕ. 

Η ΕΕ έχει αποδείξει τον αντιδρα-
στικό της χαρακτήρα πέραν πάσης
αμφιβολίας στα προηγούμενα χρό-
νια. Είμαστε υπέρ των διεθνιστικών
λύσεων. Όμως, αυτές οι διεθνιστι-
κές λύσεις μπορούν να επιτευχθούν
με τη διάλυση της ΕΕ, γιατί αποτε-
λεί εμπόδιο για την υλοποίησή
τους. 

Είμαστε με το Lexit γιατί είναι και
εργαλείο στην πάλη ενάντια στη
«δικιά μας» κυβέρνηση. Υπάρχουν
απόψεις στην βρετανική Αριστερά
που υποστηρίζουν ότι πρέπει να πα-
ραμείνουμε στην ΕΕ γιατί το δημο-
ψήφισμα δυναμώνει δεξιές και αντι-
δραστικές δυνάμεις. Όμως, ισχύει
ακριβώς το αντίθετο. Κάθε μέρα, η
αντιπαράθεση που έχει πυροδοτή-
σει το δημοψήφισμα εξασθενίζει
την κυβέρνηση. 

Ο Κάμερον και οι υποστηρικτές
του συγκρούονται με τους υπουρ-
γούς τους που υποστηρίζουν το
Brexit. Καθημερινά, ηγετικά στελέχη
των Συντηρητικών αλληλοκατηγο-
ρούνται με όλο και πιο σκληρούς
χαρακτηρισμούς. Η κυβέρνηση έχει

αναγκαστεί να υποχωρεί στο ένα θέμα μετά
το άλλο εξαιτίας της δεξιάς εσωκομματικής
αντιπολίτευσης. 

Αν στο δημοψήφισμα πλειοψηφήσει η έξο-
δος από την ΕΕ, τότε ο Κάμερον και ο βασι-
κός του σύμμαχος ο Όσμπορν, ο υπουργός
Οικονομικών, θα είναι τελειωμένοι. Είμαστε
μάρτυρες μιας κατάρρευσης του κυβερνητι-
κού κόμματος που πυροδοτεί ο καυγάς για το
Brexit. Η αριστερή καμπάνια στο δημοψήφι-
σμα για την έξοδο από την ΕΕ είναι ένας τρό-
πος αποδυνάμωσης της αντιδραστικής κυβέρ-
νησής «μας», της κυβέρνησης που εφαρμόζει
τη λιτότητα στην Βρετανία. 

Δυστυχώς, ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ο νέος αρι-
στερός ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, εξα-
ναγκάστηκε από τη δεξιά πτέρυγα του δικού
του κόμματος να ταχθεί υπέρ της παραμονής
στην ΕΕ. Μ’ αυτόν τον τρόπο το Εργατικό
Κόμμα στηρίζει την κυβέρνηση των Συντηρη-
τικών. Παρ’ όλα αυτά, έστω κι αν το Εργατικό
Κόμμα δεν αρπάζει αυτή την ευκαιρία, θα το
κάνει η ριζοσπαστική Αριστερά. 

Η καμπάνια για το Lexit συσπειρώνει διαφο-
ρετικά πολιτικά κόμμα της Αριστεράς και ένα
σημαντικό συνδικάτο. Θα εξασφαλίσουμε ότι
στο δημοψήφισμα θα ακουστεί μια ταξική,
διεθνιστική φωνή ενάντια στην ΕΕ. Είναι η δι-
κή μας συνεισφορά στον πανευρωπαϊκό αγώ-
να ενάντια στον καπιταλισμό, τη λιτότητα και
την ίδια την ΕΕ. 

Άλεξ Καλλίνικος
Απο την εισήγησή του στο Μαρξισμό 2016 

στη συζήτηση για το «Διεθνιστικό ΟΧΙ στην ΕΕ»

«Στην εκδήλωση, την οποία οργάνωσε η
Καμπάνια υπέρ του Lexit», μας μεταφέρει ο
Ντέιβ Σιούελ από το Λονδίνο, «αναπτύχθη-
καν τα επιχειρήματα ενάντια στην λιτότητα
που επιβάλει η τρόικα και στο ρατσισμό
της ΕΕ, και ενάντια στις καμπάνιες των
αφεντικών είτε αυτών που είναι υπέρ της
παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ είτε
εκείνων που είναι κατά».

Η Μπριντ Σμιθ, βουλευτίνα από την Ιρ-
λανδία (ομιλήτρια και στον Μαρξισμό 2016
στην Αθήνα) αναρωτήθηκε πώς είναι δυνα-
τόν να παρουσιάζεται η ΕΕ σαν μια «δύνα-
μη καλού» όταν συμφωνεί να επιστρέφει
τους πρόσφυγες σε ένα από τα πιο δεσπο-
τικά καθεστώτα του κόσμου στην Τουρκία,
ενώ μίλησε για τη λιτότητα της ΕΕ στην Ιρ-
λανδία. Ο γραμματέας του Κομμουνιστικού
Κόμματος Βρετανίας Ρομπ Γκρίφιθς δήλω-
σε σοκαρισμένος από το γεγονός ότι μερι-
κοί στην Αριστερά επιχειρηματολογούν
υπέρ της παραμονής απορώντας: «Πώς
μπορεί ένας σοσιαλιστής να υποστηρίζει
ένα τέτοιο θεσμό;» 

“Μια ψήφος υπέρ της μη παραμονής εί-
ναι μια ψήφος ενάντια στην ΕΕ, το ΔΝΤ και
τον άξονα του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και ψήφος
ενάντια στη δική μας άρχουσα τάξη» είπε ο
Άλεξ Καλλίνικος. Η Λίντσεϋ Τζέρμαν από το
Counterfire επιχειρηματολόγησε ενάντια
στη γελοία τοποθέτηση που λέει ότι η συμ-
μετοχή στην ΕΕ προστατεύει από τους πο-
λέμους θυμίζοντας τον πόλεμο στην Γιουγ-
κοσλαβία. Εκ μέρους της Λαϊκής Ενότητας
Καταλωνίας (CUP) ο Quim Arrufat συμφώ-
νησε ότι η ΕΕ δημιουργεί πολέμους έξω
από τα σύνορά της.

«Η Αργυρή Ερωτοκρίτου από την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, καταδίκασε τη συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας και θύμισε ότι ο Τσίπρας δήλωσε
περήφανος για αυτήν» μας λέει ο Ντέιβ. «Η
Αργυρή συνόψισε το κλίμα που επικρατού-
σε στην εκδήλωση λέγοντας: Μια νίκη του
Lexit στη Βρετανία θα έδειχνε σε εμάς στην
Ελλάδα ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον
αγώνα όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι
της ΕΕ και η δική μας κυβέρνηση. Μπορού-
με να κερδίσουμε μια Ευρώπη των εργατών
και προσφύγων απαλλαγμένη από ρατσι-
σμό, λιτότητα και πολέμους». 

Καρπός της κρίσης της ΕΕ

Διεθνής εκδήλωση υπέρ του Lexit,

δηλαδή υπέρ μιας αριστερής εξόδου

της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή

Ένωση έγινε στο Λονδίνο την περα-

σμένη Τετάρτη 18 Μαϊου με συμμετο-

χή της Αργυρής Ερωτοκρίτου, μέσω

skype, από την Ελλάδα.

Εκδήλωση 
στο Λονδίνο
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σελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Έφυγαν με τον ίδιο τρόπο που ήρθαν – κα-
ταχειροκροτούμενοι από όλο το γήπεδο, γο-
νείς και λιλιπούτειους αθλητές. Ο λόγος για
την ομάδα των προσφυγόπουλων από τον
Ελαιώνα, που πήρε μέρος στο τουρνουά πο-
δοσφαίρου (και μπάσκετ) που διοργάνωσε η
Περιφέρεια Αττικής (κεντρικός τομέας) στο
γήπεδο της Νήαρ Ήστ για ακαδημίες συλλό-
γων.

Σωματεία με προσφυγικές ρίζες όπως η
ΑΕΚ, ο Πανιώνιος Καισαριανής, ο Μικρασιατι-
κός, η Πέρα Κλούμπ, ο Απόλλωνας Σμύρνης,
αλλά και άλλα, όπως ο Γκυζιακός, η Αθηναΐ-
δα, οι Αμπελόκηποι, η Κορωνίδα Γαλατσίου,
κλπ πήραν μέρος σε μία αθλητική γιορτή ει-
ρήνης και αλληλεγγύης την Κυριακή 22 Μαΐ-
ου, στην οποία συγκεντρώθηκαν και είδη για
βοήθεια στους πρόσφυγες.

Αθλητικό υλικό, χάρισαν ο Γκυζιακός τις
φανέλες, καθώς και μία μπάλα και ο Μικρα-
σιατικός τα σορτσάκια και έτσι τα προσφυγό-
πουλα (ηλικίες από 8 έως 11) από τη Συρία,
ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους στο γρασίδι.

Δεν έλειψε και η υποστήριξη από την εξέ-
δρα, αφού εκτός από τα συνεχή χειροκροτή-
ματα, μία ομάδα λιλιπούτειων αθλητών έκα-
ναν για λίγο και κερκίδα με το σύνθημα «προ-
σφυ-γόπουλα, προ-σφυ-γόπουλα, προ-σφυ-
γόπουλα)» 

Οι φωτογραφίες έδιναν και έπαιρναν και
στο τέλος ακολούθησαν και οι βραβεύσεις
των ομάδων μπάσκετ και ποδοσφαίρου (τα
προσφυγόπουλα αγωνίστηκαν μόνο στο πο-
δόσφαιρο).

Αλληλεγγύη

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης στο σύντομο χαι-
ρετισμό του πριν κάνει απονομές, αναφέρθη-
κε στην αξία της αλληλεγγύης προς τους πρό-
σφυγες και όπως είπε χαρακτηριστικά, για να
κάνεις πάσα στην αλληλεγγύη, όπως και στον
αθλητισμό, πάντα χρειάζονται δύο, αυτός που
την κάνει και αυτός που την παίρνει. 

Aκολούθως κάτω από πυκνό χειροκρότημα
βραβεύτηκε η ομάδα του Ελαιώνα. Έχει όμως
και συνέχεια, αφού τα παιδιά θέλουν να
βγουν από τις συνθήκες του αθλητικού περιο-
ρισμού εντός του Ελαιώνα και να προπονούν-
ται σε κανονικά ερασιτεχνικά αθλητικά σωμα-
τεία και μάθαμε ότι ήδη κάποια εκδήλωσαν το
ενδιαφέρον τους για την προοπτική αυτή.

Επίσης και αφού δώσαμε ανταπόκριση
στην ΕΡΑ Σπορ, θέμα της συζήτησης που εί-
χαμε με συναδέλφους, αλλά και στελέχη της
Περιφέρειας, είναι η προοπτική να τους πα-
ραχωρηθούν ώρες στα δημοτικά γήπεδα που
είναι κοντά στον Ελαιώνα (Ακαδημία Πλάτω-
νος ή Ρουφ, που ανήκουν στο Δήμο Αθηναί-
ων), αφού άλλωστε οι διοργανώσεις που φι-
λοξενούνταν τελείωσαν και κάπως θα έχουν
αποσυμφορηθεί.

Κλείνουμε λοιπόν το ρεπορτάζ, με αναμονή
της θετικής εξέλιξης στον τομέα αυτό…

Νάσος Μπράτσος από το
nasosbratsos.blogspot.gr

Προσφυγόπουλα
στο γήπεδο

Τ
ην Τετάρτη άφησε την τελευταία της πνοή η 32χρονη Μα-
ρία, μία από τις οροθετικές γυναίκες που το 2012 διαπομ-
πεύθηκαν με την υγειονομική διάταξη του Λοβέρδου, που

βασιζόταν σε νόμο του 1940.

Η μητέρα της άτυχης γυναίκας με ένα συγκλονιστικό μήνυμα, που
δημοσίευσε η Εφ.Συν. λίγο πριν θάψει το παιδί της αναφέρεται στον
πρώην υπουργό και στο πώς διαμορφώθηκε η ζωή της οικογένειας
μετά τον στιγματισμό της κόρης της. 

«Έγινε πια κι αυτό και τώρα ο κύριος Λοβέρδος μπορεί να κοιμά-
ται ήσυχος. Η κοινωνία σχεδόν καθάρισε από αυτές τις κοπέλες κι
αυτό το φρόντισε ο ίδιος.

Εξευτέλισαν το παιδί μου, ήρθαν στο χωριό και το ΚΕΕΛΠΝΟ εξέ-
τασε το εγγόνι μου μέσα στο σχολείο, μας εκθέσανε όλους, μας ξε-
φτίλισαν. Πήγαν τα κορίτσια στο υπόγειο της Γ' πτέρυγας του Κορυ-
δαλλού αντί να τα φροντίσουν στα νοσοκομεία. Τους πέταγαν το φα-
γητό από τα κάγκελα και εκείνα την ίδια ώρα κατάπιναν μπαταρίες.

Δημόσια μας εξευτελίσανε και τώρα εγώ δημόσια ανταποδίδω λί-
γο πριν θάψω την κόρη μου ότι μπορεί πλέον να κοιμάται ήσυχος ο
Ανδρέας Λοβέρδος. Και αυτό το λέω κι εγώ η μητέρα της, δημόσια,
με το όνομά μου», τόνισε Ευμορφία Κουλουριώτη.

Όλα ξεκίνησαν έξι ημέρες πριν από τις εκλογές του Μαΐου του
2012, όταν ο τότε υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος, εξέδωσε
την υγειονομική διάταξη που βασιζόταν σε Αναγκαστικό Νόμο του
1940:

«Έχοντας υπόψη την ανάγκη λήψης μέτρων για να προστατευτεί
η υγεία του πληθυσμού, αποφασίζουμε: Λοιμώδη νοσήματα επικίν-
δυνα για τη δημόσια υγεία θεωρούνται τα νοσήματα που ορίζονται
ρητώς από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Ειδικά για το HIV, HBV, HCV θα υπάρχει
ειδικός έλεγχος για τα άτομα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρ-
κωτικών ουσιών, καθώς και για τα εκδιδόμενα άτομα. 

Οι αστυνομικές αρχές παρέχουν κάθε νόμιμη συνδρομή. Οι παρα-
βάτες των διατάξεων της παρούσας τιμωρούνται κατά τα οριζόμενα.

Τώρα, αν κάποιος δεν δεχτεί τον έλεγχο, τον κάνουμε με το ζόρι».
Λίγες ημέρες μετά, δεκάδες οροθετικές γυναίκες συνελήφθησαν

και οδηγήθηκαν στην φυλακή με την κατηγορία ότι εκδίδονταν και
με αυτό τον τρόπο αποτελούσαν κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Οι
φωτογραφίες και τα στοιχεία τους δόθηκαν στη δημοσιότητα με τη
σύμφωνη μάλιστα γνώμη του Εισαγγελέα που εφάρμοσε την διάτα-
ξη διαπομπεύοντάς τις δημόσια και δίνοντας αντισυνταγματικά προ-
σωπικά δεδομένα στη δημοσιότητα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων
από γυναικείες οργανώσεις, αντιρατσιστικές οργανώσεις και για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, το ΚΕΘΕΑ και απλούς πολίτες.

«Εμείς κάνουμε έλεγχο. Μετά αναλαμβάνει η εισαγγελική Αρχή.
Μακάρι να είχαμε και να βγάζαμε και τις φωτογραφίες των πελα-
τών», είχε απαντήσει σε συνέντευξη Τύπου ο Λοβέρδος.

Και οι 32 γυναίκες που κατηγορήθηκαν συνολικά, έχουν αποφυ-
λακισθεί. Οκτώ από τις γυναίκες αθωώθηκαν, 13 αντιμετώπισαν μι-
κρές κατηγορίες, ενώ κάποιες που ήταν εξαρτημένες από τα ναρ-
κωτικά οδηγήθηκαν στην φυλακή. Ορισμένες από τις γυναίκες έφυ-
γαν από τη ζωή πριν αθωωθούν.

Σήμερα η νέα διοίκηση του αμαρτωλού ΚΕΕΛΠΝΟ ζητάει υποκρι-
τικά συγνώμη, ωστόσο ο στιγματισμός και η περιθωριοποίηση που
κρύβονται πίσω από την σεξιστική διαπόμπευση των οροθετικών γυ-
ναικών δεν μας επιτρέπει εφησυχασμό, αντιθέτως αναδεικνύει τόσο
το απάνθρωπο χαρακτήρα του κράτους και ακόμα περισσότερο την
αναγκαιότητα της συστηματικής ανατρεπτικής μάχης απέναντι στις
πολιτικές του σεξισμού, του ρατσισμού και της περιθωριοποίησης
που χρησιμοποιεί για να διαχωρίζει, να διασπάσει και να τρομοκρα-
τήσει την εργατική τάξη και τη νεολαία.

Κ.Μ.

Τ
ην ώρα που ο Τσίπρας βγάζει λογίδρια
περί αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
στη σύνοδο του ΟΗΕ στην Κωνσταντι-

νούπολη, πληθαίνουν οι καταγγελίες για τη
παραβίαση του δικαιώματος της πρόσβασης
στη διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα.    

Ήταν τόσο ανθρωπιστικό το περιεχόμενο
της διεθνούς συνάντησης που ο Τσίπρας
στη συνάντηση με τον Ερντογάν έκφρασε
«την ικανοποίηση της Αθήνας για την μέχρι
σήμερα υλοποίηση της συμφωνίας, καθώς
έχουν ελαττωθεί οι ροές, έχουν αντιμετωπι-
στεί αρκετά οι διακινητές και η συμβολή του
ΝΑΤΟ είναι καθοριστική, ωστόσο υπάρχουν
ακόμα κάποια προβλήματα «που πρέπει και
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε». Ίσως ένα
από αυτά τα προβλήματα να είναι αποφά-
σεις όπως αυτή της δευτεροβάθμιας επιτρο-
πής προσφυγών, που βάζει σε αμφισβήτηση
τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. 

Την περασμένη εβδομάδα δημοσιοποιήθη-
κε από την εφημερίδα Καθημερινή απόφα-
ση-βόμβα,  της δευτεροβάθμιας επιτροπής
εκδίκασης προσφυγών, η οποία χαρακτηρίζει
την Τουρκία μη ασφαλή τρίτη χώρα, αναστέλ-
λει επ’ αόριστον την πιθανότητα επιστροφών
Σύρων στην Τουρκία, θέτοντας έτσι σε κίνδυ-
νο την εφαρμογή της συμφωνίας Ε.Ε. – Τουρ-
κίας για το προσφυγικό. 

Η απόφαση εκδόθηκε ύστερα από προσφυ-
γή Σύρου που βρίσκεται στη Λέσβο και στον
οποίο αρχικά δεν δόθηκε άσυλο, και ενώ θα

έπρεπε να επιστρέψει στην Τουρκία, η δευτε-
ροβάθμια επιτροπή προσφυγών έκρινε ότι η
Τουρκία δεν είναι ασφαλής τρίτη χώρα, οπότε
το αίτημα ασύλου πρέπει να εξεταστεί εκ νέου
με περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία,
διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα. 

“Eξαιρετικά αργά”

Σύμφωνα με την εφημερίδα Εμπρός της
Λέσβου: “Στο νησί (Χίο) παραμένουν πάνω
από 2.500 πρόσφυγες και μετανάστες χωρίς
να υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές, ενώ
η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύ-
λου, σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρεί
εξαιρετικά αργά. Λιγότερα από 10 αιτήματα
την ημέρα καταγράφονται, ανέφερε τοπική
πηγή, συμπληρώνοντας ότι με αυτό τον ρυθ-
μό θα χρειαστούν χρόνια για την εξέταση
όσων παραμένουν στη Χίο”. 

Επιπλέον εκπρόσωποι επτά ανθρωπιστικών
οργανώσεων που συμμετέχουν στην «Καμπά-
νια για την Πρόσβαση στο Άσυλο» υπέβαλαν
υπόμνημα στην Υπηρεσία Ασύλου, με το
οποίο ζητούν, μεταξύ άλλων, την άμεση λήψη
μέτρων για την ταχεία καταγραφή και δίκαιη
εξέταση των αιτημάτων ασύλου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε
πρόσφατα η διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύ-
λου, Μαρία Σταυροπούλου, από τις 20 Μαρτίου,
ημέρα ισχύος της συμφωνίας, μέχρι τις 5 Μαΐ-
ου, κρίθηκαν «απαράδεκτα» να εξεταστούν στην
Ελάδα 89 αιτήματα ασύλου. Όπως γράφει σε

άρθρο του ο Δημήτρης Αγγελίδης στην Εφ.Συν
“Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.»,
έχουν κατατεθεί δεκάδες προσφυγές εναντίον
αυτών των αποφάσεων, οι οποίες όχι μόνο κα-
ταγγέλλονται πως προήλθαν από μια αυθαίρετη
διαδικασία που παραβιάζει τον νόμο και το Σύν-
ταγμα (η διαδικασία έγινε στα αγγλικά, χωρίς να
μεταφραστούν οι διοικητικές πράξεις στα ελλη-
νικά, τη μόνη ασφαλώς επίσημη γλώσσα του ελ-
ληνικού κράτους, ενώ το σκεπτικό των αποφά-
σεων είναι πανομοιότυπο και όχι εξατομικευμέ-
νο, παρά τα όσα ορίζει η διεθνής νομοθεσία και
επικαλείται ακόμα και η συμφωνία Ε.Ε. - Τουρ-
κίας), αλλά και αμφισβητούνται έντονα ως προς
το περιεχόμενό τους, καθώς διεθνείς οργανι-
σμοί και οργανώσεις δικαιωμάτων αδυνατούν να
δουν πώς θα μπορούσαν να ισχύσουν σήμερα οι
προϋποθέσεις για να θεωρηθεί «ασφαλής τρίτη
χώρα» η Τουρκία για Σύρους.

Την ίδια μέρα που πραγματοποιούνταν η σύ-
νοδος του ΟΗΕ στην Κωνσταντινούπολη, το
ιταλικό Λιμενικό ανακοίνωσε ότι δυο χιλιάδες
μετανάστες λίγο έλλειψε να πνιγούν κατά τη
διάρκεια ενός 24ώρου ανοικτά των λιβυκών
ακτών. Την επόμενη μέρα περίπου 550 πρό-
σφυγες που προσπαθούσαν να φτάσουν στην
Ευρώπη διά θαλάσσης συνελήφθησαν από τη
λιβυκή ακτοφυλακή στη διάρκεια επιχείρησης
αναχαίτισης αυτοσχέδιων σκαφών. Για όλα αυ-
τά βέβαια Μέρκελ, Τσίπρας και Ερντογάν δή-
λωσαν ικανοποίηση στη διάρκεια της συνόδου. 

K.Θ.

Σκάνδαλο η “διαδικασία” ασύλου

«Ο κ. Λοβέρδος μπορεί να 
κοιμάται ήσυχος»
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Πρώτη δύναμη η Αριστερά

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Είμαστε νέα μέλη στο ΣΕΚ. Είναι το πρώτο κατέβα-

σμά μας σαν σχήμα ΕΑΑΚ και καταφέραμε να κερδί-
σουμε μια έδρα. Παράλληλα, καταφέραμε να απλώ-
σουμε την Εργατική Αλληλεγγύη, να οργανώσουμε το
Μαρξισμό, να ανοίξουμε την πολιτική κουβέντα για
μια σειρά ζητήματα. 

Ελένη Κυρλισιά, Σάββας Κκονέ, Χημικοί Μηχανικοί

Άννα Καούλλα, Πολιτικές Επιστήμες

ΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Το σχήμα μου κατεβήκε για δεύτερη φορά φέτος.

Οι συζητήσεις ανοίγανε συνολικά και πολιτικά, τόσο
κεντρικά τι γίνεται στην Αθήνα, όσο και στη Λάρισα,
με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης για παράδειγμα. 

Ανοίγαμε τα προβλήματα της σχολής, την υποχρη-
ματοδότηση και τις παροχές που έπρεπε να έχουμε,
συνδέοντάς τα με τη λιτότητα. Υπήρξε άνοδος στις
ψήφους, αλλά τα παιδιά που μας ψήφισαν φέτος είναι
εντελώς νέα. Θεωρώ λοιπόν το φετινό κατέβασμα ένα
πρώτο άνοιγμα στη σχολή, στόχος για το επόμενο
διάστημα είναι να βάλουμε στη δράση τον κόσμο που
μας στήριξε φέτος αλλά και να φτάσουμε και να ξα-
νακερδίσουμε όσους μας στήριξαν πέρσι.

Αλεξάνδρα Καστρίτση 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Μπήκαμε στη μάχη των φοιτητικών εκλογών για να

μετρήσουμε ουσιαστικά τα ανοίγματα που είχαμε κά-
νει το προηγούμενο διάστημα με μια σειρά καμπά-
νιες: το κατέβασμα στις 23-24 Γενάρη στον Έβρο, τη
19 Μάρτη, τη δίκη των 15 φοιτητών στο Φυσικό (μια
μάχη που είχε ανοιχτεί πάρα πολύ), τη μάχη για το
ασφαλιστικό που παρά τις διακοπές είχε μεγάλη απή-
χηση. 

Στη φάση που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καταρρέει δεv
αφήσαμε τη Δεξιά να σηκώσει κεφάλι, αλλά δείξαμε
ότι δε θέλουμε για αντιπολίτευση μια Αριστερά που
γενικώς κι αορίστως θα λέει να περιμένουμε γιατί “δεν
είναι ακόμα ώρα για κλιμάκωση”, όπως κάνει η ΠΚΣ. 

Θέλουμε μια Αριστερά που πάει να συγκρουστεί συ-
νολικά με το σύστημα. Στο Βιολογικό, σε ένα σύλλογο
πολύ ενεργό, είχαμε πρώτη δύναμη ΕΑΑΚ. Στην Ιατρι-
κή η ψήφοι της ΕΑΑΚ διπλασιάστηκαν και την έκαναν
δεύτερη δύναμη. Στην Επιστήμη Υπολογιστών καταφέ-
ραμε να μεγαλώσουμε, ενώ από πέρσι είχε σπάσει η
αυτοδυναμία της ΔΑΠ. Στο Φυσικό κατεβήκαμε με
συντρόφισσες και συντρόφους που δίναμε μαζί όλες
τις μάχες, δυναμώσαμε και συμφωνούμε πλέον ότι η
απάντηση είναι ο αντικαπιταλισμός, ένα τεράστιο προ-
χώρημα για τον κόσμο που έλεγε ότι η αριστερή κυ-
βέρνηση είναι η λύση. 

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, Φυσικό

ΧΗΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Στο κοινό μας κατέβασμα με την ΑΡΕΝ φέτος κερ-

δίσαμε πολύ καινούριο κόσμο με τον οποίο ανοίγαμε
όλη την πολιτική κουβέντα. 

Από 4 ψήφους ανεβήκαμε στις 16. Θέλουμε από δω
και πέρα να τρέξουμε περισσότερο το ζήτημα των συ-
νελεύσεων, να ενεργοποιήσουμε δηλαδή το σύλλογο.

Αρετή Κανέλλου

ΑΣΚΤ
Μετά από μια χρονιά με μεγάλες μάχες ενάντια

στο ρατσισμό, τους φασίστες και τη λιτότητα και μια
σειρά από πρωτοβουλίες από τη μεριά μας, είχαμε
βάλει σαν στόχο για τις εκλογές να γνωρίσουμε και-
νούριο κόσμο και να συσπειρώσουμε και στις εκλο-
γές τον κόσμο με τον οποίο παλέψαμε μαζί. 

Κι αυτό το πετύχαμε, οι φοιτητές στήριξαν ΕΑΑΚ,
παρά τη λάσπη που έριξε τις τελευταίες μέρες η
ΠΚΣ και έχουμε αυτοδυναμία. Είχαμε όμως μεγάλο
ποσοστό αποχής κι αυτό μας βάζει να δούμε πώς
θα ενεργοποιήσουμε και αυτό το κομμάτι των φοι-
τητών.

Ελίζα Κρικώνη

ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Ήμασταν από τις σχολές που πήραν απόφαση για το κατέβασμα στον

Έβρο. 

Σαν ΕΑΑΚ δε μέναμε στην προπαγάνδα τύπου “ούτε ένα ευρώ από την
τσέπη μας” όπως έκανε η ΠΚΣ αλλά ανοίγαμε την κουβέντα για το πώς συ-
νολικά συνδέονται όλα τα ζητήματα, το τι σημαίνει “διαγραφή του χρέους
και όχι των σχολών” και πώς βγαίνουμε στη δράση. Η συμμετοχή στις εκλο-
γές έπεσε, αλλά εμείς κινηθήκαμε στα ίδια επίπεδα, βγάζοντας δύο έδρες. 

Τώρα θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε όλο τον κόσμο που βρήκαμε
ακόμη και την τελευταία στιγμή και μιλήσαμε για τις εκλογές, για το Μαρξι-
σμό και για τη συνέχεια, για το τι σημαίνει ο νόμος Φίλη, το σχέδιο Αθηνά 2,
οι περικοπές στην Παιδεία και το πώς μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα
τις συνελεύσεις από τα κάτω, με επιτροπές συνελεύσεων.

Διοτίμα Χριστοπούλου 

Σ
τις φοιτητικές εκλογές που έγιναν
μέσα σε μια περίοδο μεγάλων μα-
χών όπως το ασφαλιστικό και το πο-

λυνομοσχέδιο των προαπαιτούμενων μέ-
τρων, η Αριστερά συνολικά αναδείχθηκε
σε πρώτη δύναμη στις σχολές. Αν αθροί-
σουμε τις δυνάμεις που βρίσκονται αρι-
στερά του ΣΥΡΙΖΑ φτάνουμε κοντά στο
40% κι αυτό ανοίγει τις δυνατότητες για
συγκρότηση μιας δυναμικής παρουσίας
του φοιτητικού κινήματος στο πλευρό των
εργατών. Η εικόνα αυτή ενισχύεται από
την κρίση στο χώρο της δεξιάς.

Η ΔΑΠ αναγκάστηκε να κατέβει με ξε-
χωριστές καταμετρήσεις (ΔΑΠ 30%, σχή-
ματα της διαγραμμένης ΟΝΝΕΔ 9%), εν-
δεικτικό της πολιτικής της κρίσης που βα-
θαίνει.

Ωστόσο η συνολική εικόνα δεν πρέπει
να κρύβει τις αδυναμίες στο εσωτερικό
της Αριστεράς. Η ΠΚΣ μπορεί να είναι
δεύτερη δύναμη με 20%, αλλά δεν αξιο-
ποίησε τις δυνατότητες. Η λογική της
αναστολής των κινητοποιήσεων και η
απροθυμία της να λειτουργήσει τους συλ-
λόγους και να προτείνει κλιμάκωση των
φοιτητικών αγώνων έπαιξε αρνητικό ρό-
λο. Ταυτόχρονα ο τρόπος που λειτούργη-
σε όλο το τελευταίο διάστημα η ΠΚΣ, δη-
λαδή το ότι κινήθηκε περισσότερο ενάν-
τια στην ΕΑΑΚ παρά υπέρ των αγώνων,
φάνηκε ακόμη και στο πώς κατέγραψε το
αποτέλεσμα στον ιστότοπό της, εμφανί-
ζοντας την ΕΑΑΚ κομματιασμένη.

Η ΕΑΑΚ σταθεροποιεί πλέον την άνοδο
των τελευταίων χρόνων και είναι τρίτη δύ-
ναμη (16%). Σε όποιες σχολές το κατέβα-
σμα οργανώθηκε με κέντρο το αντικαπι-
ταλιστικό πρόγραμμα και την προσπάθεια
να κερδηθούν σε αυτό και τα κομμάτια
της ΑΡΕΝ, είχε μεγάλη επιτυχία. Αντιθέ-
τως σε σχολές όπου τα σχήματα αναλώ-
θηκαν σε μια μάχη για το πώς θα κατα-
γραφεί η συνεργασία, σε βάρος της προ-
βολής του αντικαπιταλιστικού προγράμ-
ματος, το αποτέλεσμα ήταν να μην κατα-
φέρουν να ανοιχτούν αποτελεσματικά.

Η ΠΑΣΠ, παρά τις προσπάθειες να ξα-
νασυγκροτήσει έναν πόλο μέσα στις σχο-
λές, έχει καθηλωθεί στην 4η θέση (11%),
ενώ το κατέβασμα του ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΠΛΟ-
ΚΟ, ήταν μια παταγώδης αποτυχία

(0.94%) που έδειξε ότι η κυβέρνηση δεν
μπορεί να κερδίσει τη νεολαία στις λογι-
κές του συμβιβασμού με την ΕΕ και τις
πολιτικές λιτότητας.

Στόχος
Η αποχή αυξήθηκε κατά 10 χιλιάδες

φοιτητές. Είναι ένα στοίχημα και κεντρι-
κός στόχος των σχημάτων της ΕΑΑΚ για
το επόμενο διάστημα να ενεργοποιήσουν
τους συλλόγους με συνελεύσεις και ορ-
γάνωση από τα κάτω, με τη λήψη συγκε-
κριμένων πρωτοβουλιών σύνδεσης του
εργατικού και του αντιρατσιστικού κινή-
ματος με το φοιτητικό. 

Ταυτόχρονα η ΕΑΑΚ θα κινηθεί για την
οργάνωση της αντίστασης ενάντια στις
επιθέσεις που ξεδιπλώνονται στις σχολές,
τη σύνδεσή της με τις μεγάλες μάχες που
ανοίγουν και τη γενίκευσή της.

Άλλος μεγάλος στόχος της ΕΑΑΚ είναι
τα σχήματα στα ΤΕΙ: χρειάζεται μεγαλύτε-
ρο βάρος στις σχολές αυτές, με ανοίγμα-
τα και πρωτοβουλίες όπως έχει γίνει στα
ΑΕΙ, σύνδεση των αγώνων πάνω στη βάση
του αντικαπιταλιστικού προγράμματος,
για να ξεπεραστεί το 2% που κέρδισε η
ΕΑΑΚ στα ΤΕΙ.

Δύο σχολές δεν έχουν ολοκληρώσει τη
διαδικασία των εκλογών: το Πάντειο θα
τις κάνει τη Δευτέρα 30 Μαϊου και στη
ΝΟΠΕ γίνεται συνέλευση την Τετάρτη
25/5 για να αποφασιστεί η ημερομηνία. Οι
εκλογές αναβλήθηκαν στις σχολές αυτές
επειδή οι παρατάξεις που φοβούνται το
αποτέλεσμα χρησιμοποίησαν σαν δικαιο-
λογία κάποιες επιθέσεις μικρών αναρχι-
κών ομάδων για να αποχωρήσουν και να
αναβάλλουν την διαδικασία.

Αφροδίτη Φράγκου

Χημικό Πάτρας
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Mr. Coffee (Σισύ-
φου 4) 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 Καφενείο “Της Μη-
λιάς το Λάζο” 7.30μμ
Το ενιαίο εργατικό μέτωπο
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 Καφενείο “Της Μηλιάς
το Λάζο” 7.30μμ
Η κληρονομιά του ευρωκομμουνισμού
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 Μεγάλου Αλεξάνδρου
59, 8μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Γκαζόζα 7μμ
Η κληρονομιά του ευρωκομμουνισμού
Ομιλητής: Πασχάλης Ταπεινόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 δημαρχείο 7μμ
Το διεθνιστικό όχι στην Ε.Ε. 
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

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

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 Γκράβα γραφεία ΕΛΜΕ
7μμ
Παντελής Πουλιόπουλος – Οι επανα-
στατικές ρίζες
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ White Rabbit
7.30μμ
Η κρίση της Ε.Ε.
Ομιλήτρια: Κατερίνα Ανουσάκη

ΤΟΥΜΠΑ

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

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Καουμπόης 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 εξέ-
γερση
Ομιλητής: Γιάννης Θάνος

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 Καφέ Φίλοιστρο 7μμ
Η κρίση της Ε.Ε.
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

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

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 στοά Σάρκα (Α’ κτίριο,
Β’ ορ.) 7μμ
Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

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

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

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

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

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
Πώς χάθηκαν οι επαναστάσεις του
20ου αιώνα
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Μαρξισμός και θρησκεία
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 Στέκι Ρήξης και Ανα-
τροπής 8μμ
Παντελής Πουλιόπουλος – Οι επανα-

στατικές ρίζες
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 Στέκι Ρήξης και Ανα-
τροπής 8μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Παναγιώτης Πόλκας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 Στέκι Ρήξης και Ανα-
τροπής 8μμ
Αντίσταση, η επανάσταση που χάθηκε
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη

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 καφέ 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 (Κο-
λοκοτρώνη 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

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Τάσος - 
Νομαρχία 7.30μμ
Η πικρή εμπειρία 
της Λατινικής Αμερικής
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

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

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 νέα ΦΛΣ 7μμ
Ολοκαύτωμα τα μεσάνυχτα του αιώνα
Ομιλήτρια: Μαρίνα Κυρλιτσιά

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

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η κυβέρνηση της αριστεράς και το ερ-
γατικό κίνημα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Υγιεινό 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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Η πικρή εμπειρία της Λατινικής Αμερικής
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

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

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Μαγαζί 6μμ
Πώς θα φτάσουμε στην απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/5 στέκι Αριστερής Κίνη-
σης 7μμ
Η κυβέρνηση της αριστεράς και το ερ-
γατικό κίνημα
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/5 Στέκι (Ρήγα Φερραίου)
5μμ
Η κυβέρνηση της αριστεράς και το ερ-
γατικό κίνημα
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 Goody’s (Πεντέλης) 8μμ
Απελευθέρωση των γυναικών και αντι-

καπιταλιστική 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

ΒΟΛΟΣ

ΤΡΙΤΗ 31/5 Θόλος 4.30μμ
Απελευθέρωση των γυναικών και αντι-
καπιταλιστική ανατροπή
Ομιλήτριες: Λίζα Φαρμάκη, Ζωή Απο-
στολοπούλου

Στις Σχολές
ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 26/5 Αιθ. Β2 3.30μμ
Η νεολαία μαζί με τους εργάτες
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/5 1ος όροφος ΣΔΟ
Αίθ. 1, 12μες
Η νεολαία μαζί με τους εργάτες

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 κι-
νή 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

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 26/5 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δούκ. Πλακεντίας 4μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/5
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 7μμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6μμ
ΒΟΛΟΣ Ερμού κ Τόπαλη 6μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) πεζόδρομος
Καλαμαριάς 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/5
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 12μ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ Σεπόλια 11.30πμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μικράς Ασίας 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 11πμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου κ Γαλατσίου 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός πλατεία 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλ. Αγ. Ιερόθεου 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου
11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ.Θεράποντα 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ λαϊκή της Βούλγαρη 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ αγ.Λαμπράκη 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 11πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
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Εκδήλωση 
στα Πετράλωνα

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6  πλατεία 
Μερκούρη 7μμ
1936 – Θεσσαλονίκη, Γαλλία,
Ισπανία 
– Η εργατική αντεπίθεση
Ομιλητές: Δημήτρης Λιβιεράτος, 
Λέανδρος Μπόλαρης
Οργανώνεται από το περιοδικό
Σοσιαλισμός από τα Κάτω
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Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες 40 χρόνια

από μια κορυφαία στιγμή των πρώτων χρόνων

της μεταπολίτευσης, την 48ωρη γενική απεργία

τον Μάη του 1976 ενάντια στο νόμο 330. Πες

μας τα χαρακτηριστικά εκείνης της περιόδου.

Τον πρώτο καιρό μετά την πτώση της Χούν-
τας οι εργατικοί αγώνες άρχισαν να ξεπηδάνε
σαν τα μανιτάρια, στήνονταν, εργοστασιακά κυ-
ρίως, σωματεία το ένα μετά το άλλο. Μιλάμε
για δίμηνες και τρίμηνες απεργίες διαρκείας. Τι
να πρωτοθυμηθούμε... Τη ΜΕΛ στη Θεσσαλονί-
κη, το Λαδόπουλο στην Πάτρα, τη Μαδέμ Λάκο
στη Χαλκιδική, το Τσιροζίδη, τη Νάσιοναλ Καν
και πάρα πολλές ακόμα. Μάλιστα όχι μόνο ανα-
πτύσονταν απεργιακοί αγώνες στους συγκεκρι-
μένους χώρους αλλά ο κάθε ένας αγκαλιάζον-
ταν από ευρύτερα κομμάτια της εργατικής τά-
ξης, που εκδήλωναν τη συμπαράστασή τους, εί-
τε βγαίνοντας σε απεργίες συμπαράστασης, εί-
τε ενισχύοντας τα απεργιακά ταμεία κλπ. Μάλι-
στα οι περισσότερες από αυτές τις απεργίες εί-
χαν νικηφόρα αποτελέσματα. Έβαζαν για παρά-
δειγμα στόχο 20% και 30% αυξήσεις και το κέρ-
διζαν. Έβαζαν διεκδίκηση για μείωση ωρών
δουλειάς, το κέρδιζαν. Έβαζαν ζητήματα για τις
συνθήκες εργασίας, τα κέρδιζαν. 

Όπως καταλαβαίνεις η κυβέρνηση ήθελε πάση
θυσία να σταματήσει το απεργιακό κίνημα.
Έφτιαξε έναν νόμο, τον 330, που ουσιαστικά
έπαιρνε τις διαδικασίες των σωματείων από τα
χέρια των εργαζομένων. Μέχρι τότε μπορούσε
και ξεκίναγε απεργία ακόμα και σε χώρο που δεν
υπήρχε καν συνδικάτο. Η αυτενέργεια της τάξης
ήταν εντυπωσιακή. Οι εργάτες οργανώνονταν
από τα κάτω, έκαναν μια επιτροπή και προχώρα-
γαν σε απεργία.  

Ο ν.330 έβαζε πλέον σαν απαραίτητη την εξουσιο-
δότηση αναγνωρισμένου σωματείου για να γίνει
απεργία. Π.χ στην απεργία στη Βιοτέρ στην Πανεπι-
στημιούπολη του Ζωγράφου ήμασταν 1500 οικοδό-
μοι και παραπάνω ίσως. Η απεργία κηρύχτηκε ως
εξής: Μαζευτήκαμε μερικοί, είπαμε να τους καλέ-
σουμε όλους σε απεργία, βγάλαμε μια επιτροπή και
η επιτροπή αυτή οργάνωσε την απεργία. Με τον
ν.330 αυτό ήταν αυτομάτως παράνομο. Για να κατέ-
βουμε σε απεργία σε ένα γιαπί θα έπρεπε να μας κα-
λύπτουν 15 σωματεία, γιατί ήμασταν υδραυλικοί, κα-
λουπατζίδες, σιδεράδες, μπετατζίδες και μια σειρά
άλλοι κλάδοι που ο καθένας είχε το σωματείο του
που θα έπρεπε να δόσει την εξουσιοδότησή του. Και
μάλιστα η εξουσιοδότηση του συνδικάτου ίσχυε μό-
νο για 2 μήνες. Βάλε και το ότι οι ρεφορμιστές που
είχαν την ηγεσία στα συνδικάτα έκαναν μια – δυο
συνελεύσεις το χρόνο, ουσιαστικά διασφαλιζόταν
ότι οι απεργίες δεν θα γίνονταν.

Θύμισέ μας τα γεγονότα εκείνης της απεργίας

ενάντια στον ν.330

Ο ν.330 δεν μπήκε από τη μια μέρα στην άλ-
λη στη Βουλή. Υπήρξε ένα διάστημα που υπο-
τίθεται το συζήταγαν, τον διαμόρφωναν κλπ.
Σε συσκέψεις και συνελεύσεις που γίνονταν
εκείνο το διάστημα –τουλάχιστον σε μας τους
οικοδόμους που ξέρω– υπήρχε μεγάλη αντί-
δραση απέναντι στο νόμο. Από τη μεριά των
συνδικαλιστών του ΚΚΕ και ΚΚΕ Εσωτερικού,

αρνούνταν να πάρουν την οποιαδήποτε πρω-
τοβουλία πριν την κατάθεση του νόμου, βάζον-
τας το ότι “πρέπει να απαντήσουμε απεργιακά
όταν μπει το ν/σ στη Βουλή”. Αυτό θυμίζει πο-
λύ την τακτική που ακολούθησε το ΠΑΜΕ μαζί
με τη γραφειοκρατία και φέτος, στην περίπτω-
ση του ασφαλιστικού.  

Αποφασίζεται λοιπόν απεργία των οικοδόμων,
24ωρη αρχικά, για τις 25 Μάη, τη μέρα που συ-
ζητιόταν ο νόμος στη Βουλή. Η απεργιακή συγ-
κέντρωση ήταν στο θέατρο Διάνα στην Ιπποκρά-
τους. Είχε χιλιάδες κόσμο. Υπήρχε η κλασσική
διαδικασία με συνδικαλιστές σαν κεντρικούς ομι-
λητές, βουλευτές της αριστεράς που συμπαρα-
στέκονταν κλπ. Από τα κάτω όμως γίνεται μεγά-
λη συζήτηση ότι δεν μπορούμε να περιοριστού-
με σε αυτά, πρέπει να γίνει διαδήλωση. Από τα
πάνω ανακοινώνεται η λήξη της συγκέντρωσης
και τα συνήθη “βρισκόμαστε σε αγωνιστική ετοι-
μότητα” κλπ. Οι απεργοί όμως αρνήθηκαν να φύ-
γουν και συγκρότησαν διαδήλωση στην Πανεπι-
στημίου με προορισμό το υπουργείο Εργασίας
στην Πειραιώς. Δεν ήταν μόνο οι οικοδόμοι. Οι
συμπαραστάτες ήταν χιλιάδες. Αμέτρητοι εργα-
τικοί χώροι που έβγαλαν απεργία και κατέβηκαν
οργανωμένα με πορείες από τα εργοστάσια, αλ-
λά και νεολαία, φοιτητές κλπ. Η αστυνομία δεν
δίστασε να επιτεθεί άγρια στη διαδήλωση. Αύ-
ρες – τα τεθωρακισμένα οχήματα που είχαν τότε
που πέταγαν δακρυγόνα και νερό – χημικά, ξύλο
κλπ. Οι απεργοί όμως δεν διαλύθηκαν.

Εγώ, κνίτης ακόμα τότε, είχα φύγει με τα
“συνάδελφοι διαλυόμαστε” που ήταν η γραμ-
μή. Φτάνοντας όμως στο σπίτι ανοίγω το ρά-

διο, ακούω ότι γίνεται χαμός και παίρνω το
δρόμο ξανά για το κέντρο της Αθήνας. Όταν
έφτασα οι συγκρούσεις είχαν απλωθεί σε όλο
το κέντρο. Τα οδοφράγματα έφταναν μέχρι τα
Σεπόλια και οι μάχες με την αστυνομία κράτη-
σαν μέχρι αργά το βράδυ. 

Μετά από όλα αυτά αναγκάστηκε η Συντονι-
στική Επιτροπή των Οικοδόμων να κηρύξει
απεργία και την επόμενη μέρα. Οι γραφει-
οκράτες και οι ρεφορμιστές όμως έκαναν ό,τι
μπορούσαν για να αποφύγουν τις ζυμώσεις
των εργαζομένων και την κλιμάκωση που έμ-
παινε σαν πίεση. Όχι μόνο δεν έβγαλαν απερ-
γιακή συγκέντρωση την δεύτερη μέρα προκει-
μένου να μην συναντηθούν οι απεργοί “κι
έχουμε ξανά τα χτεσινά”, αλλά υπήρξαν ακόμα
κι επιθέσεις ενάντια σε “αριστεριστές προβο-
κάτορες” όπως χαρακτήριζαν τότε την επανα-
στατική αριστερά αλλά και κάθε μαχητικό ερ-
γάτη. 

Πώς συνέχισε το εργατικό κίνημα μετά την

απεργία αυτή;

Η κόντρα για την συνέχιση ή μη των απερ-
γιών συνεχίστηκε για πολύ καιρό μετά μέσα
στα σωματεία και τους χώρους δουλειάς. Από
τη μεριά των ρεφορμιστών ακολούθησε η υπο-
ταγή στη νομιμότητα. Όταν σε συνελεύσεις
έμπαιναν από τη μεριά της επαναστατικής αρι-
στεράς προτάσεις ανυπακοής στον ν.330, η
απάντηση ήταν ότι “τώρα πια είναι νόμος του
κράτους”.  

Οι απεργίες συνεχίστηκαν. Ήταν η σειρά

των δημοσίων υπαλλήλων να πάρουν τη σκυ-
τάλη των απεργιακών αγώνων. Και σε πολιτικό
επίπεδο το 54% του Καραμανλή άρχισε να ξε-
φτίζει. Οι αγώνες και οι συγκρούσεις των πρώ-
των χρόνων της μεταπολίτευσης έχουν αρχί-
σει να στρέφουν μαζικά τους εργάτες προς τα
αριστερά. Κι εμείς συνεχίσαμε τις απεργίες.
Σε γιαπί της Βιοτέρ στην Κατεχάκη οι υδραυλι-
κοί κάναμε 2 μήνες απεργία. Ήταν προς το τέ-
λος του '76, δεν θυμάμαι ακριβώς. Η γραφει-
οκρατικοποίηση όμως προχωράει με γοργούς
ρυθμούς κι ο ν.330 κάνει τη δουλειά του. Π.χ.
στην απεργία στην Κατεχάκη που σου 'πα, τον
βρήκαμε μπροστά μας. Το σωματείο δεν μπο-
ρούσε να μας καλύψει, έπρεπε να πάμε στην
ομοσπονδία κλπ. Ουσιαστικά μας ανάγκαζε
αντί να ασχολούμαστε με την οργάνωση της
απεργίας, να ασχολούμαστε με την νομιμοποί-
ησή της.  

Δεν σημαίνει ότι σταματήσαμε. Υπήρξαν με-
γάλες απεργίες και στη συνέχεια. Είναι και μια
περίοδος που από την πιάτσα έχουμε περάσει
στο μεγάλο γιαπί. Χτίζονται μεγάλα κτήρια και
σε αυτά ξεσπάνε απεργίες. Δουλεύεις πολύ πε-
ρισσότερο καιρό με τον ίδιο συνάδελφο και αυ-
τό βοηθάει. Τότε απεργήσαμε σε γιαπιά όπως
το Ολυμπιακό Στάδιο, το μέγαρο του ΟΤΕ, τον
Αστέρα της Βουλιαγμένης, στο ξενοδοχείο του
Χανδρή. Μάλιστα και σε αυτές τις απεργίες
κερδίσαμε αυξήσεις σε μεροκάματα κι άλλες
διεκδικήσεις.

Πες μας λίγα λόγια για την αριστερά εκείνης

της περιόδου και τί ρόλο έπαιξε μέσα στο κίνη-

μα.

Στο απεργιακό κίνημα στα εργοστάσια, τα
πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, ΚΚΕ και
ΚΚΕ Εσωτερικού δεν είχαν ιδιαίτερη παρέμβα-
ση και για αυτό δεν είχαν και την προσοχή
τους σε αυτό το κίνημα, στο χτίσιμο δηλαδή
των αγώνων και των σωματείων στους χώρους
δουλειάς. Αντίθετα είχαν την προσοχή τους
στο χτίσιμο στα κλαδικά σωματεία, που τα είχε
κερδίσει το ΚΚΕ. Η ρητορική τους έλεγε ότι οι
αγώνες στους χώρους δουλειάς διασπάνε την
ενότητα σε κλαδικό επίπεδο και χαρακτήριζαν
προβοκάτορες τους πρωτοπόρους εργάτες
που έσπρωχναν τις απεργίες μέσα στα εργο-
στάσια.

Το νέο τότε ΠΑΣΟΚ στο χώρο των οικοδό-
μων δεν είχε δυνάμεις και δεν είναι άξιο ανα-
φοράς. Σε άλλους εργατικούς χώρους όμως
κατόρθωσε κι έπαιξε ρόλο. 

Από κει και πέρα υπήρχε η επαναστατική αρι-
στερά με μικρές δυνάμεις, που έπαιζε σπου-
δαίο ρόλο, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να καθορί-
σει την πορεία του κινήματος. Υπήρχαν οργα-
νώσεις όπως η ΟΣΕ που οργανώθηκα εκείνα τα
χρόνια αποχωρώντας από το ΚΚΕ, υπήρχαν μα-
οϊκές οργανώσεις που είχαν κόσμο κυρίως νεο-
λαία και έπαιξαν ρόλο στις συγκρούσεις. Υπήρ-
χε πολύ νεολαία γύρω από τις επαναστατικές
ιδέες που έκαναν μεροκάματα σε οικοδομές και
εργοστάσια και σε κάποιο βαθμό επηρέαζαν
τους συναδέλφους. 

Όσον αφορά τις γραμμές που παίζονταν και
καθόρισαν την πορεία του κινήματος, το ΚΚΕ
είχε την πολιτική του 9ου συνεδρίου του για το
“στάδιο της νέας δημοκρατίας” που μίλαγε για
συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων – σε
αυτά συμπεριλαμβάνονταν το ΠΑΣΟΚ, η Ένω-
ση Κέντρου που υπήρχε ακόμα – για να σταθε-
ροποιηθεί η δημοκρατία. Το ΚΚΕ Εσωτερικού
βρισκόταν στα δεξιά αυτής της γραμμής.

25 Μάη 2016, Νο 1224Συνέντευξη

40 χρόνια από την 
απεργία 
ενάντια στο Νόμο 330

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Ο Νίκος Γεωργίου, 

συνταξιούχος 

οικοδόμος, μίλησε 

στον Στέλιο Μιχαηλίδη
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Στα 59.320 ευρώ ανέβηκε ο δεί-
κτης της οικονομικής εξόρμησης της
Εργατικής Αλληλεγγύης με τα
14.520 ευρώ που συγκεντρώθηκαν
με την ολοκλήρωση του πετυχημέ-
νου τετραήμερου Μαρξισμός 2016.
Μεγάλη συμμετοχή, πλούσια συζήτη-
ση, ενθουσιασμός και μια γερή ώθη-
ση για την οικονομική καμπάνια. Ευ-
χαριστούμε όλες τις συντρόφισσες
και τους συντρόφους που συμμετεί-
χαν καθώς και τα σωματεία που ενί-
σχυσαν οικονομικά αγοράζοντας
προσκλήσεις.

Ευχαριστούμε επιπλέον όλες και
όλους που γράφτηκαν συνδρομητές
Νίκος Σ., Γιώργος Μ., Δέσποινα Κ.,
Μυριάνθη Λ., Τζένη Φ., Φαίδωνας , Ζα-
νέττα Λ., Γιώργος Τ., Φωτεινή Τ., Γιώρ-
γος Ρ. καθώς και για τις προσωπικές
σας ενισχύσεις: Γιώργος Τ. και Μαρία
Τ. από 100 ευρώ, Γιώργος Μ., Ελένη
Π., Κώστας Κ., Κατερίνα Μ., από 50
ευρώ, Γιάννης Σ., Δημήτρης Γ., Χρή-
στος Κ. και Λίτσα Π. από 20 ευρώ. 

Συνεχίζουμε με την έμπνευση του
Μαρξισμού μπροστά σε όλες τις μά-
χες, συνεχίζουμε με την ίδια ορμή
την οικονομική καμπάνια με κέντρο
τη Γιορτή της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης στα τέλη Ιουνίου. Προμηθευτεί-
τε προσκλήσεις από τώρα για σας,
τους συναδέλφους και τους φίλους
σας!

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)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ

Σ
τον αριστερό Βρετανό δημι-
ουργό Κεν Λόουτς απονεμή-
θηκε ο Χρυσός Φοίνικας του

φετινού Φεστιβάλ των Καννών για
την ταινία του «Εγώ, ο Ντάνιελ
Μπλέικ».

Η ταινία αφηγείται την ιστορία
ενός 59χρονου εργάτη, ο οποίος,
μετά από καρδιακό επεισόδιο
χρειάζεται ιατρική περίθαλψη αλ-
λά έχει να αντιμετωπίσει τη διάλυ-
ση του βρετανικού συστήματος
υγείας και μια γραφειοκρατία που
τον αποκλείει από την πρόσβαση
στην πρόνοια. Είναι η δεύτερη
βράβευση για τον Λόουτς στις

Κάννες, μετά το έπος του για τον
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της
Ιρλανδίας «Ο άνεμος χορεύει το
κριθάρι» το 2006.

Ο Κεν Λόουτς είχε προκαλέσει
πολλά ερωτηματικά με τις πρό-
σφατες δηλώσεις του υπέρ την
παραμονής της Βρετανίας στην
Ε.Ε. Παρά τα μπερδέματά του,
όμως, έδειξε ότι δεν έχει χάσει
την πολιτική του στράτευση. Αντί-
θετα άδραξε την ευκαιρία στις συ-
νεντεύξεις και στην τελετή βρά-
βευσης για να μιλήσει πολύ σκλη-
ρά ενάντια στις αστικές τάξεις, τις
κυβερνήσεις, την ίδια τη νεοφιλε-

λεύθερη Ε.Ε. που με τη λιτότητα
και τις περικοπές «καταστρέφει
τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώ-
πων», καταλήγοντας «Πρέπει να
πω ότι ένας άλλος κόσμος είναι
εφικτός, ίσως και αναγκαίος», ενώ
πιο πριν προειδοποίησε για τον
κίνδυνο επανόδου της άκρας δε-
ξιάς.

Πολλοί έσπευσαν να σχολιά-
σουν αρνητικά ότι το φεστιβάλ
βράβευσε για «πολιτικοκοινωνι-
κούς λόγους» (και όχι αισθητι-
κούς), όπως πέρυσι είχε επιλέξει
το αντιρατσιστικό «Ντιπάν». Εμείς
χαιρόμαστε που διακρίθηκε ο Κεν

Λόουτς και η ταινία του για τις πε-
ρικοπές και τον αποκλεισμό. Όχι
μόνο γιατί ο ίδιος και το έργο του
το αξίζουν, αλλά γιατί σε εποχές
κρίσιμες σαν αυτή που ζούμε, με-
τράει η δημοσιότητα και αναγνώ-
ριση για έργα που εκφράζουν την
κοινωνική πραγματικότητα χρησι-
μοποιώντας τα καλλιτεχνικά μέσα
και εργαλεία. Η βράβευση του Κεν
Λόουτς είναι έμπνευση για εκα-
τομμύρια «Ντάνιελ Μπλέικ» που
χτυπιούνται από τις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της λιτότη-
τας και των μνημονίων.

Μια σημαντική εκδήλωση οργάνωσε η
Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ Μηδενι-

κή Ανοχή, με την συνεργασία του Κέν-
τρου εκπαίδευσης και Αποκατάστασης
Τυφλών, την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών
και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών
την Τετάρτη 18 Μάη στον προαύλιο χώ-
ρο του πρώην Οίκου Τυφλών, στο σημείο
όπου έγινε η ιστορική εξέγερση των τυ-
φλών το 1976. Μια εξέγερση που για το
αναπηρικό κίνημα έχει μείνει στην ιστο-
ρία ως “το Πολυτεχνείο των ανάπηρων”.

40 χρόνια έκλεισαν όταν στις 2 Μαΐου
1976, με το σύνθημα "ψωμί, παιδεία και
όχι επαιτεία", 300 περίπου άνθρωποι με
προβλήματα όρασης καταλαμβάνουν
τον «Οίκο Τυφλών» και με σειρά δυναμι-
κών και οργανωμένων κινητοποιήσεων,
αξιώνουν την αλλαγή του καθεστώτος
διοίκησης και διαχείρισης του οποίου
τον αποκλειστικό έλεγχο είχε έως τότε η
Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Οι οικότροφοι
του ιδρύματος και οι συμπαραστάτες
τους καταγγέλλουν δημόσια τη διοίκηση
για κακοδιαχείριση και ανάλγητη συμπε-
ριφορά και υπερβαίνοντας, για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, την περιθωριοποί-
ηση των ανθρώπων με αναπηρία, διεκδι-
κούν με συγκεντρώσεις, καταλήψεις και
δικαστικούς αγώνες την παρέμβαση του
κράτους, αλλά και την ενεργοποίηση
των υπολοίπων πολιτών, σχετικά με τα
αδιέξοδα της καθημερινής τους διαβίω-
σης. «Αξιώστε όλα σας τα δικαιώματα»,
μηνύει ο Μενέλαος Λουντέμης από τη
μονάδα εντατικής παρακολούθησης
όπου νοσηλεύεται και ο αγώνας πλέον
έχει αναγορευτεί σε σπουδαία κοινωνική
υπόθεση. Λίγες μέρες μετά, 20.000 και
πλέον άνθρωποι δίνουν το «παρών» στο
γήπεδο του Πανιωνίου εκφράζοντας έμ-
πρακτα τη συμπαράστασή τους στους
αγωνιζόμενους τυφλούς.

Με εργαλείο το ντοκιμαντέρ-ντοκου-
μέντο της Μαίρης Χατζημιχάλη-Παπαλιού
«Ο Αγώνας των Τυφλών» που ολοκληρώ-
θηκε μέσα στο 1977 και έκτοτε έκανε τον

γύρο της Ευρώπης, τα δίκαια αιτήματα
των Ελλήνων τυφλών έγιναν υπόθεση
όλου του πολιτισμένου κόσμου. Σαρτρ,
Μποβουάρ, Φουκό, Σινιορέ, Βεργόπου-
λος, Πουλαντζάς, Μοντάν, Γαβράς, Ζέη,
Πετρόπουλος, Φασιανός, οι πλέον επώ-
νυμοι από τους συμπαραστάτες. 

Τρία χρόνια μετά τη λήξη της κατάλη-
ψης του Οίκου Τυφλών και τη συμφωνία
του Οκτώβρη '76, ολοκληρώθηκε η με-
τατροπή του σε Κέντρο Εκπαίδευσης
και Αποκατάστασης Τυφλών. 

“Δεν ξεχνιούνται”
“Η εκδήλωση είχε πάρα πολύ κόσμο,

αποδεικνύοντας πως οι μεγάλες στιγμές
του αναπηρικού κινήματος δεν ξεχνιούν-
ται στην συνείδηση των αναπήρων.  Φυ-
σικά και βρέθηκε εκεί κόσμος που έζησε
τα γεγονότα από κοντά”, τόνισε ο Αντώ-
νης Ρέλλας από την Κίνηση Χειραφέτη-
σης ΑμεΑ-Μηδενική Ανοχή.

“Ήταν πολύ μεγάλη η συγκίνηση και
πριν και μετά την προβολή. Στην εκδήλω-
ση βρέθηκαν και κυβερνητικά στελέχη
όπως η Φωτίου αλλά και η ηγεσία της
αναπηρικής συνδικαλιστικής γραφει-
οκρατίας όπως ο Κουρουπλής και ο Βαρ-
δακαστάνης που αναδείχτηκαν μέσα από
τις μάχες εκείνης της περιόδου. Τιμούμε
τους αγωνιστές του Αγώνα των Τυφλών,
όμως δεν σταματάμε σε αυτό, συνεχίζου-
με να διεκδικούμε και να κριτικάρουμε τις
πολιτικές που στέλνουν τους ανάπηρους
στον καιάδα της φτώχειας και της περι-
θωριοποίησης. Εμείς δεν αλλάξαμε
στρατόπεδο, παραμένουμε στη μεριά
των αγώνων και της διεκδίκησης χωρίς
να επαναπαυόμαστε. Γνωρίζουμε πως ο
αγώνας για τα δικαιώματά μας σε όλα τα
επίπεδα είναι μονόδρομος. Αυτό φάνηκε
και στην εκδήλωση  με κόσμο να παίρνει
το μικρόφωνο και να τα βάζει ανοιχτά με
τις πολιτικές που στέλνουν τους τυφλούς
και όλους τους ανάπηρους στο περιθώ-
ριο. Ο αγώνας συνεχίζεται”.

K.M.

Ηβρετανική ταινία του Μάθιου Μπράουν βασίζεται
στο ομότιτλο βιβλίο και ζωντανεύει την άγνωστη

ιστορία του Ινδού μαθηματικού Σρινιβάσα Ραμανού-
τζαν, ο οποίος ήταν μια απόλυτη ιδιοφυία στα καθαρά
μαθηματικά, αλλά η καταγωγή και η θέση του στο
αποικιακό Μαδράς τον είχε καθηλώσει στη ζωή ενός
ταχυδρομικού υπαλλήλου. Όταν έστειλε μερικά χει-
ρόγραφα στον προοδευτικό καθηγητή του Πανεπι-
στημίου του Κέιμπριτζ Τζ. Χ. Χάρντι, αυτός εντυπω-
σιάστηκε και του εξασφάλισε μια υποτροφία στο κο-
λέγιο Τρίνιτι για να μελετήσουν μαζί τις σειρές που
ανέπτυσσε ο αυτοδίδακτος Ραμανούτζαν.

Στη διάρκεια των σπουδών του στο Κέμπριτζ αντι-
μετώπισε κάθε είδους ρατσισμό από το καθηγητικό
κατεστημένο που δεν ανεχόταν ότι ένας «μαυριδε-
ρός» φοιτητάκος μπορούσε να το ξεπερνάει και να
ανακαλύπτει νέες σειρές και θεωρήματα. Βρισκόμα-
στε στο 1914 και με το ξέσπασμα του ιμπεριαλιστικού
Α΄Παγκόσμιου Πολέμου ο βρετανικός εθνικισμός  κλι-
μακώνεται επικίνδυνα με τραμπούκικες επιθέσεις σε
πολίτες από τις αποικίες, αλλά και με καταστολή
στους καθηγητές που αντιτάχθηκαν στον πόλεμο. Η
ταινία δείχνει εθνικιστές φαντάρους να ξυλοκοπούν
τον Ραμανούτζαν και τον καθηγητή Μπέρτραντ Ράσελ
να απολύεται από το Τρίνιτι για την ειρηνιστική του
δράση.

Χτυπημένος από φυματίωση και με αδύναμη υγεία,
ο Ραμανούτζαν κατάφερε με υπεράνθρωπη προσπά-
θεια να ολοκληρώσει έργο που απαριθμεί σχεδόν
3900 αποτελέσματα, κυρίως ταυτότητες και εξισώ-
σεις και να διατυπώσει συμπεράσματα πρωτότυπα και
ιδιαίτερα αντισυμβατικά, όπως οι «πρώτοι αριθμοί Ρα-
μανούτζαν» και η «συναρτήση θήτα Ραμανούτζαν»,
που ενέπνευσαν έναν τεράστιο αριθμό περαιτέρω
ερευνών. Πέθανε μόλις 32 ετών. 

Η ταινία εστιάζει στο πολιτικό και κοινωνικό υπόβα-
θρο της εποχής και στη σχέση με τον καθηγητή Χάρν-
τι (Τζέρεμι Άιρονς), ο οποίος αγωνίστηκε για την στοι-
χειώδη αναγνώριση του Ραμανούτζαν και πέτυχε να
γίνει εταίρος στο κολέγιο και στην βασιλική εταιρία.
Παρολαυτά, η μαθηματική του ιδιοφυΐα αναγνωρίστη-
κε πολλές δεκαετίες αργότερα και στην ίδια την Ινδία.

Δήμητρα Κυρίλλου

Ο Άνθρωπος που
γνώριζε το Άπειρο

Ο αγώνας των τυφλών

Κάννες: Βραβείο ενάντια στη λιτότητα
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Σκηνικό πολιτικής αστάθειας και πόλωσης

Τ
ο ισπανικό πολιτικό σύστημα
απέτυχε να βρει λύση με τις
εκλογές της 20ης Δεκέμβρη,

και τώρα πηγαίνει σε νέες εκλογές
στις 26 Ιούνη. Το πρόβλημα για τον
ισπανικό καπιταλισμό ότι παρά τους
έξι χαμένους μήνες, το σκηνικό σή-
μερα είναι πιο αβέβαιο και πιο πολω-
μένο σε σχέση με το Δεκέμβρη.

Η Ισπανία βρέθηκε σε πρωτοφανή
κατάσταση μετά το Δεκέμβρη, που
φάνηκε να τους πιάνει όλους στον
ύπνο, όχι μόνο τις πολιτικές ηγεσίες,
αλλά τους πάντες, από τους πολιτι-
κούς αναλυτές και τα αφεντικά των
ΜΜΕ ως τους συνταγματολόγους
και το Παλάτι. Τα δυο μεγάλα κόμ-
ματα από τις αρχές της δεκαετίας
του ‘80 είχαν σταθεροποιήσει την
εναλλαγή τους στην εξουσία και δεν
προέκυπτε καν το ερώτημα πώς
σχηματίζονται κυβερνήσεις συνερ-
γασίας. Ο δεξιός πρωθυπουργός
Ραχόι απέφυγε ακόμη και την προ-
σπάθεια να σχηματίσει κυβέρνηση,
παραμένοντας στο περιθώριο μέχρι
να αποτύχουν οι υπόλοιποι. Ο Πέ-
δρο Σάντσεθ, του σοσιαλδημοκρατι-
κού PSOE, επιχείρησε να στήσει κυ-
βέρνηση με τους δεξιούς Θιουδαδά-
νος (Πολίτες) και την Αριστερά (Πο-
δέμος και Ενωμένη Αριστερά).
Όμως, οι Θιουδαδάνος, ήθελαν μια
ανοιχτή δεξιά κυβέρνηση με τη συμ-
μετοχή του Λαϊκού Κόμματος. Η δε
Αριστερά πρότεινε προοδευτική κυ-
βέρνηση μειοψηφίας χωρίς τους Θι-
ουδαδάνος.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ στην
πλευρά της δεξιάς, τα πράγματα
φαίνεται να έμειναν ακίνητα, στην
Αριστερά η πίεση της “κυβερνητικής
λύσης” οδήγησε τελικά στη συμφω-
νία για κοινή εκλογική κάθοδο Ποδέ-
μος και Ενωμένης Αριστεράς (IU). 

Δεν ήταν κάτι αναμενόμενο, από
πολλές απόψεις. Το Ποδέμος, μέχρι
και πριν ένα χρόνο, χρησιμοποιούσε
τον όρο “κάστα” στον οποίο κατέ-
τασσε και το Λαϊκό Κόμμα, και το
PSOE. Μέσα από μια πορεία προ-
σαρμογών προς τα δεξιά, τελικά
πριν τις εκλογές του Δεκέμβρη έβα-
ζε στόχο το σχηματισμό κυβέρνησης
με το PSOE, αλλά με πρόεδρο τον
Πάμπλο Ιγκλέσιας του Ποδέμος. Με-
τά τις εκλογές, και αυτός ο τελευταί-
ος όρος ξεχάστηκε. Ο Ιγκλέσιας πα-
ραχώρησε την πολιτική πρωτοβου-
λία στον Σάντσεθ να σχηματίσει
“προοδευτική κυβέρνηση”.

Από την άλλη μεριά, το πολιτικό
λεξιλόγιο του Ποδέμος, από τη γέν-
νησή του, απέφευγε μετά μανίας τη
λέξη Αριστερά και την παραμικρή
ταύτιση με την IU. Παρότι τα περισ-

σότερα στελέχη του προέρχονται
οργανωτικά από το Κομμουνιστικό
Κόμμα (που αποτελεί τον κορμό της
IU), ισχυρίζονταν ότι η Αριστερά εί-
ναι κομμάτι του “παλιού”, και προτι-
μούσαν να μιλάνε για “πολίτες”,
“κέντρο της σκακιέρας” και άλλες
τέτοιες γενικότητες. 

Απόσταση

Όμως, ο Ιγκλέσιας στη διάρκεια
των διερευνητικών εντολών πήρε
απόσταση από τον Ίνιγκο Ερεχόν,
τον βασικό ιδεολόγο αυτής της αυ-
τοαποκαλούμενης “λαϊκιστικής” πτέ-
ρυγας, και προχώρησε στη συμμα-
χία με την IU. Η ίδια η IU, παρότι σε
επίπεδο λεξιλογίου, ήθελε να πα-
ρουσιαστεί στα αριστερά του Ποδέ-
μος, ήταν ο βασικός ενδιάμεσος που
πίεζε για μια κεντροαριστερή κυβέρ-
νηση PSOE - Ποδέμος - IU. Με δυο
λόγια, το Ποδέμος έκανε στροφή
αριστερά, αλλά για να πάει δεξιά,
στην αγκαλιά του PSOE, πιέζοντας
από καλύτερες θέσεις για μια συγ-
κυβέρνηση.

Οι εξελίξεις ωστόσο είναι πιο δυ-
ναμικές, γιατί ένα ζήτημα είναι οι
σχεδιασμοί των ηγεσιών, άλλο πώς
τις μεταφράζει η εργατική τάξη.
Απλά και μόνο η εκλογική ενότητα
έχει δώσει ελπίδες σε πολύ κόσμο.
Ταυτόχρονα, έχει αυξήσει την ιδεο-
λογική πόλωση. Οι μήνες που πέρα-
σαν μετά τις 20 Δεκέμβρη βοήθησαν
να ξεκαθαριστεί το σκηνικό. Ως το
περασμένο καλοκαίρι, οι Θιουδαδά-
νος και το Ποδέμος έμπαιναν στην
ίδια κατηγορία, ως νέα κόμματα με

χαρισματικούς ηγέτες που πα-
λεύουν ενάντια στη διαφθορά. Τώ-
ρα, οι Θιουδαδάνος αποκαλούνται
δεξιά, και το Ποδέμος Αριστερά. Η
καμπάνια της Δεξιάς προσπαθεί να
ανεβάσει τους τόνους, χρησιμοποι-
ώντας περισσότερο το παράδειγμα
της Βενεζουέλας και λιγότερο της
Ελλάδας. Ο ηγέτης των Θιουδαδά-
νος βρίσκεται αυτές τις μέρες στη
Βενεζουέλα ελπίζοντας να συλλη-
φθεί, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχει
καταφέρει. Στόχος είναι να δείξουν
τι είδους δικτατορίας τύπου Τσά-
βες… θα φτιάξουν το Ποδέμος, η IU
και το PSOE αν κυβερνήσουν μαζί.

Παρά τις προσαρμογές της ρε-
φορμιστικής Αριστεράς, το πρόβλη-
μα συνεχίζει να βρίσκεται στο γήπε-
δο της Δεξιάς. Η κυβέρνηση του Ρα-
χόι έφτασε σε σημείο παράλυσης,
από τη μια λόγω της αντίστασης,
από την άλλη λόγω των αλλεπάλλη-
λων σκανδάλων. Τώρα, στη διάρκεια
της υπηρεσιακής κυβέρνησης, πα-
ραιτήθηκε ο Υπουργός Βιομηχανίας
και Ενέργειας, που το ονομά του
βρέθηκε στις οφσόρ του Παναμά.
Τις ίδιες μέρες, η αστυνομία συλ-
λάμβανε τον δεξιό Δήμαρχο Γρανά-
δας για σκάνδαλα, εισέβαλε στα
κεντρικά γραφεία του κόμματος στη
Μαδρίτη βρίσκοντας διπλά βιβλία,
ενώ όλο και περισσότερα στελέχη
των Θιουδαδάνος μπλέκονται σε πα-
ρόμοιες ιστορίες. Όλοι βλέπουν ότι
μια πιθανή νέα δεξιά κυβέρνηση θα
ξαναβρεθεί πολύ γρήγορα στο βάλ-
το των σκανδάλων -μια κατάσταση
που οδήγησε σε απώλεια πέντε εκα-

τομμυρίων ψήφων για τα δυο μεγά-
λα κόμματα την τελευταία τετραε-
τία.

Η οικονομική κρίση είναι το μεγα-
λύτερο βαρίδι πάνω τους. Την περα-
σμένη βδομάδα ήρθε στο φως αλλη-
λογραφία του Ραχόι με τον Γιούν-
κερ, τον πρόεδρο της Κομισιόν. Ο
Ραχόι υπόσχεται ότι σε περίπτωση
σχηματισμού κυβέρνησης θα προ-
χωρήσει σε περικοπές εντός του
2016, για να περιορίσει το έλλειμμα.
Το χρέος του ισπανικού κράτους μό-
λις ξεπέρασε το 100% του ΑΕΠ, για
πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα.
Το 2015 το έλλειμμα έφτασε στο
5,1%, 2ο μεγαλύτερο στην ΕΕ μετά
την Ελλάδα. Παρά τις πιέσεις της
ΕΕ, η κυβέρνηση Ραχόι φοβήθηκε
να ανοίξει ολομέτωπη επίθεση τα τε-
λευταία δύο χρόνια. Προτιμούσε να
πουλάει το παραμύθι της ανάκαμ-
ψης και να υπόσχεται καλύτερες μέ-
ρες για όλους. Τώρα ο χρόνος τελει-
ώνει, και επισήμως το έλλειμμα πρέ-
πει να κατέβει στο 3,7% μέσα στο
2016. Τι θα σημάνει μια τέτοια προ-
σπάθεια; Περικοπές σε υγεία, παι-
δεία, μισθούς, συντάξεις, αλλά πρώ-
τα και κύρια περικοπές στους προ-
ϋπολογισμούς των περιφερειών και
των δήμων, κάτι που έχει συνέπειες
και στις ανοιχτές κόντρες σε Κατα-
λωνία, Χώρα των Βάσκων και όχι μό-
νο.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αθνάρ,
παρασκηνιακός ηγέτης της δεξιάς
πτέρυγας του κόμματος, καρφώνει
το Ραχόι για την αδυναμία του να
περιορίσει το έλλειμμα. Προειδοποι-

εί ότι “αυτό θα οδηγήσει σε σπιράλ
προβλημάτων από το οποίο θα είναι
ιδιαίτερα δύσκολο να βγει κανείς”.
Τους καταλογίζουν ότι πολιτικά, δεν
προετοιμάζονται για τις συγκρού-
σεις που έχουν μπροστά τους. Η
ίδια πτέρυγα του κόμματος κάνει
κριτική στο Ραχόι γιατί υπέκυψε στο
κίνημα και δεν προχώρησε το νόμο
για απαγόρευση των εκτρώσεων,
αλλά και για τους δισταγμούς του
στο ζήτημα της Καταλωνίας.

Όμως, στο ζήτημα της οικονο-
μίας, η Αριστερά πάει ακόμη πιο
απροετοίμαστη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντι-
κειμενικά ο καλύτερος φίλος του Ρα-
χόι, μιας και τον έχει προμηθεύσει
με το επιχείρημα ότι οι αριστερές
κυβερνήσεις καταλήγουν σε φιάσκο.
Από την πλευρά τους όμως, το Πο-
δέμος και η IU, κάνουν ότι δεν βλέ-
πουν. Αποφεύγουν τις αναφορές
στην Ελλάδα, και όταν αναγκάζονται
να πουν κάτι, λένε ότι η Ισπανία είναι
μεγάλη χώρα και τα ελληνικά γεγο-
νότα δεν μπορούν να επαναλη-
φθούν. Συνεχίζουν να υπόσχονται
γενικά μέτρα αναθέρμανσης της οι-
κονομίας, με τη γνωστή αυταπάτη
ότι η ΕΕ θα πειστεί για το δίκιο. Η
αριστερή πτέρυγα του Ποδέμος (η
οργάνωση Αντικαπιταλίστας της 4ης
Διεθνούς), μαζί με την IU, μάλιστα,
νομίζουν ότι προβάλλοντας τις από-
ψεις του Βαρουφάκη και του “Plan
B” για… μεταρρύθμιση της ΕΕ, λύ-
νουν οποιαδήποτε από τις δυσκο-
λίες. Μια πιθανή κυβέρνηση κεντρο-
αριστεράς θα έχει μπροστά της τα
ίδια ακριβώς όρια που είδε (και κα-
τάπιε) η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη η
“κυβέρνηση της αλλαγής” στη Βαρ-
κελώνη που ελέγχεται από την Αρι-
στερά, συγκρούεται με τους εργα-
ζόμενους στο μετρό, γιατί είναι
“προνομιούχοι”.

Αυτό που ξέρουν όλοι είναι ότι το
κίνημα στην Ισπανία δεν είναι ηττη-
μένο. Υπάρχουν αυταπάτες ότι μια
κεντροαριστερή κυβέρνηση θα κάνει
“σίγουρα κάτι καλύτερο”, αλλά ξέ-
ρουν επίσης ότι είναι η αντίσταση και
η οργάνωση σε εργατικούς χώρους
και γειτονιές που έκοψε την όρεξη
του Ραχόι και των αρπακτικών του.
Θα είναι δύσκολο για μια αδύναμη
συγκυβέρνηση της δεξιάς να σπάσει
αυτό το κεκτημένο. Και μια κυβέρνη-
ση με συμμετοχή του Ποδέμος και
της IU θα έχει πριν από όλα να ανα-
μετρηθεί και με τις υποσχέσεις και
με τις προσδοκίες ενός κόσμου που
έχει παλέψει και στην πλειοψηφία
του θα ρίξει στην κάλπη το ψηφο-
δέλτιο της αριστερής συνεργασίας.

Νίκος Λούντος

Ο ηγέτης του Podemos, Pablo Iglesias και ο ηγέτης της Ενωμένης Αριστεράς Αlberto Garzon
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Τα ξημερώματα της Τρίτης 24/5, την ώρα που κοιμούνταν οι
πρόσφυγες, η αστυνομία ξεκίνησε την επιχείρηση διάλυσης
του καταυλισμού της Ειδομένης. Η ΕΛ.ΑΣ αφού απομάκρυνε
κάμερες, φωτογράφους και δημοσιογράφους (εκτός της ΕΡΤ)
καθώς επίσης και αλληλέγγυους και εθελοντές, κινητοποίησε
εκατοντάδες άνδρες των ΜΑΤ ακόμα και από την Αττική για
μία υποτίθεται  «μη βίαιη εκκένωση». Έτσι κάποιες εκατοντά-
δες πρόσφυγες εξαναγκάστηκαν «οικειοθελώς»  με τη συνο-
δεία των ΜΑΤ να μπουν στα λεωφορεία. 

Όπως είπε ο εκπρόσωπος του Συντονιστικού Οργάνου για
το Προσφυγικό, Γιώργος Κυρίτσης.  «υπάρχουν επτά στεγα-
σμένοι χώροι και δύο με σκηνές που είναι επαρκείς και αξιο-
πρεπείς για να διαμείνουν οι πρόσφυγες». Το πόσο αξιοπρε-
πείς θα είναι αυτοί οι χώροι το μαρτυρούν οι ίδιοι οι πρόσφυ-
γες που έχουν αρχίσει να ξεσηκώνονται από το Ελληνικό και
το Σχιστό μέχρι τη Λάρισα και την Καβάλα.  

Σε απεργία πείνας και κινητοποίηση κατέβηκαν την περασμένη
εβδομάδα πάνω από 400 πρόσφυγες που βρίσκονται στο στρατό-
πεδο στο Σχιστό. Όπως καταγγέλει η ΚΕΕΡΦΑ σε ανακοίνωσή της
“η διοίκηση του στρατοπέδου αποφάσισε να  απαγορεύσει την εί-
σοδο και έξοδο σε όλους μετατρέποντας το σε κέντρο κράτησης.
Προηγήθηκε παρεμπόδιση του φορτηγού που έφερνε τα φαγητά
προς διαμονή πριν από περίπου δύο ώρες. Οι πρόσφυγες καταγ-
γέλλουν τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στο χώρο, τη λήξη των
χαρτιών τους που τους εκθέτει σε συλλήψεις από την Αστυνομία,
το κλείσιμο των συνόρων με την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας... Θυμί-
ζουμε ότι ειδικά για το Σχιστό υπήρξε δέσμευση προς τους Δη-
μάρχους ότι δεν πρόκειται να μετατραπεί σε κλειστή δομή”. 

Καταγγελία
Καταγγελία για το στρατόπεδο συγκέντρωσης Εσκί - Καπού

στην Καβάλα έκανε τοπική πρωτοβουλία πολιτών που αναφέ-
ρει “Στην Καβάλα που έχει δυο άδεια νοσοκομεία, άδεια στρα-
τόπεδα, άδειες καπναποθήκες, άδεια εργοστάσια, επιλέχθηκε
ένας χώρος που βρίσκεται στην μέση του πουθενά παλιός
σκουπιδότοπος, ανάμεσα σε νταμάρια για να "φιλοξενηθούν"
290 πρόσφυγες στην μεγάλη τους πλειοψηφία γυναίκες και
παιδάκια. Πρώτες ανάγκες για έναν απλό καφέ ή γάλα για τα
παιδιά σημαίνει ένα ταξίδι 8 χλμ τουλάχιστον με τα πόδια πη-
γαινέλα στον εγγύτερο οικισμό. Τους έκρυψαν σε μια βουνο-
πλαγιά, ανάμεσα στα πουρνάρια και στα φίδια, μακριά από
κάθε κατοικημένη περιοχή. Απαιτούμε να κλείσει ΤΩΡΑ το
Εσκι-Καπού που αποτελεί ΝΤΡΟΠΗ για την ιστορία της πόλης
μας με τις προσφυγικές της καταβολές και τις αποδεδειγμέ-
νες ανθρωπιστικές ευαισθησίες των πολιτών της”.

Διαμαρτυρία στη συνεδρίση του Δημοτικού Συμβουλίου Λά-
ρισας πραγματοποίησαν στις 17/5 πρόσφυγες από τον καταυ-
λισμό Κοτσόχερο. Εφεραν μάλιστα μέσα σε γυάλινα δοχεία
φίδια και σκορπιούς,  σαν απόδειξη των άθλιων συνθηκών δια-
βίωσης. “Στο μεταξύ αίσθηση προκάλεσαν οι παρεμβάσεις αλ-
ληλέγγυων αλλά και φορέων, περιγράφοντας άθλιες συνθήκες
διαβίωσης, ανύπαρκτη υγειονομική περίθαλψη και δεκάδες
κρούσματα γαστρεντερίτιδας και ουρολοιμώξεων, κάνοντας
λόγο για «στρατιωτικοποίηση» του προσφυγικού, συνθήκες
«Νταχάου και Μακρονήσου», και μιλώντας για ένα χώρο εξόν-
τωσης του ανθρώπου «τον οποίο κρύβει και αποσιωπά η δημο-
τική αρχή», ζήτησαν την κατάτμηση του στρατοπέδου, το κλεί-
σιμο του καταυλισμού και τη μεταφορά των προσφύγων εντός
του κοινωνικού ιστού της πόλης”, όπως αναφέρει το thessalia-
news.gr

Kατερίνα Θωίδου

Όχι νέες
“Αμυγδαλέζες”

Αθήνα - πόλη ανοιχτή
Μ

ε κεντρικό σύνθημα “Αθήνα πό-
λη ανοιχτή, πόλη της αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες”, σωμα-

τεία, δημοτικές κινήσεις, πρόσφυγες και
αλληλέγγυοι μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ, οργα-
νώνουν την Πέμπτη 9 Ιούνη στις 5μμ
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλα-
τεία Δημαρχείου, (οδό Αθήνας), την
ώρα που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Αθήνας. Απόφαση συμμετοχής
έχει ήδη πάρει η Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας, ο
σύλλογος ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΥ Αττικής,
ο Σύλλογος Εργαζομένων νοσοκομείου
Αγ. Σάββας, ενώ το επόμενο διάστημα η
πρόταση για κινητοποίηση θα συζητηθεί
και με άλλες γενικές συνελεύσεις και
συσκέψεις εργαζομένων.  

Η εκκένωση του κατειλημμένου παλιού
σχολείου των Εξαρχείων όπου φιλοξε-
νούνται πρόσφυγες επιδιώκεται από τη
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) της
1ης Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων, η
οποία αποφάσισε ξαφνικά τη δημιουργία
Κέντρου Αειφόρου Ανάπτυξης στο κτίριο
αυτό. «Αυτή η απόφαση δίνει άλλοθι για
την εκκένωση του κτιρίου», μας είπε ο
Πέτρος Κωνσταντίνου Δημοτικός Σύμ-
βουλος με την Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας. «Η πρωτοβουλία που άνοιξε
το σχολείο το είχε διεκδικήσει δημόσια
στο Δημοτικό συμβούλιο και τότε δεν εί-
χε ειπωθεί τίποτα από την πλευρά της
Δημοτικής Αρχής για αξιοποίηση του κτι-
ρίου. Εμείς διαφωνούμε κάθετα με αυτή
την επιλογή και διεκδικούμε να παραμεί-
νει όχι μόνο το συγκεκριμένο κτίριο ως
χώρος φιλοξενίας προσφλυγων αλλά να
ανοίξουν και άλλοι χώροι. Αυτό το αίτη-
μα θα είναι κομμάτι της κινητοποίησης
που οργανώνουμε μαζί με σωματεία,
πρόσφυγες και αλληλέγγυους στις 9
Ιούνη». 

Στρατόπεδα
“Με την εφαρμογή της επαίσχυντης

συμφωνίας ΕΕ και Τουρκίας για το προ-
σφυγικό, οι κρατήσεις στα hot spots και
οι απελάσεις από την Ελλάδα, είναι σε
εξέλιξη όπως και η προσπάθεια γκετο-
ποίησης με την κατασκευή στρατοπέ-
δων απομονωμένων από τον αστικό
ιστό, ελεγχόμενων και κλειστών, με απα-
ράδεκτες συχνά συνθήκες διαβίωσης”,
αναφέρει το κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ για
τις 9 Ιούνη. 

“Προτάσσουμε την συλλογική ταξική
αλληλεγγύη απέναντι στις λογικές της φι-
λανθρωπίας και της διαχείρισης από ιδιώ-
τες αυτού που ονομάστηκε «προσφυγικό
ζήτημα».

Αντιτασσόμαστε στις ρητορικές μί-
σους και στις εκφράσεις τους από τους
μόνιμους υποστηρικτές του συστήμα-
τος, τις φασιστικές οργανώσεις και τα
παρακλάδια τους. Δεν θα επιτρέψουμε
τα ναζιστικά τάγματα εφόδου της Χρυ-

σής Αυγής να ξαναεμφανιστούν στις
γειτονιές.

Απαιτούμε και διεκδικούμε τα δικαιώ-
ματα στο άσυλο, τη στέγαση, τη μετακί-
νηση, την υγεία και την εκπαίδευση των
προσφύγων –μεταναστών. Δηλαδή τα
θεμελιώδη και τα αυτονόητα σύμφωνα
με όλες τις συνθήκες και τις διακηρύ-
ξεις του λεγόμενου πολιτισμένου κό-
σμου, για τη ζωή και την αξιοπρέπεια.

Για να σταματήσει και να ανατραπεί η
πολιτική αυτή, απαιτούμε τώρα από το
Δήμο της Αθήνας και από τα συναρμό-
δια υπουργεία:
• Να ανοίξουν άμεσα και να λειτουρ-

γήσουν ως χώροι φιλοξενίας κλειστά ξε-
νοδοχεία, κτίρια υπηρεσιών που δεν λει-
τουργούν και άλλοι διαθέσιμοι δημόσιοι
χώροι, όπως τα κλειστά νοσοκομεία (Γε-
νικό Πατησίων, Πολυκλινική, ΙΚΑ). 
• Όχι στη μετατροπή του Ελαιώνα σε

κέντρο κράτησης και γκέτο. 
• Μαζικές προσλήψεις τώρα και διορι-

σμοί μονίμων σε σχολεία και νοσοκο-

μεία, βρεφοκόμων, κοινωνικών λειτουρ-
γών, μαγείρων, διερμηνέων και υπαλλή-
λων στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δή-
μου Αθηναίων (Βρεφοκομείο, ΚΥΑΔΑ,
Καθαριότητα κλπ). 
• Να παρέχεται περίθαλψη από τα δη-

μόσια νοσοκομεία σε όσους και όσες
έχουν ανάγκη. Εκτός από την πρωτο-
βάθμια περίθαλψη, να αντιμετωπίζονται
και τα περιστατικά που χρήζουν εξετά-
σεων, θεραπειών και επεμβάσεων. 
• Να εγγραφούν σε βρεφονηπιακούς

σταθμούς και νηπιαγωγεία τα παιδιά
των προσφύγων για να φοιτήσουν την
επόμενη σχολική χρονιά και να μην
υπάρξει καμιά συγχώνευση-κατάργηση
νηπιαγωγείο ή άλλης σχολικής μονάδας.
Να δημιουργηθούν τάξεις υποδοχής σε
δημοτικά και γυμνάσια ώστε να εγγρα-
φούν και να φοιτήσουν τα ανάλογης ηλι-
κίας παιδιά. 
• Δωρεάν μετακίνηση των προσφύ-

γων και όλων των απόρων στα συγκοι-
νωνιακά μέσα”. 


