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Η
οικονομική κρίση δεν έχει φτάσει στο τέλος της.
Η Ελλάδα είναι προφανές παράδειγμα. Τα εργα-
λεία των καπιταλιστών εξαντλούνται. Η κρίση

χρέους επανέρχεται σε χώρες όπως η Ιταλία ή η Γαλλία.
Οι επενδύσεις συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία. Οι
άρχουσες τάξεις παγκοσμίως διχάζονται επειδή οι «λύ-
σεις» τους δεν λειτουργούν απέναντι στην δομική κρίση
πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους στην οποία έχει
βυθιστεί ο καπιταλισμός.

Η οικονομική κρίση γίνεται πολιτική και γενικεύεται:
Το βλέπουμε με το Brexit. Το δημοψήφισμα στην Ιταλία.
Τη μακρόσυρτη πολιτική κρίση στη Νότιο Κορέα. Μέσα
στις ίδιες τις ΗΠΑ αναδύονται ένα κίνημα ενάντια στον
Τραμπ αλλά και τριβές μέσα στον αμερικάνικο καπιταλι-
σμό ενόψει της ενδεχόμενης κήρυξης εμπορικού –και
όχι μόνο- πολέμου στην Κίνα. Οι άρχουσες τάξεις χά-
νουν τον έλεγχο και τις κοινωνικές συμμαχίες πάνω στις
οποίες μπορούσαν να κυβερνούν. Το σύστημα περνάει
φάση αποσταθεροποίησης.

Βλέπουμε όξυνση των ανταγωνισμών μέχρι σημείου
πολεμικών απειλών από την θάλασσα της Νότιας Κίνας
μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Καθώς η Τουρκία βουλιά-
ζει σε ένα πόλεμο στη Συρία, στο Ιράκ και το Κουρδιστάν
και παραπαίει στη δίνη των ανταγωνισμών ΗΠΑ-ΕΕ-Ρω-
σίας, ο Τσίπρας προωθεί τη συνεργασία με το Ισραήλ και
τον δικτάτορα Σίσι σε μια επικίνδυνη αναζήτηση ανταλ-
λαγμάτων παίζοντας το «καλό παιδί» των ιμπεριαλιστών.

Επίσης βλέπουμε επιδείνωση της ακροδεξιάς απειλής
μέσα από τις ρατσιστικές πολιτικές των κυβερνήσεων. Ο
ρατσισμός και η ισλαμοφοβία καλλιεργούνται συστημα-
τικά όχι μόνο σαν απαραίτητο συμπλήρωμα των ιμπερια-
λιστικών επεμβάσεων αλλά και σαν μετακύλιση των ευ-
θυνών στους μετανάστες και τους πρόσφυγες για την
καταστροφή που φέρνει η λιτότητα.

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει συμφω-
νήσει με τους «θεσμούς» ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι
ίδια και χειρότερα με τα προηγούμενα εφτά και όσον
αφορά στη λιτότητα και όσον αφορά στην πολιτική της
Ευρώπης-φρούριο. Και καμαρώνει.

Εμπειρίες

Όμως, δύο χρόνια κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχουν
σημάνει εμπειρίες για τον κόσμο του 62%. Για το τι ση-
μαίνει υποταγή μιας ρεφορμιστικής ηγεσίας στις επιλο-
γές της άρχουσας τάξης. Αλλά και για το πώς η τάξη
μας αντιστέκεται, όχι μόνο διεθνώς αλλά και εδώ. Παρά
τις κωλοτούμπες Μουζάλα ο κόσμος εξακολουθεί να
δείχνει την αλληλεγγύη του στους πρόσφυγες. Δεν περ-
νάνε οι ρατσιστικές προκλήσεις στα σχολεία. Η επιμονή
των εργατικών αντιστάσεων ήταν και φέτος εντυπωσια-
κή, πανεργατικές απεργίες αλλά και αγώνες από τα κά-
τω ενάντια στα αφεντικά που σκάνε κανόνια και αφή-
νουν τον κόσμο απλήρωτο, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις απο-
λύσεις και τα κλεισίματα, το πάγωμα των προσλήψεων,
τις νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις.

Για την Αριστερά πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι ότι ο
κόσμος είναι πιο μπροστά και πρέπει να τρέξει να τον
προλάβει. Είναι αναγκαίο να υπάρξει εναλλακτική απέ-
ναντι στην κατρακύλα της κυβέρνησης. Αυτό είναι εφι-
κτό. Την περίοδο σημαδεύουν τα προχωρήματα. Γι’ αυτό
η Αριστερά πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες άμεσα για:
• Άνευ όρων ενωτική στήριξη όλων αυτών των αγώνων
και όχι υποτίμηση, για να μην περάσει ούτε μια επίθεση,
για να υπάρξουν νίκες. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση
για οποιοδήποτε προχώρημα. Πρωτοστατούμε στο δυ-
νάμωμα και στη δημιουργία νέων συνδικάτων εκεί που
δεν υπάρχουν. Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση.
• Μαζική αντιρατσιστική και αντιφασιστική δράση. Έξω
από τα σχολεία, στη δίκη της Χ.Α, ο κόσμος επιβάλει ενω-
τικές απαντήσεις από την πλευρά της αριστεράς. Η
ΚΕΕΡΦΑ έχει παίξει και πρέπει να κάνει ακόμα πιο μαζικό
τον πρωτοπόρο ρόλο που παίζει σε αυτόν τον τομέα. Αλ-
λά και δράση ενάντια στα επικίνδυνα πολεμικά παιχνίδια
της ελληνικής άρχουσας τάξης και τον εθνικισμό.

Ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά οι σύντροφοι του ΣΕΚ
μας καλούν στη διαδικασία της συνδιάσκεψής τους.

Είμαστε πραγματικά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο. Νομί-
ζω ότι το κύριο ζήτημα είναι η αναζήτηση χιλιάδων και δεκάδων
χιλιάδων ανθρώπων για μια καινούρια αριστερή αντικαπιταλιστική
εναλλακτική λύση. Η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, της ανόδου, της κρί-
σης και της πτώσης της ρεφορμιστικής απάντησης που κατέληξε
στο νεοφιλελεύθερο κατήφορο, γεμίζει και με απογοητεύσεις αλ-
λά και με ερωτηματικά και με πρωτοπόρες αναζητήσεις χιλιάδες
και χιλιάδες ανθρώπους.

Πιστεύω ότι είμαστε μπροστά σε ένα νέο πολιτικό κύκλο, που
έχουμε τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε ένα πολύ ευρύτερο αν-
τικαπιταλιστικό ρεύμα με επαναστατική προοπτική και ηγεμονία.
Η δυνατότητα σφραγίζει την περίοδο, όχι τα προβλήματα.

Η πολιτική πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ η οποία έχει εκδηλωθεί το
τελευταίο διάστημα και θα κλιμακωθεί με προτάσεις κοινής δρά-
σης τις επόμενες ημέρες, έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: πρώ-
τον, διεκδικούμε την πιο πλατιά αγωνιστική ενότητα για την ανα-
τροπή της επίθεσης με οικοδόμηση του εργατικού κινήματος που
θα συγκρούεται και θα υπερβαίνει τη συνδικαλιστική γραφει-
οκρατία, το ξεπούλημά της, τα όριά της, τη διαρκή υπονόμευσή

της. Αυτό είναι το κύριο κάλεσμα που κάνουμε σε δυνάμεις της
Αριστεράς. Να απεγκλωβιστούμε από το όριο που βάζει η συνδι-
καλιστική γραφειοκρατία. Και έχουμε τις δυνάμεις, χιλιάδες μα-
χόμενους ανθρώπους, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΚΚΕ, της ΛΑΕ, για να
δώσουν πραγματική μάχη για να ανατρέψουν την επίθεση.

Δεύτερο, να ανοίξουμε μια πλατιά συζήτηση πάνω στα κρίσιμα
ζητήματα που κρίθηκε το προηγούμενο διάστημα η πολιτική κα-
τεύθυνση που πήρε η Αριστερά. Στο αν φτάνει να παλεύουμε μό-
νο ενάντια στα μνημόνια, στο αν μπορεί να υπάρχει φιλολαϊκή λύ-
ση εντός της Ευρωζώνης και της ΕΕ, στο αν φτάνει να μιλάμε για
μια αριστερή κυβέρνηση ή χρειάζεται να μιλήσουμε για ρήξη με
την κυβέρνηση, το κράτος, τους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς
και τη σημερινή εξουσία, για το αν μας φτάνει ένα μέτωπο κατά
των μνημονίων ή χρειαζόμαστε ένα μέτωπο αντικαπιταλιστικό.

Εμείς πιστεύουμε ότι απαντάμε στις πιο πρωτοπόρες αναζητή-
σεις και ότι ο κόσμος θέλει μια φρέσκια λύση, μια βαθύτερη βάση
ενότητας. Αυτές τις δύο βασικές προτεραιότητες πιστεύουμε ότι
μπορούμε να υπηρετήσουμε και τα πρώτα δείγματα μας δείχνουν
ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί το επόμενο διάστημα να μπει σε μια και-
νούρια βάση. Θα πάμε μακρύτερα από εκεί που μας είχαν υπολο-
γίσει όταν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ φτιάχτηκε.

Χαιρετισμός του Αντώνη Δραγανίγου της 
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ και Πολιτικής Επιτροπής του ΝΑΡ

Χαιρετισμός
από τον 
Γιάννη Τόλιο
της Πολιτικής
Γραμματείας
της ΛΑΕ

Ευχαριστούμε εκ μέρους της ΛΑΕ για
την πρόσκληση να παραβρεθούμε

και να χαιρετίσουμε στις σημερινές ερ-
γασίες της συνδιάσκεψης. Ευχόμαστε
καλή επιτυχία.

Όλοι συμφωνούμε στις διαπιστώσεις για
τα αποτελέσματα των μνημονιακών πολιτι-
κών, ότι το 4ο μνημόνιο είναι προ των πυ-
λών, μάλιστα με μια ιδιαιτερότητα, όχι με
χρηματοδότηση απ’ έξω αλλά με «αυτο-
χρηματοδότηση», με λεηλασία των λαϊκών
εισοδημάτων. Συμφωνούμε επίσης ότι οι
αντιστάσεις για την ανατροπή αυτών των
πολιτικών είναι εκ των ων ουκ άνευ. Είναι η
μόνη δυνατή ελπιδοφόρα προοπτική. Συμ-
φωνούμε επίσης ότι αυτό το στοιχείο για
την Αριστερά έχει ιδιαίτερη σημασία.

Αυτή η αντίσταση δε σηματοδοτείται
μόνο στο κοινωνικό πεδίο, σηματοδοτείται
και στο πολιτικό πεδίο, σε όλο αυτό το
ετερόκλητο μπλοκ των μνημονιακών δυνά-
μεων και βέβαια κατά της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και ασφαλώς, έχει και μια άλ-
λη πτυχή που όλοι αντιλαμβάνεστε, είναι η
ιδεολογική αποδόμηση όλης αυτής της
επίθεσης που κάνουν τα Μέσα Μαζικής
Παραπληροφόρησης για να πετύχουν την
ήττα, τον αποπροσανατολισμό ή την πα-
ράλυση των αγώνων των εργαζόμενων.

Η απάντηση της Αριστεράς πρέπει να εί-
ναι ενωτική. Υπάρχει μια ολόκληρη ιστορι-
κή εμπειρία γι’ αυτήν την κοινή δράση των

δυνάμεων της Αριστεράς. Μπορούμε να
αντλήσουμε τα θετικά και να παραδειγμα-
τιστούμε από αρνητικές εμπειρίες. Το να
ξεκινήσουμε την κοινή δράση, τον κοινό
βηματισμό είναι η αφετηρία. Αν δεν φτά-
σουμε σε κοινή στρατηγική και κοινή πο-
ρεία μπορούμε να φτάσουμε σε μια εκλο-
γική συνεργασία που ο καθένας θα έχει
την ιδιαιτερότητά του. Θα είναι ένα βήμα
για την ανάδειξη όλων εκείνων των στοιχεί-
ων που είναι οι αιχμές της αντιπαράθεσης
απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές.

Δεσμεύσεις

Θα πρέπει να γίνει μια φερέγγυα απο-
σαφήνιση του πλαισίου αυτής της συνερ-
γασίας. Να δούμε δεσμεύσεις και ασφαλι-
στικές δικλείδες. Αν και δε συνηθίζεται
στο χώρο σας, αν μιλάμε για εκλογικές
συνεργασίες, ακόμα κι εκεί μπορούμε να
δούμε τι προοπτικές μπορεί να έχει.

Θα πρέπει επίσης να δούμε και τη δυνα-

μική θεώρηση της στρατηγικής και της τα-
κτικής. Επειδή έγινε μια, εύστοχη κατά τη
γνώμη μου, αναφορά στην Οκτωβριανή
Επανάσταση, επιτρέψτε μου να πω ότι αυ-
τή η ιστορική εμπειρία έχει πολλά διδάγ-
ματα. Η Ρωσική Επανάσταση ξεκίνησε το
Φλεβάρη και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβρη.
Άλλες ιστορικές συνθήκες, δε μιλάω για
επανάληψη. Αλλά μεθοδολογικά να συνδέ-
ουμε αυτά που είναι ώριμα, τα παλεύουμε,
ανοίγουν δρόμους για να προσεγγίσουμε
το «ιστορικό αναγκαίο», δηλαδή να ανα-
τρέψουμε τις μνημονιακές πολιτικές, να
ανατρέψουμε τις κυρίαρχες καπιταλιστι-
κές σχέσεις και να ανοίξουμε δρόμους
στην προοπτική.

Αν αυτό είναι το όραμά μας και όλοι
συμφωνούμε σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να
δούμε πώς θα κάνουμε αυτή την κοινή πο-
ρεία. Μπροστά μας είναι ο δρόμος της
κοινής πάλης, για κοινά οράματα και ελπι-
δοφόρες προοπτικές.

Ο Γ.Τόλιος στο βήμα της Συνδιάσκεψης
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Τολμηρά και ενωτικά
για την αριστερή εναλλακτική

• Σκληρή απάντηση στις προκλήσεις της ΝΔ. Εί-
ναι ένα βασικό καθήκον που ανήκει στην αριστε-
ρά πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι στην αποτυχία
του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τσακίσουμε την προοπτι-
κή ότι η εναλλακτική μπορεί να είναι ο Μητσοτά-
κης και ο Γεωργιάδης.
• Γενίκευση, όχι μόνο με την έννοια του συντονι-
σμού των μετώπων αλλά και της αλληλοσύνδε-
σης των αιτημάτων με την αντικαπιταλιστική
προοπτική. Κάθε αίτημα μέσα σε αυτήν την πε-
ρίοδο είναι ένα αίτημα ανατρεπτικό, είναι μετα-
βατικό, σε πάει από το άμεσο στο ιστορικό. Οι
μάχες ενάντια στα μνημόνια έχουν τη δυναμική
να φτάσουν στην αντικαπιταλιστική ανατροπή με
ένα πρόγραμμα διαγραφής του χρέους, κρατι-
κοποίησης των τραπεζών και εργατικού ελέγ-
χου, ρήξης με το ευρώ και την ΕΕ. Με ένα πρό-
γραμμα αντικαπιταλιστικό και όχι πατριωτικό.
Δεν θέλουμε έναν Παπαδήμο στη θέση του
Ντράγκι. Δεν πάμε για συναινέσεις διαταξικές.
• Καμιά μάχη δεν κλείνει σήμερα με συμβιβα-
σμό. Η χρεοκοπία της στρατηγικής της σοσιαλ-
δημοκρατίας των έστω μικρών αλλά «ρεαλιστι-
κών» συμβιβασμών, έχει σημάνει μετακίνηση
προς τα αριστερά. Πριν δύο χρόνια προς το ΣΥ-
ΡΙΖΑ και σήμερα προς τα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα έπρεπε να είναι πιο τολμηρή
στην πολιτική πρόταση που έκανε και η υπόλοι-
πη αριστερά να γίνει πιο δεκτική.

Από την ΟΣΕ στο ΣΕΚ, φέτος το κόμμα μας γί-
νεται 45 χρόνων πατώντας πάνω στην ατζέντα
που έβαλε η Οκτωβριανή, ότι η κοινωνία δεν αλ-

λάζει χωρίς ανατροπή του συστήματος και ότι
χρειάζεται επαναστατικό κόμμα όπως του Λένιν
για να μπορεί η επανάσταση να νικήσει. Αλλά
σήμερα αυτή η ατζέντα είναι πραγματική διέξο-
δος και εναλλακτική για πολύ μεγαλύτερα κομ-
μάτια κόσμου από το 1972. Σήμερα υπάρχουν
τεράστιες δυνατότητες για μεγάλωμα και δυνά-
μωμα του κόμματος. Ένα μαζικό δυνατό ΣΕΚ θα
βοηθήσει να γίνουν τα παραπάνω βήματα, πιο
αποφασιστικά. Αυτό μεταφράζεται σε:

Πρωτοβουλίες

Περισσότερα μέλη, σε περισσότερους εργατι-
κούς χώρους. Στις σημερινές συνθήκες, και ένα
ακόμη μέλος σε κάθε εργατικό χώρο είναι κρίσι-
μο για να πάρει την πρωτοβουλία και να κινητο-
ποιήσει πολλαπλάσιους για να γίνει συνέλευση,
να αποφασιστεί απεργία, να οργανωθεί περι-
φρούρηση, να προχωρήσει ο συντονισμός από
τα κάτω, που βάζει πίεση στις ηγεσίες.

Κοινή δράση. Μια δουλειά που στόχο έχει να
βάλει σε κίνηση ολόκληρους εργατικούς χώρους
και γειτονιές δεν μπορεί να γίνει χωρίς την τακτι-
κή του ενιαίου μετώπου. Πρόκειται για μια τακτι-
κή όχι εύκολη, που χτίζεται συστηματικά, με
πρωτοβουλίες, με συζήτηση και αντιπαράθεση.

Δυνατούς πυρήνες, που δεν λειτουργούν αυ-
τοαναφορικά αλλά εξοπλίζουν το κάθε μέλος
για να μπορεί να κάνει πράξη τα παραπάνω βή-
ματα στο χώρο εργασίας του, στους χώρους
σπουδών, στη γειτονιά του. Που συζητάνε πολι-
τικά, που διαμορφώνουν μεγάλα δίκτυα με τη

διακίνηση της εφημερίδας, που παίρνουν οι ίδιοι
χωρίς στεγανά πρωτοβουλίες δράσης και συζή-
τησης ή έχουν ανοιχτές τις κεραίες τους σε αντί-
στοιχες πρωτοβουλίες άλλων κομματιών.

Επιμονή στην προοπτική. Εκατό χρόνια από
την ρώσικη επανάσταση, εμφανίζεται ξανά σή-
μερα, η δυνατότητα της εναλλακτικής της επα-
νάστασης απέναντι στις αποτυχίες της κυβερνώ-
σας αριστεράς. Δεν συμβαίνει αυτό συχνά στην
ιστορία. Συζήτηση για την επαναστατική προ-
οπτική σε καθημερινή βάση, τώρα και όχι «αργό-
τερα». Και με απεύθυνση σε όλα τα κομμάτια
της Αριστεράς. Οι Μπολσεβίκοι δεν έγιναν ηγε-
μονική δύναμη επειδή αυτοβαφτίστηκαν έτσι και
μετά περίμεναν τις μάζες να τους ακολουθή-
σουν. Έγιναν γιατί έδωσαν εσωτερικές μάχες,
για να ξεκαθαρίσουν απέναντι στο ρεφορμισμό,
αλλά και γιατί κέρδισαν στις γραμμές τους κομ-
μάτια ολόκληρα, και πολλές φορές οργανωμένα,
που μετατοπίστηκαν από το ρεφορμισμό προς
την επανάσταση.

Αυτά δεν γίνονται την παραμονή μιας επανά-
στασης. Χτίζονται από τώρα ανοίγοντας τον διά-
λογο μέσα στην κοινή δράση. Η συνεργασία αλ-
λάζει το τοπίο. Αλλάζει το τι μπορούμε να πετύ-
χουμε με ένα αγώνα, αλλάζει τον ίδιο τον κόσμο
που συμμετέχει στον αγώνα και εν τέλει αλλάζει
την ίδια την Αριστερά. Μόνο έτσι μπορούμε να
φτάσουμε σε μια Αριστερά που θα κάνει την ερ-
γατική εναλλακτική πραγματικότητα.

Από το κείμενο της Απόφασης 
που ψηφίστηκε στη Συνδιάσκεψη

Α
πό την Παρασκευή 24
έως την Κυριακή 26
Φλεβάρη πραγματοποι-

ήθηκε η ετήσια Συνδιάσκεψη
του ΣΕΚ στο θέατρο Άννα και
Μαρία Καλουτά στο Νέο Κό-
σμο.

Την εναρκτήρια εκδήλωση
της Συνδιάσκεψης με θέμα
«Χτίζουμε την αριστερή
εναλλακτική» την Παρα-
σκευή 24 Φλεβάρη παρακο-
λούθησαν εκπρόσωποι ορ-
γανώσεων της αριστεράς,
συνδικαλιστές και αγωνιστές
των κινημάτων. Ανάμεσά
τους: ο Χρίστος Κορτζίδης,
πρώην Δήμαρχος Ελληνικού,
ο Αντώνης Νταλακογεώρ-
γος, πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ,
ο Γιάννης Τόλιος από τη Λαϊ-
κή Ενότητα (ΛΑΕ), ο Αντώ-
νης Δραγανίγος εκ μέρους
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μέλος της
ΠΕ του ΝΑΡ, ο Κώστας Πα-
παδάκης από την Πολιτική
Αγωγή στη δίκη της Χρυσής
Αυγής και το ΠΣΟ της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, ο Τάκης Ζώτος επί-
σης από την Πολιτική Αγωγή
στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
ο Μανώλης Μαστοράκης
από το ΣΕΚΕΣ-ΕΥΔΑΠ, ο Λε-
ωνίδας Κοντουδάκης από
την ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας, αυτό-
πτης μάρτυρας της δολοφο-
νίας του Γρηγόρη Λαμπρά-
κη, ο Θανάσης Διαβολάκης
μέλος του Κεντρικού Συντο-
νιστικού της ΚΕΕΡΦΑ και της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Βασίλης Συ-
λαϊδής από το σωματείο ερ-
γαζόμενων στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ,
η Ελένη Βαφειάδου από το
ΕΚΚΕ, ο Διονύσης Κλάδης
από την Αριστερή Συσπείρω-
ση (ΑΡΙΣ), ο Σπύρος Μαρκέ-
τος από την Ενωτική Πρωτο-
βουλία Παρέμβασης και Δια-
λόγου (ΕΠΠΔ) και ο Βασίλης
Γάτσιος, μέλος του ΠΣΟ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της κίνησης
Kommon.
• Στις σελίδες 2-3 μπορείτε
να διαβάσετε το κείμενο της
απόφασης της Συνδιάσκε-
ψης και τους χαιρετισμούς
από τη ΛΑΕ και την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. 
• Στις σελίδες 12-13 μπορεί-
τε να πάρετε μια εικόνα από
την συζήτηση με 125 παρεμ-
βάσεις που έγιναν στις 9 θε-
ματικές ενότητες της Συν-
διάσκεψης.

Η εναρκτήρια εκδήλωση της Συνδιάσκεψης
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Ε
ργατικοί χώροι, σχολεία, σχο-
λές και γειτονιές συνεχίζουν
τη μάχη για την οργάνωση

της διεθνούς κινητοποίησης στις 18
Μάρτη, με εκδηλώσεις, συσκέψεις,
εξορμήσεις και περιοδείες που κα-
λούν στο μεγάλο ραντεβού αυτής
της ημέρας.

Την περασμένη Τρίτη 21 Φλεβάρη,
δύο μέρες πριν από την πρώτη
24ωρη απεργία στα Μέσα Σταθερής
Τροχιάς, διοργανώθηκε εκδήλωση
στο αμαξοστάσιο του ΜΕΤΡΟ στα
Σεπόλια. Ομιλητής ήταν ο Τάσος
Αναστασιάδης από το Συντονισμό
ενάντια στα Μνημόνια και την ΚΕΕΡ-
ΦΑ, ενώ στη συζήτηση συμμετείχαν
περίπου 15 εργαζόμενοι και μέλη
του ΔΣ του Σωματείου, ανάμεσά
τους ο πρόεδρος του ΣΕΛΜΑ Σπύ-
ρος Ρεβύθης, ο οποίος τόνισε ότι τις
επόμενες ημέρες το σωματείο ΣΕΛ-
ΜΑ θα βγάλει απόφαση συμμετοχής
στις 18 Μάρτη. “Αναδείξαμε τον
ηγετικό ρόλο που βαρύνει την εργα-
τική πρωτοπορία στο να ενώσει με
πνεύμα διεθνιστικής αλληλεγγύης
όλες τις καταπιεζόμενες τάξεις
ενάντια στον κοινό εχθρό, το κεφά-
λαιο, τον ιμπεριαλισμό και τα ιδεο-
λογήματά τους”, μας είπε ο Νίκος
Σμπαρούνης εργαζόμενος στο ΜΕ-
ΤΡΟ. “Πρέπει πάση δυνάμει να ενι-
σχύσουμε και να προετοιμάσουμε
την καθιερωμένη διαδήλωση το 3ο
Σάββατο του Μαρτίου (στις 18),
ώστε νά είναι η ογκωδέστερη μέχρι
τώρα, αντάξια της παγκόσμιας αντι-
ρατσιστικής έξαρσης, εξ αφορμής
της επικράτησης του Τράμπ”.  

Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 22/2
έγινε εκδήλωση στα γραφεία της
ΠΟΣΠΕΡΤ στο Ραδιομέγαρο της
ΕΡΤ. “Ήταν μία πολύ πετυχημένη
εκδήλωση γιατί ανέδειξε από πολ-
λές πλευρές την ανάγκη να παλέ-
ψουμε το ρατσισμό και το φασισμό
όλοι μαζί”, μας είπε η Ειρήνη Φωτέ-
λη εργαζόμενη στη ΕΡΤ. “Μίλησε η
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, δημοσιο-
γράφος, η οποία στη ραδιοφωνική
της εκπομπή ασχολείται με το προ-
σφυγικό και το φασισμό καλώντας
πανεπιστημιακούς και προσέγγισε
το θέμα επιστημονικά. Ο Nίκος Αγ-
γελίδης, επίσης δημοσιογράφος, τό-
νισε ότι για να σταματήσουμε τη
Χρυσή Αυγή χρειάζεται να σταματή-
σουμε τη δυνατότητά της να μιλά
από την ΕΡΤ. Ο Γαβρίλος Κασιμά-
της, γραμματέας της ΠΟΣΠΕΡΤ μί-
λησε για το ρόλο των σωματείων και
για να εναντιωθούν στο φασισμό αλ-
λά και για να συσπειρώσουν τον κό-
σμο μέσα και έξω από την ΕΡΤ. Ο
Πέτρος Κωνσταντίνου μίλησε για τη
διεθνή σημασία αυτής της μάχης.
Είναι ενδεικτικό ότι στην εκδήλωση
συμμετείχαν συνάδελφοι που δεν εί-

χαν πάρει μέρος σε ανάλο-
γες εκδηλώσεις στο πα-
ρελθόν. 

Δεν είναι τυχαίο ότι μετά
την εκδήλωση, η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ ανακοίνωσε ότι θα
καλεί στάσεις εργασίας σε
οποιαδήποτε προβολή της
Χρυσής Αυγής, που ήταν
τεράστιο βήμα γιατί πέρα
από το ότι ανέδειξε ότι οι
εργαζόμενοι έφτιαξαν μέ-
τωπο ενάντια στο φασισμό,
έβαλε την πίεση στην Επι-
τροπή Δεοντολογίας της
ΕΡΤ. Από δω και πέρα θα
συνεχίσουμε με νέα συνάν-
τηση για να συζητήσουμε
τη νίκη μας και πιο συγκε-
κριμένα πια πώς θα 'τρέ-
ξουμε' μέσα στην ΕΡΤ τις
18 Μάρτη”. 

Σχολεία

Μετά τις μαζικές υποδο-
χές των προσφυγόπουλων
στα σχολεία η εκπαιδευτι-
κή κοινότητα οργανώνει τη
συνέχεια στις 18 Μάρτη.
Την Τετάρτη 22/2 σύσκεψη
εκπαιδευτικών, γονέων,
μαθητών και σωματείων
οργάνωσε η Γ' ΕΛΜΕ Αθή-
νας στη Γκράβα. “Η σύσκε-
ψη ήταν πολύ επιτυχημέ-
νη”, μας είπε η Γεωργία
Κόφφα εκπαιδευτικός στη
Γ' ΕΛΜΕ. “Συμμετείχαν εκ-
παιδευτικοί και μαθητές
από το 39ο Λύκειο Κυψέ-
λης, καθώς επίσης και από
το 15ο και 1ο Λύκειο Νέας
Φιλαδέλφειας. Στη σύσκε-
ψη συμμετείχε επίσης ο
Σύλλογος Γονέων 1ου Λυκείου, το
σωματείο εργαζομένων της Ν. Φιλα-
δέλφειας και η ΚΕΕΡΦΑ. 

Μετά το άνοιγμα που έκανε ο
Μπάμπης Κόκλας πρόεδρος της Γ’
ΕΛΜΕ έγινε συζήτηση όπου αποφα-
σίστηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα
δράσης μέχρι τις 18 Μάρτη. Συγκε-
κριμένα αποφασίστηκαν να διοργα-
νωθούν εκδηλώσεις στα τρία Λύκεια,
και να γίνει συνδιοργάνωση εκδήλω-
σης των συλλόγων γονέων.  Ο Γ.
Ορταντζόγλου εκ μέρους του σωμα-
τείου τόνισε ότι οι δράσεις μας χρει-
άζεται να έχουν αντιπολεμικό περιε-
χόμενο και όχι να μένουν μόνο στην
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και πρότεινε να ανοίξει
το θέμα της 18 Μάρτη στο τοπικό
συντονισμό σωματείων που έχει
συγκροτηθεί στην περιοχή. Αποφα-
σίστηκε επίσης παρέμβαση στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο Ν. Φιλαδέλφειας
για να διεκδικήσουμε αύξηση της
χρηματοδότησης των σχολικών επι-

τροπών και άνοιγμα των σχολείων
μας για τα προσφυγόπουλα. Επίσης
ορίστηκε η εβδομάδα από τις 13
εώς τις 17 Μάρτη ως βδομάδα δρά-
σης στους εργατικούς χώρους της
περιοχής που θα καταλήξει σε κοινή
εξόρμηση με μικροφωνική στις 17/3
στην κεντρική πλατεία. Επίσης θα
αναρτηθούν πανό στα σχολεία και
στηρίζουμε όλοι την εκδήλωση για
τη δίκη της Χρυσής Αυγής που ορ-
γανώνεται στις 12 Μάρτη από τη
Λαϊκή Συνέλευση Ν. Φιλαδέλφειας”.         

Τα νοσοκομεία προετοιμάζονται
για μαζική συμμετοχή στις 18 Μάρτη
παράλληλα με το μεγάλο πανελλαδι-
κό συλλαλητήριο που οργανώνει η
ΠΟΕΔΗΝ στην πλατεία Μαβίλη στις
15 Μάρτη. Την Παρασκευή 24 Φλε-
βάρη έγινε εκδήλωση στο νοσοκο-
μείο Γεννηματάς με ομιλητές τον
Χρίστο Αργύρη, από το ΔΣ του Συλ-
λόγου και το ΓΣ της ΑΔΕΔΥ και τον
Πέτρο Κωνσταντίνου, συντονιστή
της ΚΕΕΡΦΑ. 

“Από την εκδήλωση βγήκε πολύ
καθαρά ότι αν δεν δώσουν οι εργα-
ζόμενοι τη μάχη ενάντια στο ρατσι-
σμό δεν θα μπορούν να δώσουν απο-
τελεσματικά και τη μάχη και ενάντια
στα μνημόνια”, μας είπε ο Χρίστος
Αργύρης. “Μίλησα για την εμπειρία
της συγκέντρωσης που έγινε στη
Μαλακάσα το προηγούμενο Σάββατο
και μετέφερα την εικόνα  ότι η κατά-
σταση δεν μπορεί να ωραιοποιηθεί
ό,τι και να λέει ο Μουζάλας. Θύμισα
την πρωτοβουλία που είχαμε πάρει
πέρσι όπου επισκεφτήκαμε την Ε3
προβλήτα του Πειραιά με το βανάκι
του νοσοκομείου, εν ώρα εργασίας
και όχι εθελοντικά. 

Η συγκέντρωση μάζεψε περίπου
15 άτομα, διοικητικοί, ειδικευόμενοι,
νοσηλευτές. Η συζήτηση άναψε πά-
ρα πολύ.  Ένας συνάδελφος μας εί-
πε για τις μάχες που έχουν δοθεί τα
προηγούμενα χρόνια στο νοσοκο-
μείο για να μην πληρώνουν οι πρό-
σφυγες, οι μετανάστες και οι ανα-

σφάλιστοι για τα χειρουργεία. Ένας
άλλος συνάδελφος είπε ότι στις 18
πρέπει να κατεβούμε δεκάδες από
το Γεννηματά με πανό και ρώτησε
πώς μπορούμε να παλέψουμε ώστε
να μην αφήσουμε τον καπιταλισμό
να ξανακάνει έναν νέο πόλεμο και
ρώτησε ποια είναι η λύση. 

Η συζήτηση πήγε μέχρι τη Ρώσικη
Επανάσταση και την εργατική εναλ-
λακτική. Αποφασίσαμε τις επόμενες
ημέρες να οργανώσουμε επίσκεψη
σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και
μαζική εξόρμηση στο νοσοκομείο,
για να ανοίξουμε τη συζήτηση και
για την απεργία μας στις 15/3 και
για τις 18/3”.  

Είχε προηγηθεί εκδήλωση την Τρί-
τη 21/2 στο Παίδων Πεντέλης με
ομιλητές τον Πάνο Λιαπόπουλο, μέ-
λος ΔΣ του Συλλόγου και την Αργυ-
ρή Ερωτοκρίτου, από το Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων. Αποφασίστηκε τις
επόμενες ημέρες να γίνουν περιο-
δείες στο νοσοκομείο ώστε να υλο-
ποιηθεί η απόφαση του συλλόγου
για συμμετοχή στις 18 Μάρτη.  

Στην οργάνωση της 18 Μάρτη
μπαίνουν και οι γειτονιές. Σύσκεψη
έγινε την Τρίτη 21/2 στην Κινηματο-
γραφική Λέσχη Cinemarian στα Πε-
τράλωνα. “Υπήρχε συμμετοχή από
το Σύλλογο Γονέων 72ου δημοτικού,
τη Λέσχη Αλληλεγγύης Ν. Κόσμου,
τη ΛΑΕ, από το Cinemarian, ανέντα-
χτοι αγωνιστές που γνωρίσαμε στις
εξορμήσεις μας και κόσμος της
ΚΕΕΡΦΑ”, μας είπε ο Γιώργος Φα-
ράντος από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ,
“Έγινε πλούσια συζήτηση κυρίως
πάνω στο ερώτημα που μπήκε πάνω
στο πώς μπορεί να χτιστεί η σχέση
με τον κόσμο για να συμμετέχει στη
δράση ενάντια στο ρατσισμό και το
φασισμό και ιδιαίτερα πώς μπορούν
να οργανωθούν οι μετανάστες. 

Μπήκε πολύ καθαρά στη διάρκεια
της κουβέντας ότι χρειάζεται συνεχή
συζήτηση για να μην αφήσουμε πχ
τους γονείς να επηρεάζονται από
ρατσιστικές ιδέες αλλά και πρωτο-
βουλίες στις γειτονιές και στους χώ-
ρους που εργάζονται μετανάστες.
Αποφασίστηκαν μία σειρά δράσεις
όπως εξόρμηση στου Φιλοπάππου
στα Κούλουμα, ανάρτηση πανό στη
γειτονιά, αφισοκολλήσεις και στήρι-
ξη της εκδήλωσης που διοργανώνει
η Λέσχη Ανάγνωσης στις 5 Μάρτη με
θέμα το αντιρατσιστικό παραμύθι”. 

Κατερίνα Θωίδου

Θα κατέβουμε απ’όλους τους χώρους

Info
Κατάλογο των εκδηλώσεων σε
γειτονιές, σχολές και χώρους
δουλειάς που οργανώνονται
πηγαίνοντας προς τις 18 Μάρτη,
μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα 14
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Αθώος παμψηφεί κρίθηκε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετί-
δης, που αντιμετώπιζε την κατηγορία της παραβίασης καθήκοντος
γιατί δεν παραχώρησε χώρους στους δολοφόνους της Χρυσής Αυ-
γής στις βουλευτικές εκλογές του 2015 και αρνήθηκε να δώσει στοι-
χεία για τα μεταναστόπουλα των Παιδικών Σταθμών. Η δίωξη εναν-
τίον του ασκήθηκε ύστερα από μήνυση του τέως βουλευτή της Χρυ-
σής Αυγής, Αρβανίτη.  

Η δίκη άρχισε στις 13 Φλεβάρη, διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 23
Φλεβάρη. Η απόφαση έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς από τους εκα-
τοντάδες συγκεντρωμένους έξω από τα δικαστήρια Πάτρας όπου γι-
νόταν μαζική συγκέντρωση συμπαράστασης στο δήμαρχο. Αμέσως
μετά την ανακοίνωση της απόφασης οι συγκεντρωμένοι με πορεία
συνόδευσαν το δήμαρχο στο Δημαρχείο. Εκατοντάδες είναι τα Δη-
μοτικά Συμβούλια, τα σωματεία, οι αντιρατσιστικές κινήσεις που στά-
θηκαν στο πλευρό του Δημάρχου Πελετίδη. 

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης αμέσως μετά την από-
φαση του Δικαστηρίου, σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, ανέφερε: «Ο Δή-
μαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίζουν να υπερασπίζονται με
συνέπεια τα λαϊκά συμφέροντα. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το χρέ-
ος μας, να μην διευκολύνουμε τη δράση της Χρυσής Αυγής, τη ναζι-
στική της ιδεολογία, από την οποία εκπορεύεται ο εγκληματικός της
χαρακτήρας. Συνεχίζουμε μαζί με το λαό και τις οργανώσεις του,
που όλο αυτό το διάστημα στήριξαν τη Δημοτική Αρχή, για να απο-
μονωθεί η δράση ενός μορφώματος που εκφράζει την πιο ακραία
μορφή της ταξικής εκμετάλλευσης. Μαζί με το λαό μας στον αγώνα
για να παίρνει ανάσες η λαϊκή οικογένεια, που δοκιμάζεται από τα
βάρβαρα μέτρα των μέχρι σήμερα αστικών κυβερνήσεων».

Η αθώωση Πελετίδη είναι άλλη μία νίκη του αντιφασιστικού κινή-
ματος, που στέλνει το μήνυμα ότι έχει τη δύναμη να απομονώσει τη
Χρυσή Αυγή από παντού και από τους Δήμους και από τα κανάλια
και από τη Βουλή.  

“Σε συνέχεια των δράσεων της Ομοσπονδίας μας, των εργαζομέ-
νων της ΕΡΤ και της κοινωνίας αλλά και των ανακοινώσεών μας, με
την πιο πρόσφατη στις 06/02/2017, σας γνωρίζουμε ότι κάθε φορά
που θα προγραμματίζεται από την ΕΡΤ προβολή της εγκληματικής
οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, με οποιοδήποτε τρόπο, θα πραγμα-
τοποιούνται στάσεις εργασίας κατά τη διάρκεια αυτής της προβο-
λής, ούτως ώστε όποια ώρα και αν ήθελε προγραμματιστεί από τη
Διοίκηση ανάλογη μετάδοση, αυτή να μην μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί… Ξεκινώντας από το Σάββατο 25/2/2017 το απόγευμα και κάθε
φορά, όποια ημέρα και ώρα που θα προγραμματίζεται προβολή του
έργου της Χρυσής Αυγής – με αίτημά της ή μη – η ΠΟΣΠΕΡΤ, όπως
και αρχικά τονίσαμε, θα προβαίνει σε στάσεις εργασίας, τη στιγμή
της προβολής”. 

Αυτά αναφέρει στην ιστορική της αυτή επιστολή προς τη Διοίκηση
της ΕΡΤ στις 24 Φλεβάρη, η ΠΟΣΠΕΡΤ. Απέναντι στη συστηματική
στάση Πόντιου Πιλάτου των διευθυντών της ΕΡΤ, του Ραδιοτηλεοπτι-
κού Συμβουλίου, των εκπροσώπων της κυβέρνησης, των δικαστηρίων,
σχετικά με την προβολή των νεοναζί της Χ.Α, το συνδικάτο των εργα-
ζομένων στην ΕΡΤ έδωσε επιτέλους την πιο κατάλληλη απάντηση! 

Κάτω από αυτήν την πίεση με ανακοίνωσή της «η Επιτροπή Δεον-
τολογίας της ΕΡΤ, αφού άκουσε την ομιλία του Προέδρου της Χρυ-
σής Αυγής κ. Νίκου Μιχαλολιάκου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του
Κόμματος στις 24/02/2017, αποφάσισε ομοφώνως ότι η ομιλία δεν εί-
ναι μεταδόσιμη από τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, γιατί είναι διά-
σπαρτη από ρητορική μίσους και ρατσιστικού λόγου».

Πρόκειται για μια δικαίωση του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού
κινήματος και της ΚΕΕΡΦΑ που με συγκεντρώσεις, παραστάσεις δια-
μαρτυρίας, αλλά και κινητοποίηση των ίδιων εργαζόμενων στην ΕΡΤ
δεν έχει σταματήσει να απαιτεί να σταματήσει η δημόσια τηλεόραση
να είναι πλυντήριο δολοφόνων και ανοιχτών οπαδών του Χίτλερ.

Aθώος ο Πελετίδης

Μπλόκο για 
τη Χ.Α. στην ΕΡΤ

Αντιφασιστικές νίκες

Ο
ι κινητοποιήσεις που έγιναν
το Σαββατοκύριακο 18 και 19
Φλεβάρη σε τέσσερα στρα-

τόπεδα του Λεκανοπεδίου ανέδειξαν
για άλλη μία φορά τις βάρβαρες
συνθήκες στις οποίες εξαναγκάζον-
ται να ζουν χιλιάδες πρόσφυγες αλ-
λά και τη δύναμη που έχουν σε σύν-
δεση με το αντιρατσιστικό κίνημα να
παλέψουν για να κλείσουν τα στρα-
τόπεδα και να ανοίξουν οι πόλεις. 

Στη συγκέντρωση που έγινε στο
στρατόπεδο της Μαλακάσας, ενερ-
γή συμμετοχή είχε η Ομάδα Αλλη-
λεγγύης Προσφύγων Μαλακάσας. 

“Η κινητοποίηση στο στρατόπεδο
της Μαλακάσας το περασμένο Σάβ-
βατο ήταν μία πολύ καλή πρωτοβου-
λία”, μας είπε ο Νίκος από την Ομά-
δα. “Το πιο σημαντικό είναι ότι συμ-
μετείχαν και οι πρόσφυγες στην πο-
ρεία που έγινε μέχρι το σημείο εκκί-
νησης. Πέρα όμως από την ηθική
στήριξη μέσω της παρουσίας χρει-
άζεται να γίνει πιο ορατή η συμπα-
ράσταση. 

Οι πρόσφυγες δεν έχουν άλλη ελ-
πίδα και δεν έχουν άλλη προοπτική
πέρα από τη στήριξη της κοινωνίας
και από τις κινηματικές πρωτοβου-
λίες. Τόσο καιρό οι πρόσφυγες
έβλεπαν αλληλέγγυους και κόσμο
της περιοχής που τους έφερναν
τρόφιμα και άλλα είδη. Τώρα υπάρ-
χουν οι ΜΚΟ που παίρνουν τα κον-
δύλια που προορίζονται για τους
πρόσφυγες χωρίς να προσφέρουν
ουσιαστική βοήθεια. Μόνο οι Γιατροί
του Κόσμου και οι Γιατροί Χωρίς Σύ-
νορα προσφέρουν έργο αλλά και
αυτοί μέχρι το απόγευμα και όχι τα
Σαββατοκύριακα. Θεωρούμε ότι
χρειάζεται να συνεχίσουμε τους
αγώνες μας και η 18 Μάρτη είναι πο-
λύ σημαντικό βήμα”. 

Η Ομάδα έχει από το Δεκέμβρη
του 2016 δημοσιεύσει κείμενο απο-
λογισμού της λειτουργίας του στρα-
τοπέδου μετά από 10 μήνες, που εί-
ναι αποκαλυπτικό των απάνθρωπων
συνθηκών που επικρατούν.   

Όπως αναφέρουν την περίοδο
Μάρτιος-Δεκέμβριος 2016 (μετά δη-
λαδή την υπογραφή της συμφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας) η κατάσταση είναι η
εξής: “Προσφυγικός πληθυσμός
απομονωμένος, αποκλεισμένος από
τις τοπικές κοινωνίες, συνθήκες δια-
βίωσης απάνθρωπες, με ψύχος το
χειμώνα, καύσωνα το καλοκαίρι, στις
σκηνές και τώρα στα κουτιά (ευτυ-
χώς, τουλάχιστον με κάποια θέρμαν-
ση), φαγητό για τα σκουπίδια, όπου
και καταλήγει τις περισσότερες φο-
ρές, από το καλοκαίρι καθημερινά
δρομολόγια με λεωφορεία για Αθή-
να και επιστροφή (πάλι καλά). 

Επιλεκτικά

Είδη πρώτης ανάγκης που μοιρά-
ζονται επιλεκτικά χωρίς συμμετοχή
και συνδιαχείριση των προσφύγων,
υπό την αιγίδα της Μ.Κ.Ο. REMAR,
που, όπως διαπιστώσαμε ως αυτό-
πτες μάρτυρες, οι υπάλληλοί της δια-
λέγουν και αρπάζουν ό,τι τους αρέ-
σει από τα είδη ρουχισμού-προσφο-
ρών από το υστέρημα του ανώνυμου
αλληλέγγυου, λογοδοτώντας στον
εαυτό τους. Γιατροί με βάρδια 10 π.μ
έως 4 μ.μ. εκτός Σαββατοκύριακου. 

Στρατός υπαλλήλων των Μ.Κ.Ο.
(CIF, UNHCR, IOM, REMAR, Νορβη-
γική εκκλησία κλπ.) χωρίς ουσιαστι-
κό αντικείμενο, σκανδαλώδης, δηλα-
δή, κατοχύρωση, εγκατάσταση και
παρουσία αναρίθμητων υπαλλήλων
των Μ.Κ.Ο. που απαντά στο ερώτημα
πού πάνε τα περίπου 17.000 Ευρώ
που προορίζονταν ανά πρόσφυγα... 

Προοπτική μακρόχρονης παρου-
σίας σημαντικού αριθμού ανθρώπων
χωρίς ταυτότητα και δικαιώματα. Αν-
θρώπων σε Γκέτο που η επιβίωσή
τους θα εξαρτάται άμεσα από την
«ανθρωπιστική» διάθεση των Μ.Κ.Ο.
και την όποια «ευαισθησία» της ελ-
ληνικής κυβέρνησης. Ανθρώπων που
θα ζουν υπό την απειλή της απέλα-
σης. Που εξαιτίας του συνδυασμού
της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας και του
Νέου Δουβλίνου ΙΙ θα αυξηθούν και
θα ρέπουν μοιραία προς την εγκλη-
ματικότητα για την εξεύρεση πόρων
ζωής. Άνθρωποι δέσμιοι εργασιακής
εκμετάλλευσης, ως χειραγωγίσιμο-
εξαθλιωμένο υποπρολεταριάτο, εν
δυνάμει σε ανοιχτή αντιπαράθεση
με τις στρατιές των Ελλήνων ανέρ-
γων, των οποίων τα εργατικά δικαιώ-
ματα θα υποβαθμίζονται με το πρό-
σχημα του «μικρότερου κακού»,
προσφέροντας ανοιχτό πεδίο δρά-
σης στις ξενόφοβες και ρατσιστικές
ακροδεξιές λογικές και σε νέα εργα-
σιακά «Μνημόνια».

Το στρατόπεδο κοινοπραξία ΜΚΟ
(Ε.Ε.) και ελληνικής κυβέρνησης
πρέπει να κλείσει. Οι πρόσφυγες δι-
καιούνται αξιοπρεπείς τρόπους επι-
βίωσης και διαβίωσης (μίσθωση κα-
τοικιών, κοινωνική ένταξη, αναγνώρι-
ση των δικαιωμάτων τους).

Το «Προσφυγικό» είναι η μεγαλύ-
τερη μπίζνα αυτών που το δημιούρ-
γησαν και των συνενόχων τους.

Να χαίρονται την Ευρωπαϊκή τους
Ένωση, το ΝΑΤΟ τους, τις δήθεν
αριστερές Κυβερνήσεις τους, τα
Υπουργεία Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής τους, τους Υπουργούς τους, τις
Μ.Κ.Ο. τους και τους υπαλλήλους
τους”. 

Κ.Θ.

Πορεία μαζί με τους πρόσφυγες έξω από το στρατόπεδο στη Μαλακάσα, 18/2

Πρόσφυγες και αλληλέγγυοι
από τη Μαλακάσα, μαζί
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Καμπάνια για την προκήρυξη Πανεργατι-
κής Απεργίας στις 15 Μάρτη, ως πρώτη
απάντηση στο νέο μνημόνιο κυβέρνησης –
δανειστών, έχει ξεκινήσει ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια. Η 15η Μάρτη είναι
απεργιακή μέρα για τους εργαζόμενους
στα νοσοκομεία και είναι μια πρώτης τάξης
ευκαιρία για να μετατραπεί σε μέρα αγώνα
όλων των εργαζομένων σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα. Σε αυτή την κατεύθυνση κι-
νούνται η νέα προκήρυξη και αφίσα που
εξέδωσε ο Συντονισμός, οι αγωνιστές και οι
αγωνίστριες του οποίου πραγματοποιούν
καθημερινές εξορμήσεις σε γειτονιές και
χώρους δουλειάς για την οργάνωσή της.

“Στο Eurogroup τη Δευτέρα 20 Φλεβάρη,
κυβέρνηση και τρόικα συμφώνησαν σε όλα”
λέει μεταξύ άλλων η προκήρυξη. “Το νέο
μνημόνιο προβλέπει μείωση του αφορολό-
γητου, μείωση των συντάξεων, απελευθέ-
ρωση των απολύσεων. Νέα δυσβάσταχτα
μέτρα σε βάρος των εργαζόμενων και μετά
το 2019, με στόχο να εξοικονομηθούν επι-
πλέον 3,5-4,5 δις ευρώ για τους τραπεζίτες.
Στην πραγματικότητα υπογράφουν μνημό-
νιο διαρκείας αφού η κυβέρνηση συμφωνεί
για θηριώδη πλεονάσματα της τάξης του
3,5% για τα επόμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει
συνέχιση διαρκείας για τη λιτότητα και τις
περικοπές.

Βάρβαρα μέτρα

Σαν κερασάκι στην αντεργατική λαίλαπα,
η κυβέρνηση υπόσχεται ότι αν πιάσουν
τους δημοσιονομικούς στόχους και το επι-
τρέψουν η τρόικα και οι δανειστές, ίσως
δώσουν κάποιο επίδομα σε χαμηλοσυνταξι-
ούχους. Oι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ προσπα-
θούν να μας πείσουν ότι αυτά τα μέτρα εί-
ναι μονόδρομος και θα είναι τα τελευταία.
Μοιάζουν με τους Σαμαροβενιζέλους όχι
μόνο στα βάρβαρα μέτρα που παίρνουν σε
βάρος των εργαζόμενων αλλά και στα ψέ-
ματα που λένε, ότι τάχα βγαίνουμε από τα
μνημόνια, την ώρα που υπογράφουν την
συνέχισή τους...

Φτάνει πιά! Χρειαζόμαστε τώρα πανεργα-
τική απάντηση για να μην τους αφήσουμε
να φέρουν κανένα μέτρο που θα χτυπάει το
εργατικό εισόδημα και τα εργατικά δικαιώ-
ματα...

Σε κάθε σωματείο και χώρο δουλειάς
χρειάζεται να δώσουμε μάχη με συνελεύ-
σεις, εξορμήσεις και συσκέψεις, για να
βγουν αποφάσεις για απεργία στις 15 Μάρ-
τη χωρίς να περιμένουμε τους κυβερνητι-
κούς σχεδιασμούς. Να απαιτήσουμε από
τις συνδικαλιστικές ηγεσίες να μην επανα-
λάβουν την λάθος τακτική στο ασφαλιστικό
που άφησε τα περιθώρια στην κυβέρνηση
να ψηφίσει το ασφαλιστικό μέσα στο Πά-
σχα. Να ενώσουμε τις αντιστάσεις για να
αποτρέψουμε το νέο μνημόνιο” συνεχίζει.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

ΕΝΑΝΤΙΑ 

ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ 

15/3 Να γίνει
πανεργατική!

Νέες επαναλαμβανόμενες
48ωρες απεργίες αποφάσισαν οι
καθαρίστριες του Εθνικού Με-
τσόβειου Πολυτεχνείου σε συνέ-
λευση που πραγματοποίησαν
στις 24/2. 

Οι καθαρίστριες που εργάζον-
ται στο ΕΜΠ, μέσω της εργολαβι-
κής εταιρείας ISS βρίσκονται για
δεύτερη βδομάδα σε απεργία
ενάντια στις μειώσεις των ήδη χα-
μηλών μισθών τους. Τις μειώσεις
προσπαθεί να επιβάλει η εργοδο-
σία, με πρόσχημα τη μείωση του
προϋπολογισμού του ΕΜΠ, και

την ακόλουθη αλλαγή της σύμβα-
σης από πλευράς συγκλήτου. Βα-
φτίζει ουσιαστικά ένα κομμάτι του
μισθού ως “επίδομα γάμου” και
το κόβει, όπως κόβει και τις τριε-
τίες, δηλαδή την αύξηση του μι-
σθού ύστερα από τρία χρόνια ερ-
γασίας. Φοιτητικοί φορείς και σω-
ματεία έχουν εκδηλώσει τη συμ-
παράστασή τους στον αγώνα των
καθαριστριών, ανάμεσά τους και
ο Σύλλογος Διοικητικών του ΕΜΠ,
η ΑΔΕΔΥ, τα σχήματα της ΕΑΑΚ

στο Πολυτεχνείο κλπ.
Στο πλευρό των καθαριστριών

είναι και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ η οποία
αναφέρει ανάμεσα σε άλλα σε
ανακοίνωση συμπαράστασης:
“...θα πρέπει το εργατικό κίνημα
να βγει μπροστά και να διεκδική-
σει, μαζί με τις αγωνιζόμενες κα-
θαρίστριες: Έξω οι εργολάβοι
και τα σκλαβάδικα. Κανένας ερ-
γολάβος καθαρισμού ή συνερ-
γείο μέσα στα πανεπιστήμια. Μό-
νιμη σταθερή δουλειά του προ-

σωπικού καθαριότητας με υπο-
γραφή συμβάσεων αορίστου
χρόνου με το πανεπιστήμιο! Μο-
νιμοποίηση όλων των συμβασιού-
χων καθαριστών - καθαριστριών,
με σταθερή εργασία και πλήρη
ασφαλιστικά δικαιώματα. Μαζικές
προσλήψεις καθαριστών - καθα-
ριστριών και όχι εντατικοποίηση
της δουλειάς τους. Άμεση πλη-
ρωμή όλων των δεδουλευμένων.
Καμία σύμπραξη δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα”.

Aπεργούν οι καθαρίστριες του ΕΜΠ

Μ
αζική κινητοποίηση στο Σώμα Επιθεω-
ρητών Εργασίας στην Πατησίων,
πραγματοποίησαν το πρωί της Παρα-

σκευής 24/2, δεκάδες εργαζόμενοι του ΔΟΛ.
Παρά το άνοιγμα του λογαριασμού την περα-
σμένη βδομάδα προκειμένου να εκταμιευθούν
τα χρήματα για τη συνέχιση της λειτουργίας
του ΔΟΛ και να πληρωθούν οι εργαζόμενοι,
πολλοί από αυτούς έμειναν απλήρωτοι. Όσοι
είχαν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας και
αγωγές προκειμένου να πληρωθούν τα δεδου-
λευμένα, τελικά δεν πήραν ούτε ένα ευρώ. Ση-
μειώνουμε ότι στους εργαζόμενους του ΔΟΛ
χρωστούνται μισθοί 7 μηνών. 

Όπως κατήγγειλε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ο Μάκης Ζώτος, εργαζόμενος στο ΔΟΛ,
μέλος της ΕΣΗΕΑ και της Πρωτοβουλίας Ερ-
γαζομένων για να μην κλείσει ο ΔΟΛ: “Η διοί-
κηση της εταιρίας και οι τράπεζες – όποιος
απ'τους δυο κι αν κάνει κουμάντο – φέρθηκαν
επιλεκτικά κι εκδικητικά. Οι συνάδελφοι που
δεν ήταν σε επίσχεση πληρώθηκαν ένα δεκα-
πενθήμερο, ενώ σε αυτούς που είχαν προχω-
ρήσει σε επίσχεση δεν δόθηκε τίποτα. Προ-
σπαθούν να διαιρέσουν τους εργαζόμενους
σε πολλές ταχύτητες. Ίσως να είναι κι ένα μή-
νυμα εν όψει της συνέχειας, τύπου 'καθίστε
ήσυχοι γιατί βλέπετε τί γίνεται με όσους ση-
κώνουν κεφάλι'. Αυτό που προέχει όμως είναι
να μείνουμε ενωμένοι”. 

Σταθμός

Επόμενος σταθμός για την υπόθεση ΔΟΛ εί-
ναι η Παρασκευή 3 Μάρτη. Τότε έχει οριστεί το
δικαστήριο στο οποίο αναμένεται να αποφασι-
στεί η ένταξη του ΔΟΛ σε καθεστώς ειδικής εκ-
καθάρισης. “Εκεί πρέπει να έχουμε παρέμβαση
όλοι μαζί και να πούμε ότι εμάς δεν μας ενδια-
φέρει τι θα κερδίσουν ή τι θα χάσουν οι τράπε-
ζες από το ΔΟΛ. Μας ενδιαφέρει να πάρουμε
τα δεδουλευμένα μας και να διασφαλιστούν οι
δουλειές μας” σχολιάζει ο Μ. Ζώτος.

“Στο δικαστήριο πρέπει να έχουμε μαζική
παρουσία” συμπληρώνει ο Ηλίας Αργυρόπου-
λος, εργαζόμενος στο ΔΟΛ και μέλος της ΠΟ-
ΕΠΤΥΜ και της Πρωτοβουλίας. “Όποια κι αν εί-
ναι η απόφαση, εμάς μας ενδιαφέρει να πλη-
ρώνονται όλοι οι εργαζόμενοι και να κρατη-
θούν οι θέσεις εργασίας. Δεν είμαστε επαίτες.
Δεν θα γυρίσουμε πίσω με ένα τυράκι. Γι' αυτό

κι εκτός από το δικαστήριο πρέπει να δούμε
και τις παράλληλες ενέργειές μας. Μιλάω για
τη διεκδίκηση σε κινηματικό επίπεδο. Πρέπει
να το παλέψουμε και στο δρόμο” συνεχίζει.  

Η Πρωτοβουλία Εργαζομένων για να μην
κλείσει ο ΔΟΛ, εδώ και καιρό επισημαίνει το τί
θα σημάνει η έλευση του ειδικού εκκαθαρι-
στή: “Ο ειδικός εκκαθαριστής έρχεται με σκο-
πό να αποτιμήσει την εταιρία και να δει τι μπο-
ρεί να πουλήσει (κομμάτι κομμάτι ή πακέτο)
και πόσο. Από τα χρήματα που θα βγουν από
το ξεκοκάλισμα του Οργανισμού, οι εργαζό-
μενοι δεν θα πάρουν πρακτικά τίποτε. 

Το 75% θα το πάρουν οι τράπεζες και το
υπόλοιπο 25% θα το μοιραστούν δημόσιο,
ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και αν πε-
ρισσέψει κάτι οι εργαζόμενοι. Και προφανώς
αν βρεθεί επενδυτής δεν θα μιλάμε για ένα
μαγαζί με 500 εργαζόμενους αλλά τουλάχι-
στον το μισό ή ακόμη μικρότερο. Και βέβαια
οι τράπεζες και ο ειδικός εκκαθαριστής δεν
έχουν καμία υποχρέωση να πληρώσουν εμάς,
τους εργαζόμενους του ΔΟΛ μέχρι να ολο-
κληρώσουν την «αποστολή τους». Να θυμί-
σουμε σε όλους ότι από την αντίστοιχη διαδι-
κασία στην Ελευθεροτυπία, την Χ.Κ. Τεγόπου-
λος, και την Τρίτη Όψη που τη διαδέχτηκε, οι
εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει τίποτε”. 

Γι αυτό και οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες
που συσπειρώνονται στην Πρωτοβουλία, βά-
ζουν την εναλλακτική του απεργιακού δρό-
μου, προκειμένου τα σπασμένα να τα πληρώ-
σουν οι Ψυχάρηδες και όχι οι εργαζόμενοι. 

“Μπορούμε να κρατήσουμε ανοικτό το μα-
γαζί με απεργία και λειτουργική κατάληψη και

με νέα συντακτική επιτροπή και επιτροπή
αγώνα εκλεγμένη από την συνέλευση μας. Για
να ενημερώνουμε για την επικαιρότητα και να
αναδείξουμε τον αγώνα μας, προβάλλοντας
ότι διεκδικούμε δουλειές, μισθούς, αποζημιώ-
σεις και όχι για να σωθούν οι παλιοί μέτοχοι.

Μονάχα αν ο ΔΟΛ περάσει στον έλεγχο των
εργαζόμενων μπορούμε να απαιτήσουμε από
την κυβέρνηση να δεσμεύσει την προσωπική
περιουσία του Ψυχάρη αλλά και να διαγράψει
τα χρέη του ΔΟΛ στις τράπεζες για να μην
έχουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν κα-
μία απολύτως ευθύνη, τον βραχνά των τραπεζι-
τών από πάνω τους” λένε σε ανακοίνωσή τους.

MEGA

Εν τω μεταξύ με 24ωρες επαναλαμβανόμε-
νες απεργίες απειλούν και οι επί 8 μήνες
απλήρωτοι εργαζόμενοι του Mega αν δεν
έχουν πληρωθεί μέχρι την τελευταία μέρα του
Φλεβάρη. 

Σε απόφαση της συνέλευσής τους αναφέ-
ρουν μεταξύ άλλων: “Από τη δική μας μεριά
θέτουμε το τέλος του μήνα Φεβρουαρίου ως
το απώτερο όριο της αντοχής μας. Στη σημε-
ρινή συνέλευση των Εργαζομένων του MEGA
αποφασίσαμε ότι αν μέχρι 28/2/17 δεν κατα-
βληθούν τα δεδουλευμένα μας, θα προχωρή-
σουμε από 1/3/17 σε 24ωρες επαναλαμβανό-
μενες απεργίες. Ως εκ τούτου, στα διαφημι-
στικά breaks αντί για διαφημίσεις θα μεταδί-
δεται το αίτημά μας για πλήρη εξόφληση των
δεδουλευμένων και άμεση επιστροφή στην
κανονικότητα του σταθμού”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΔΟΛ “Να πληρωθούν τα δεδουλευμένα,
να διασφαλιστούν οι δουλειές μας”

Εργαζόμενοι του ΔΟΛ έξω από το ΣΕΠΕ στην Πατησίων, 24/2
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Το Συντονιστικό των Νοσο-
κομείων δίνει όλες του τις δυ-
νάμεις για να οργανώσει τις
δύο απεργιακές κινητοποι-
ήσεις στις 2 και στις 15 Μάρ-
τη. Έχει κυκλοφορήσει ήδη
προκηρύξεις και αφίσες και
για τις δύο κινητοποιήσεις
που διακινούνται σε όλα τα
νοσοκομεία. 

Μαζί με το Συντονισμό
Ενάντια στα Μνημόνια διεκδι-
κούν να βγει Πανεργατική
Απεργία στις 15 Μάρτη ενάν-
τια στο τέταρτο Μνημόνιο.
Στην ανακοίνωσή του το Συν-
τονιστικό των Νοσοκομείων
αναφέρει: «Η απαίτηση για
πανεργατική απεργία και κλι-
μάκωση έρχεται από όλους
τους χώρους. H απεργία των
νοσοκομείων στις 15 Μάρτη
είναι κομμάτι της εργατικής
αντίστασης που βγαίνει μπρο-
στά σε κάθε χώρο και σπρώ-
χνει για να συντονιστεί. 

Στις 23 Φλεβάρη βρέθηκαν
με κινητοποιήσεις στο δρόμο
οι εργαζόμενοι σε ΜΕΤΡΟ-
ΤΡΑΜ-ΗΣΑΠ, εκπαιδευτικοί,
εργολαβικοί των νοσοκομεί-
ων, συμβασιούχοι του Υπ.Πο-
λιτισμού. Στις 2 Μάρτη απερ-
γούν και κινητοποιούνται οι
γιατροί των νοσοκομείων, οι
εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά
ταμεία, ξανά οι εργολαβικοί
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. 

Αφετηρία

Η απεργία στις 15 Μάρτη
μπορεί να γίνει σταθμός για
όλες αυτές τις αντιστάσεις και
αφετηρία απεργιακής κλιμά-
κωσης. Με συνελεύσεις, εξορ-
μήσεις, απεργιακές επιτροπές
να ξεσηκώσουμε τα νοσοκο-
μεία μας και να κατέβουμε
στο πανελλαδικό συλλαλητή-
ριο με τα πούλμαν των συνδι-
κάτων μας.

Η θέση κάθε αγωνιζόμε-
νης/ου υγειονομικού είναι να
βρεθεί στην απεργία στις 15
Μάρτη και να διεκδικήσει κλι-
μάκωση μέχρι την νίκη. Να
κλιμακώσουμε συντονισμένοι,
για να σταματήσουμε το 4ο
μνημόνιο, να καταργήσουμε
στην πράξη τις μνημονιακές
επιθέσεις, να κερδίσουμε αυ-
ξήσεις στους μισθούς, προσ-
λήψεις και χρηματοδότηση
για τα νοσοκομεία».

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Οργανώνουμε
τις 
απεργίες

Συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας καλούν
στις 12.30 το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Μάρτη, η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων εργαζόμενων
στο ΙΚΑ (ΠΟΣΕ-ΙΚΑ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής
(ΠΟΚΟΠΚ) ενάντια στη διάλυση του ασφαλιστικού.
Η ΑΔΕΔΥ καλύπτει την κινητοποίηση (όπως και την
κινητοποίηση της Υγείας) με πανελλαδική στάση
εργασίας από τις 12μες  έως τη λήξη του ωραρίου. 

Οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία καταγ-
γέλλουν ότι ο Ενιαίος Οργανισμός Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) είναι το αποκορύφωμα της κα-
ταστροφικής πολιτικής για το ασφαλιστικό. Η
ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ εξηγεί: “Δεν έχουμε την
παραμικρή ψευδαίσθηση για την αντιασφαλιστική
και ψυχρά ταμειακή σκοπιμότητα που ο ΕΦΚΑ
υπηρετεί στο βωμό της εξυπηρέτησης του χρέ-
ους, των δημοσιονομικών πλεονασμάτων και της

διαιώνισης της εξάρτησης της χώρας μας από
τους «δανειστές». Η δημιουργία του είναι άμεσα
συνδεδεμένη με τον επανυπολογισμό των συντά-
ξεων και την προσωπική διαφορά, η κατάργηση
της οποίας έχει ήδη τεθεί στα πλαίσια της συμφω-
νίας για τη «β’ αξιολόγηση». 

Η ακύρωση του συγκεκριμένου σχεδιασμού
αφορά στην υπεράσπιση των ασφαλιστικών και
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων της συντριπτικής
πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας και του κό-
σμου της εργασίας. Άλλωστε η κυβέρνηση της
χώρας μας έχει ήδη αναλάβει στο Eurogroup στις
20/2/17 δεσμεύσεις για νέα αντιασφαλιστική επί-
θεση με επιπλέον περικοπές στα ασφαλιστικά δι-
καιώματα των εργαζόμενων”. 

H Νικολέτα Ευσταθίου, εργαζόμενη στο Β’ τοπι-

κό υποκατάστημα μισθωτών ΕΦΚΑ δήλωσε στην
ΕΑ: «Ήμασταν ενάντια στην ενοποίηση των ασφα-
λιστικών ταμείων. Μέσα από τον ΕΦΚΑ προωθεί-
ται η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης. Έχουν
γίνει μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις, ενώ από
όσο μπορούμε να ξέρουμε έρχονται μειώσεις 20
με 30% το 2018. Η κυβέρνηση διαφήμιζε στην αρ-
χή της χρονιάς τον ΕΦΚΑ ως σύγχρονο εργαλείο.
Αυτό όμως που έχει υπάρξει είναι ένα χάος. Με
την ηλεκτρονική ενοποίηση μέσω της ΗΔΙΚΑ έγινε
το έλα να δεις. Χάθηκαν στοιχεία, χάθηκαν ασφα-
λισμένοι. Τα προβλήματα που αντιμετώπιζουμε ως
εργαζόμενοι είναι πολύ σοβαρά. Μας ζητούν να
διπλασιάσουμε την απόδοση των συντάξεων,
όταν οι υπάλληλοι στα υποκαταστήματα έχουν
μειωθεί κατά 50%».   

2/3 απεργούν και στα ασφαλιστικά ταμεία

Η
Υγεία ξεσηκώνεται για μαζι-
κές προσλήψεις και χρημα-
τοδότηση. Στις 2 και στις 15

Μάρτη οι υγειονομικοί συνεχίζουν
τους αγώνες τους με απεργιακές κι-
νητοποιήσεις. 

Στις 2/3 οι γιατροί με απόφαση της
ΟΕΝΓΕ και ιατρικών συλλόγων απερ-
γούν ενάντια στη διάλυση του ασφα-
λιστικού, ενώ οργανώνουν συγκέν-
τρωση στη 1 το μεσημέρι στο υπουρ-
γείο Εργασίας. Αμέσως μετά ακο-
λουθεί πορεία προς το υπουργείο
Υγείας όπου θα ενωθούν με τους ερ-
γολαβικούς εργαζόμενους των νοσο-
κομείων, οι οποίοι οργανώνουν κινη-
τοποίηση ενάντια στις απολύσεις
(περισσότερα στις σελίδες 8-9). 

Την ίδια περίπου ώρα στο υπουρ-
γείο Εργασίας θα βρίσκονται και οι
εργαζόμενοι των ασφαλιστικών τα-
μείων, ενώ η ΑΔΕΔΥ έχει κηρύξει
παναττική στάση εργασίας από τις
12μες έως το τέλος του ωραρίου.

Ο Κώστας Καταραχιάς, γιατρός
και πρόεδρος του σωματείου εργα-
ζόμενων στον Άγιο Σάββα μας μίλη-
σε για τη σημασία της απεργίας στις
2/3: «Η απεργιακή κινητοποίηση στις
2 Μάρτη είναι απάντηση στην επίθε-
ση στο ασφαλιστικό των γιατρών. Ο
νόμος Κατρούγκαλου αλλά και οι θη-
ριώδεις περικοπές που έρχονται με
το τέταρτο Μνημόνιο οδηγούν τους
μεγαλύτερους σε ηλικία γιατρούς να
πάρουν πετσοκομμένες συντάξεις,
τους νέους γιατρούς να μην καταφέ-
ρουν να πάρουν σύνταξη και στη
διάλυση του ΤΣΑΥ, του ασφαλιστι-
κού ταμείου των γιατρών. Σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις οι περικοπές ξεπερ-
νούν το 50%. Η κινητοποίηση θα εί-
ναι πανιατρική αφού πέρα από την
ΟΕΝΓΕ καλούν και οι ιατρικοί σύλλο-
γοι. Στη συνέλευση που είχε γίνει ο
κόσμος αποφάσισε τη συμμετοχή
του πέρα από τους Πατούληδες.
Υπάρχει διάθεση για συμμετοχή και

κλιμάκωση. Η επιτυχία της απεργίας
στις 2/3 μπορεί να είναι αφετηρία για
κλιμάκωση με πρώτο βήμα την κινη-
τοποίηση στις 15 Μάρτη». 

Κλιμάκωση

Πραγματικά, η 15η του Μάρτη εί-
ναι μια μεγάλη ευκαιρία για κλιμάκω-
ση, για απεργία που να πάρει πανερ-
γατικά χαρακτηριστικά. Η ΠΟΕΔΗΝ

καλεί σε 24ωρη πανελλαδική απερ-
γία (με εξαίρεση την Αθήνα που έχει
κηρύξει στάση εργασίας 11πμ-3μμ)
και πανελλαδικό συλλαλητήριο στην
πλατεία Μαβίλη στις 12 το μεσημέρι.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πο-
ρεία που θα περάσει από τη Βουλή,
τα υπουργεία Οικονομικών και Ερ-
γασίας, ενώ θα καταλήξει στο
υπουργείο Υγείας.  

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων σε
συνεργασία με το Συντονισμό Ενάν-
τια στα Μνημόνια παλεύουν για να
υπάρξει Γενική Απεργία, να παρθούν
απεργιακές αποφάσεις από σωμα-
τεία και ομοσπονδίες του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα εκείνη τη μέρα.
Διαβάστε στις διπλανές στήλες την
ανακοίνωση του Συντονιστικού. 

Η Μαρία Καζολέα, νοσηλεύτρια
από το Αγλαΐα Κυριακού μας είπε:
«Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγ-
μή στα νοσοκομεία είναι ότι η εργα-
τική αντίσταση όχι απλά δυναμώνει
αλλά γιγαντώνεται. Σε συνέχεια
όλων αυτών που έχουν γίνει μέχρι
τώρα έχουμε μπροστά μας δύο με-
γάλες μάχες. Στην απεργία που κα-
λούν οι γιατροί της ΟΕΝΓΕ στις 2
Μάρτη, μετά την απόφαση για στά-
ση της ΑΔΕΔΥ, συμμετέχουμε όλοι
οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων. Εί-
ναι ένα βήμα που μας οδηγεί στις
15/3. Αυτό που έχει αλλάξει στα νο-
σοκομεία είναι ότι όλοι οι εργαζόμε-
νοι παλεύουμε μαζί. Οι εργολαβικοί
εργαζόμενοι κινδυνεύουν να απολυ-
θούν, ειδικά αυτοί που κατάγονται
από άλλες χώρες. Βγήκε ομόφωνη
απόφαση και στο δικό μας ΔΣ ότι
τους γράφουμε στο πρωτοβάθμιο
σωματείο. Θέλουμε να καλύψουμε
αυτούς τους συναδέλφους στις μά-
χες που δίνουν. Από τη διοίκηση ζη-
τάμε να τους πληρώσουν. Ένα πα-
ράδειγμα αλληλεγγύης από το δικό
μας το νοσοκομείο είναι ότι έχουμε
πέντε τραπεζοκόμες που είναι μόνι-
μες και εφτά που είναι στο εργολα-
βικό συνεργείο. Οι μόνιμες λοιπόν
έβγαλαν ένα χαρτί που λέει αν τις
απολύσετε, σταματάμε και εμείς τη
διανομή του φαγητού. Στις 8 Μάρτη
θα προχωρήσουμε σε Γενική Συνέ-
λευση για να οργανώσουμε τη συμ-
μετοχή μας στις 15/3». 

Νεκτάριος Δαργάκης

Η Υγεία ξεσηκώνεται



Με μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε την Πέμπτη 23
Φλεβάρη η απεργία των εργα-
ζόμενων της Εθνικής Ασφαλιστικής
ενάντια στο ξεπούλημά της. 

Από τις 7πμ ξεκίνησε η περιφρούρη-
ση στο κεντρικό κτίριο στη Συγγρού,
όπου ένα πανό τεραστίων διαστάσεων
κάλυπτε την είσοδο του κτιρίου. Γύρω
στις 10πμ εκατοντάδες εργαζόμενοι με
πανό, μαύρα μπαλόνια, πικέτες και
σφυρίχτρες πλημμύρισαν τη Συγγρού.
Μπροστά προπορευόταν βανάκι του
συλλόγου που έπαιζε μουσική και έκα-
νε ανακοινώσεις και από πίσω οι εργα-
ζόμενοι σχημάτιζαν ένα ορμητικό πο-
τάμι φτάνοντας μέχρι το Σύνταγμα,
όπου έκαναν μία στάση στη Βουλή φω-
νάζοντας “ετούτη η απεργία είναι η αρ-
χή, κάτω τα χέρια από την Εθνική”. Στη
συνέχεια έκαναν συγκέντρωση στο
υπουργείο Οικονομικών. Η πορεία κα-
τέληξε στα κεντρικά της Εθνική Τράπε-
ζας στην πλατεία Δημαρχείου (Εθν. Αν-
τίστασης) όπου σε μια συμβολική κίνη-
ση, ελευθερώθηκαν στην είσοδο της
ΕΤΕ τα  μαύρα μπαλόνια για να φτάσει
το μήνυμα του αγώνα παντού. 

“Η απεργία σήμερα είχε καθολική
συμμετοχή”, δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Γιάννης Πετσαλάκης,

πρόεδρος του Συλλόγου. “Δεν μπήκε
κανείς μέσα στην εταιρεία. Η απόφαση
για την πώληση είναι καθαρή απόφαση
της Τράπεζας με την ανοχή της κυβέρ-
νησης. Είμαστε 950 εργαζόμενοι από
τους οποίους οι 200 είναι με το καθε-
στώς της δουλεμπορίας του ενοικιαζό-
μενου προσωπικού. Το 2008 είχε ξανα-
γίνει απόπειρα να πουληθεί η εταιρεία.
Τότε ξεκίναγε η χρηματοπιστωτική κρί-
ση με τα σημερινά αποτελέσματα. Οι
εργαζόμενοι με τις κινητοποιήσεις μας
τότε, αποτρέψαμε το ξεπούλημα. Το
ίδιο μπορούμε να κάνουμε και τώρα”.  

Έγκλημα

Στη διάρκεια της συγκέντρωσης μι-
λήσαμε με τον Γεράσιμο Μπόγρη, ερ-
γαζόμενο στην Εθνική Ασφαλιστική:
“Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής
είναι έγκλημα για πολλούς λόγους.  

Το αν θα πωληθούμε θα έχει επιπτώ-
σεις στα εργασιακά μας ζητήματα.  Εί-
μαστε από τις λίγες εταιρείες που
υπάρχει συνδικαλιστικό όργανο με ένα
υψηλό βαθμό συνοχής, ενεργητικό, με
προσπάθειες που είναι εν εξελίξει, για
να μονιμοποιήσουμε τους συμβασιού-
χους, μέσω ICAP, συναδέλφους, να

μειώσουμε τις ταχύτητες των
υπαλλήλων που τρέχουν μέσα
στην επιχείρηση. 

Όσον αφορά στους ασφαλισμέ-
νους αυτό σίγουρα θα έχει κάποιες
επιπτώσεις, διότι η Εθνική Ασφαλιστι-
κή παρόλο που πάντα είχε στόχο της
το κέρδος, διατηρούσε και μία κοινω-
νική χροιά των πραγμάτων. Όπως σε
όλους τους κλάδους έτσι και στην
ιδιωτική ασφάλιση, οποιαδήποτε εξέ-
λιξη στην Εθνική Ασφαλιστική που εί-
ναι μεγαλύτερος παίχτης και σε αριθ-
μό υπαλλήλων και τζίρου και επιρ-
ροής στον κλάδο, δημιουργεί προ-
ηγούμενα και για άλλες εταιρίες.
Έχουν φτιαχτεί τόσα μαγαζιά που οι
εργαζόμενοι εργάζονται με μικρό μι-
σθό και πολλές ώρες. Υπάρχουν δου-
λειές που θα έπρεπε να κάνουν 4 ερ-
γαζόμενοι και την κάνει ένας. 

Το κλίμα που υπάρχει στους συνα-
δέλφους είναι να υπάρξει μία κλιμά-
κωση της διαμαρτυρίας μας σε ανά-
λογο επίπεδο. Ζώντας τόσες δεκαε-
τίες μέσα στην εταιρεία, δεν είναι τα
στελέχη που περνάνε κατά καιρούς
αλλά εμείς που είμαστε τα γρανάζια
αυτού του μηχανήματος που λέγεται
Εθνική Ασφαλιστική”.       

Κ.Θ.

Α
περγιακή μέρα σε μια σειρά κλάδους ήταν η
Πέμπτη 23/2, στέλνοντας την καλύτερη απάντη-
ση σε όλους όσους μιλάνε για τον “κόσμο που

δεν τραβάει και είτε δέχεται ηττημένος, είτε στηρίζει
τις μνημονιακές πολιτικές”.

Ολόκληρη η πρωτεύουσα παρέλυσε από την 24ωρη
απεργία σε ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ. Την πρώτη από
τρεις που έχουν προγραμματιστεί, ενάντια στις μεθο-
δεύσεις τις κυβέρνησης που φέρνουν όλο και πιο κοντά
το ξεπούλημα των συγκοινωνιών. 

Την ίδια στιγμή και παρά την έλλειψη συγκοινωνιών,
μαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις πραγματοποιούσαν
οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού έξω από το
υπουργείο στην οδό Μπουμπουλίνας. Οι εργαζόμενοι
της Εθνικής Ασφαλιστικής, απεργούσαν με καθολική
μάλιστα συμμετοχή, και κατά εκατοντάδες συγκεντρώ-
θηκαν στη Συγγρού και πραγματοποίησαν πορεία. Στο
υπουργείο Υγείας ήταν οι εργολαβικοί εργαζόμενοι των
νοσοκομείων που κινδυνεύουν να πεταχτούν στο δρό-
μο. Βορειότερα, δάσκαλοι και καθηγητές συγκεντρώ-
νονταν έξω από το υπουργείο Παιδείας στη Νερατζιώ-
τισσα, διεκδικώντας μαζικές προσλήψεις στα σχολεία. 

Ταυτόχρονα με τους παραπάνω εργαζόμενους, οι
συνάδελφοί τους από την ΕΡΤ πραγματοποιούσαν στά-
ση εργασίας, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αντι-
φασιστική νίκη που πέτυχαν δύο μέρες μετά, με το
μπλοκάρισμα των νεοναζί από το πρόγραμμα της δημό-
σιας ραδιοτηλεόρασης.

Κι αν οι απεργοί της Πέμπτης 23/2 έστειλαν το μήνυ-
μα για τις μαχητικές διαθέσεις του κόσμου, η βδομάδα
που ακολουθεί στέλνει μήνυμα κλιμάκωσης, καθώς την
Τετάρτη 1/3 και την Παρασκευή 3/3 οι Σταθερές Συγ-
κοινωνίες θα μείνουν ξανά ακινητοποιημένες και ενδιά-
μεσα, την Πέμπτη 2/3, μαζί με τους υγειονομικούς που
απεργούν και διαδηλώνουν έξω από το υπουργείο Υγεί-
ας, θα απεργήσει όλος ο δημόσιος τομέας, καθώς η
ΑΔΕΔΥ προκήρυξε παναττική στάση εργασίας.

Σε αυτό το δισέλιδο μπορείτε να πάρετε μια γεύση
από τις κινητοποιήσεις της Πέμπτης 23/2.
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Μια μέρα

Απεργία και συγκέντρωση έξω από το
υπουργείο πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι
του Πανελλήνιου Σωματείου Έκτακτου Προσωπικού ΥΠ-
ΠΟ την Πέμπτη 23 Φλεβάρη ενάντια στις καθυστερήσεις
πληρωμής και τις απολύσεις.

«Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων συμβασι-
ούχων είναι απλήρωτοι από δύο ως 18 μήνες» δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Αντώνης Σκαρπέλης, γραμ-
ματέας του Σωματείου. «Οι απληρωσιές αφορούν είτε έρ-
γα που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό, πχ οι αρχειοφύλακες που με πεντάμηνη σύμβαση, σε
ένα μήνα τελειώνουν και δεν έχουν πληρωθεί ακόμη, είτε
συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ που έχουν περάσει
στις περιφέρειες. Εμείς απαιτούμε το αυτονόητο να πλη-
ρώνονται οι άνθρωποι που εργάζονται. Μιλάμε για 1000
ανθρώπους πανελλαδικά, ενώ μέχρι πριν δύο χρόνια εργά-
ζονταν 6000».

“Σήμερα απεργούμε γιατί είμαστε απλήρωτοι.
Και όχι μόνο. Και γιατί είμαστε άνεργοι οι περισ-

σότεροι από το έκτακτο προσωπικό, γιατί δημιουργείται
μια δεξαμενή ευέλικτων εργαζομένων σε όλες τις ειδικότη-
τες, εργατοτεχνίτες, συντηρητές, σχεδιαστές κλπ. Αυτή η
εξαθλίωση που πάνε να φέρουν στο χώρο ανοίγοντας το
δρόμο στους εργολάβους που παραμονεύουν σαν τα κο-
ράκια» μας είπε η Ευγενία Φωτοπούλου.

«Δουλεύουμε στα σκάματα, στην Εφορία Αρχαιοτήτων
Ανατολικής Αττικής. Πήρανε 18 άτομα με σύμβαση και
ξαφνικά σταματάνε τους έξι από τους οποίους τέσσερις
καταφέραμε με τις κινητοποιήσεις που έγιναν να ανανεώ-
σουμε για τρεις μήνες. Τώρα πλησιάζει ξανά η ώρα της
απόλυσης. Δεν πρέπει να απολυθεί κανείς. Είναι εργαζό-
μενοι που είναι απαραίτητοι στα έργα και το μόνο που επι-
καλούνται είναι ότι δεν έχουν λεφτά» μας είπε ο Στέλιος. 

Γ.Π.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΥΠ.ΠΟ.

Οι απεργοί της Εθνικής Ασφαλιστικής διαδηλώνουν στη Συγγρού

Συμβασιούχοι του ΥΠ.ΠΟ έξω από το Υπουργείο

Περιφρούρηση στο αμαξοστάσιο του ΜΕΤΡΟ στα Σεπόλια

Εκπαιδευτικοί έξω από το Υπουργείο Παιδείας

Εργολαβικοί των νοσοκομείων και συνάδελφοί τους έξω από το Υπ.Υγείας



Με απεργιακό μπαράζ απαντούν οι
εργαζόμενοι των Σταθερών Συγκοι-
νωνιών της Αθήνας (Μετρό – ΗΣΑΠ –

Τραμ), στη νέα κυβερνητική τροπολογία η οποία παραχω-
ρεί την οικονομική εκμετάλλευση των χώρων της ΣΤΑΣΥ
στον ΟΑΣΑ. Ένα μέτρο που σύμφωνα με τους εργαζόμε-
νους φέρνει ακόμα πιο κοντά την ιδιωτικοποίηση των, ήδη
ενταγμένων στο Υπερταμείο, συγκοινωνιών. 

Τραμ, Τρένα και Μετρό ακινητοποιήθηκαν την Πέμπτη
23/2, ενώ άλλες δύο 24ωρες απεργίες είναι προγραμματι-
σμένες για την 1η και τις 3 του Μάρτη.

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 23/2, απεργοί του Με-
τρό και μέλη του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια, συγ-
κεντρώθηκαν στο αμαξοστάσιο στα Σεπόλια για να περι-
φρουρήσουν την απεργία. Ούτε ένας εργαζόμενος δεν
προσπάθησε να την σπάσει. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη ήταν εκεί και μίλησε με τον
πρόεδρο του ΣΕΛΜΑ, Σπύρο Ρεβύθη:

“Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή στην απεργία. Οι συνάδελ-
φοι έχουν καταλάβει ότι η ιδιωτικοποίηση των αστικών συγ-
κοινωνιών είναι προ των πυλών. Είμαστε αντίθετοι με την
ιδιωτικοποίηση όλων των κοινωνικών αγαθών. Θα συνεχί-
σουμε τους αγώνες ενάντια σε οτιδήποτε βλάπτει τις δημό-
σιες συγκοινωνίες” μας είπε κι εξήγησε την αφορμή για το
νέο αυτό απεργιακό ξέσπασμα: “Με την τροπολογία που
περνάει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση θέλει να απαξιώσει,
να αποδομήσει και να περικόψει δομές και οικονομικές εισ-

ροές από τη ΣΤΑΣΥ. Αυτό θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη
φτωχοποίησή της, τη διάλυσή της και το ευκολότερο ξε-
πούλημά της στους ιδιώτες. Είναι μια αποτυχημένη τακτι-
κή. Έχουμε το παράδειγμα του Μετρό του Λονδίνου. Πρώ-
τα το ιδιωτικοποίησαν, το πήρε ο ιδιώτης για λίγα χρόνια,
το διέλυσε, το πτώχευσε και το επέστρεψε στο δήμο χρεο-
κοπημένο. Βλέπουμε κι εκεί τους συναδέλφους να είναι σε
κινητοποιήσεις διαρκείας εδώ και πολύ καιρό”. Σχετικά με
τη συνέχεια των κινητοποιήσεων τόνισε: “Αν δεν υπάρχει
κάποια σοβαρή δέσμευση από την πλευρά της κυβέρνη-
σης, ότι σταματάνε τα 'ιδιωτικοοικονομικά τερτίπια' και η
διάλυση της ΣΤΑΣΥ, έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε. Ήδη
έχουμε προκηρύξει απεργία την 1η και 3 του Μάρτη. 

Η ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών αγαθών δεν αφορά κά-
ποιους κλάδους μεμονομένα αλλά όλη την κοινωνία.
Όπως μπορεί ο καθένας να καταλάβει, αν πάρει ο ιδιώτης
τις μεταφορές δεν θα κοιτάει την εξυπηρέτηση του κό-
σμου, την ασφαλή και φθηνή μετακίνηση του επιβάτη, του
φτωχού, του άνεργου, του μεροκαματιάρη. Θα κοιτάξει να
εκμεταλλευτεί το ΜΜΜ για να κερδοσκοπήσει. Βλέπουμε
ήδη όλο αυτό που κάνουν με τις ηλεκτρονικές μπάρες.
Πάνε να κάνουν εισητήρια με ζώνες. Ένας εργάτης που
ξεκινάει από τον Πειραιά για να δουλέψει στο Κορωπί μπο-
ρεί να φτάσει να πληρώνει 6 και 7 ευρώ, αντί για 1.40 που
είναι τώρα”.

Σ.Μ.

Συγκέντρωση έξω από το Υπουρ-
γείο Παιδείας πραγματοποίησαν την
Πέμπτη 23/2, δεκάδες εκπαιδευτικοί
με κύριο αίτημα τις μαζικές προσλή-
ψεις μόνιμων δασκάλων και καθηγη-
τών.

Με συνθήματα όπως "Μόνιμη δου-
λειά, όχι ανεργία, καλύψτε τις ανάγ-
κες σε όλα τα σχολεία" και "Όχι στις
απολύσεις, καλύψτε τα κενά, δωρεάν
Παιδεία σε όλα τα παιδιά" οι εκπαι-
δευτικοί έκφρασαν την αντίθεσή τους
στις πρόσφατες αλλαγές όπως την
κατάργηση επαναληπτικών εξετάσε-
ων, τη "θεματική βδομάδα", τους μη-
δενικούς διορισμούς και την ελαστι-
κοποίηση της εργασίας των αναπλη-
ρωτών.

Για την κινητοποίηση, στάση εργα-
σίας είχε προκηρύξει η ΟΛΜΕ. 

“Το Υπουργείο Παιδείας να κάνει
τώρα μαζικούς μόνιμους διορισμούς
σε όλους τους κλάδους. Και στους
δασκάλους και στην ειδική αγωγή”
επισημαίνει η Ευαγγελία από την
Πρωτοβουλία Αναπληρωτών. “Η αδιο-
ριστία συνεχίζεται. Υπάρχουν χιλιά-
δες παιδιά που μένουν εκτός δομών.
Στα ειδικά σχολεία δεν πάνε όλα τα
παιδιά, δεν μπορούν να ανταπεξέλ-
θουν. Το 90% που δουλεύει στα ειδι-
κά είναι αναπληρωτές. Στην παράλλη-
λη στήριξη τα κενά είναι τεράστια,
ένας αναπληρωτής έχει από 2 μέχρι 5
παιδιά που μέσα σε 5 μέρες δε βγαί-
νουν, δεν μπορεί να τα στηρίξει. Έτσι
όπως γίνεται και με την παράλληλη
στήριξη και με την ειδική αγωγή κάθε
χρόνο, που δουλεύουμε μόνο ανα-
πληρωτές, στέλνει τα παιδιά στον

καιάδα. Και το Υπουργείο Παιδείας
έχει το θράσος να μας λέει ότι προσ-
λαμβάνει”. 

Η Δώρα, καθηγήτρια από τη 
Γ' ΕΛΜΕ συνέχισε:

“Το φοβερότερο της σημερινής
συγκέτρωσης είναι ότι ενώ καλούν
και η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ και η ΑΔΕΔΥ
και πρωτοβάθμια σωματεία και συν-
τονιστικά και σύλλογοι εκπαιδευτικών
και αναπληρωτών, ο κ.Μπαξεβανάκης
υφυπουργός και υπεύθυνος για τη
δια βίου εκπαίδευση δε δέχεται να
συναντήσει την αντιπροσωπεία της κι-
νητοποίησης. 

ΣΕΒ

Αυτό πρέπει να το καταγγείλουμε
με κάθε τρόπο. Το Υπουργείο με με-
γάλη ευκολία συνδιαλέγεται, συνδια-
μορφώνει και υπογράφει ό,τι αποφα-
σίζει η Τρόικα με υπαγόρευση από
τον ΟΟΣΑ και τον ΣΕΒ. Και όμως δεν
μπορεί να συνομιλήσει με τους εκπαι-
δευτικούς. 

Δεν έχουμε άλλο δρόμο από το να
χτίσουμε αυτό το μέτωπο αγώνα σε
κάθε σχολείο και γειτονιά μαζί με
τους γονείς και τους μαθητές μας. Το
επόμενο βήμα πρέπει να είναι να πά-
ρει πλέον απόφαση η ΟΛΜΕ να μην
παίζει κρυφτούλι με το Υπουργείο, να
μπούμε σε μια άμεση απεργιακή κινη-
τικότητα μαζί με όλους τους κλά-
δους. Βάζοντας ταυτόχρονα όλα τα
ζητήματα, γι’ αυτό προϋπόθεση είναι
να ξεκινήσουμε με γύρο γενικών συ-

νελεύσεων και ΓΣ προέδρων”. 
Στη μικροφωνική που είχε στηθεί

έξω από το υπουργείο χαιρέτισαν εκ-
πρόσωποι από τους Συλλόγους Δα-
σκάλων "Γ.Σεφέρης", "Σωκράτης",
"Ρόζα Ιμβριώτη", "Κ.Σωτηρίου", την
Πρωτοβουλία Αναπληρωτών-Ωρομι-
σθίων και Ελαστικά Εργαζόμενων
στην Εκπαίδευση, τον Πανελλήνιο
Σύλλογο Αναπληρωτών Εκπαιδευτι-
κών ΠΕ, το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών, το
Συντονιστικό Αναπληρωτών-Αδιόρι-
στων Εκπαιδευτικών, την ΕΛΜΕ Άνω
Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής και τον Πα-
νελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Δα-
σκάλων. 

“Θέλουμε να αναδείξουμε τα σοβα-
ρά προβλήματα της ελαστικής εργα-
σίας στην εκπαίδευση” δήλωσε ο
Χρήστος Κουρνιώτης από το ΔΣ της
ΕΛΜΕ Λιοσίων Ζεφυρίου Φυλής. “Συ-
νολικά στην εκπαίδευση αυτή τη στιγ-
μή υπάρχουν 20 χιλιάδες αναπληρω-
τές, μαζί με τους ωρομίσθιους. Με τα
περσινά μέτρα κι αυτά που είναι πιθα-
νό να παρθούν φέτος μειώνονται οι
πλήρους απασχόλησης και αυξάνον-
ται οι ωρομίσθιοι. Ελαχιστοποιούνται
ταυτόχρονα οι πιθανότητες για μόνι-
μους διορισμούς. Απέναντι σε αυτό
πρέπει να αντιδράσουμε. Πέρσι είχα-
με αρχίσει τέλος Μάρτη τις κινητοποι-
ήσεις, φέτος αρχίζουμε από τώρα.
Μπήκανε μπροστά πιο γρήγορα τα
συντονιστικά των αναπληρωτών. Ταυ-
τόχρονα καταφέραμε κι εμείς να
βγουν Γενικές Συνελεύσεις στη δευ-
τεροβάθμια. Πρέπει να προχωρήσου-
με, να το κλιμακώσουμε”.

Α.Φ.
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Σε νέα συγκέντρωση
στο υπουργείο Υγείας
καλούν οι εργολαβικοί
εργαζόμενοι στα νοσο-
κομεία στις 12.30μμ την

Πέμπτη 2 Μάρτη, ημέρα που απεργούν και οι γιατροί, ενώ η ΑΔΕ-
ΔΥ έχει καλέσει στάση εργασίας για να καλύψει την κινητοποίηση. 

Η απεργιακή κινητοποίηση των γιατρών θα ξεκινήσει από το
υπουργείο Εργασίας, αλλά θα καταλήξει στο υπουργείο Υγείας με
αποτέλεσμα να ενωθούν όλοι οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων,
όπως προτάθηκε και στην πετυχημένη κινητοποίηση της Πέμπτης
23 Φλεβάρη. 

Εργαζόμενοι και εργαζόμενες στην καθαριότητα, στη φύλαξη
και στην εστίαση με τη στήριξη της ΠΟΕΔΗΝ και των πρωτοβάθ-
μιων σωματείων των νοσοκομείων, πολιόρκησαν το υπουργείο
Υγείας ενάντια στις απολύσεις και την απληρωσιά με την απαίτη-
ση να μην χάσει κανείς τη δουλειά του και να καταργηθούν τα ρα-
τσιστικά κριτήρια μοριοδότησης που περιέχει ο νόμος 4430/2016
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Η κυβέρνηση κάτω από την πίεση του κινήματος στα νοσοκο-
μεία έχει πάρει απόφαση να φύγουν οι εργολάβοι από τις παρα-
πάνω υπηρεσίες, αλλά με τα κριτήρια μοριοδότησης που έχει βά-
λει στους διαγωνισμούς για τις (ελαστικής εργασίας) θέσεις οδη-
γεί στην ανεργία μεγάλο κομμάτι των ήδη εργαζόμενων. Στα κρι-
τήρια αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς πρέ-
πει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, καθώς και να διαθέτουν απο-
λυτήριο Γυμνασίου. Σε αυτές τις υπηρεσίες δουλεύουν χιλιάδες
μετανάστριες και μετανάστες, όπως και ντόπιοι εργαζόμενοι που
δεν έχουν απολυτήριο.

Οργή

Η οργή απέναντι στον κίνδυνο των απολύσεων και τα απαράδε-
κτα κριτήρια ήταν έκδηλη στην κινητοποίηση της 23/2. Στη συγ-
κέντρωση συμμετείχαν μαζικά εργολαβικοί με στήριξη από τα σω-
ματεία του Αγίου Σάββα, του Ευαγγελισμού, του Αττικού και του
Δρομοκαΐτειου. «Θέλουμε μόνιμη δουλειά και δικαιώματα. Τι πα-
ραπάνω να πούμε; Είναι αρκετός ο κόσμος που κινδυνεύει να χά-
σει τη δουλειά του γιατί έχουν μπει και τα κριτήρια, όπως το ρα-
τσιστικό με την ιθαγένεια. Δυσκολεύεται ο κόσμος να ανταπεξέλ-
θει στα κριτήρια, αλλά και γενικά. Υπάρχει και εκφοβισμός. Στον
Άγιο Σάββα κάποιοι έχουμε γραφτεί στο σωματείο των εργαζόμε-
νων. Σε συνεργασία με τα παιδιά από το σωματείο, όλοι μαζί οι ερ-
γαζόμενοι μπορούμε να συνεχίσουμε» δήλωσε στην ΕΑ ο Σπύρος
Βασιλείου, εργάτης στην καθαριότητα στον Άγιο Σάββα.   

Αρχικά, το υπουργείο δεν δεχόταν να γίνει συνάντηση. Οι εργα-
ζόμενοι μαχητικά διεκδίκησαν να δουν τον υπουργό Υγείας Ξανθό
που είχε κάνει δηλώσεις ότι «τους καταλαβαίνει και θα διορθώσει
τις αδικίες». 

Φοβερές ήταν οι εικόνες με τις καθαρίστριες να διαδηλώνουν
με τις σκούπες τους, φορώντας τα κίτρινα γάντια, κρατώντας αυ-
τοσχέδιες πικέτες ή σημαίες του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημό-
νια που έγιναν ανάρπαστες. 

Η ηγεσία του υπουργείου αρχικά έφερε τα ΜΑΤ και απέκλεισε
την πόρτα του κτιρίου, αλλά μετά την επίμονη προσπάθεια των
συγκεντρωμένων, η αντιπροσωπεία των εργαζόμενων πέρασε.
Εκτός από τους συνδικαλιστές της ΠΟΕΔΗΝ και των σωματείων,
παρούσες στη συνάντηση ήταν και δέκα εργαζόμενες.    

Στη συνάντηση ο Ξανθός είπε ότι θα υπάρξουν αλλαγές στη μο-
ριοδότηση, αλλά ήταν ασαφής για το πώς θα διορθωθούν οι αδι-
κίες. Όπως τόνισαν και όλοι όσοι συμμετείχαν στην αντιπροσω-
πεία κατά την έξοδό τους, το υπουργείο πιέζεται από τις απανω-
τές κινητοποιήσεις. Μόνο η συνέχεια των κινητοποιήσεων, ο συν-
τονισμός με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και
η απεργιακή κλιμάκωση μπορεί να εξασφαλίσει την νίκη. Να μην
απολυθεί κανείς, να πληρωθούν όλοι τα δεδουλευμένα τους και
να μονιμοποιηθούν στις θέσεις εργασίας τους αφού η παρουσία
τους είναι κρίσιμη για τη λειτουργία των νοσοκομείων.  

Νεκ.Δ.

με γεύση απεργιακής δύναμης
ΜΕΤΡΟ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

“ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ”

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ



τμήματα, στις τάξεις του στρατού
υπάρχουν ταλαντεύσεις. Γύρω από
τους στρατώνες, στις σκοπιές και τις
περιπολίες, μαζεύονται εργάτες και
εργάτριες που ανταλλάσουν φιλικές
κουβέντες με τους στρατιώτες. Φαν-
τάροι χαιρετούν τους διαδηλωτές
από τα παράθυρα των νοσοκομείων
ενώ στις γραμμές των Κοζάκων, του
έφιππου στρατιωτικού σώματος που
έπαιζε συχνά ρόλο στην καταστολή,
σημειώνονται τα πρώτα σημάδια δια-
λακτικότητας απέναντι στους διαδη-
λωτές. Οι “πατροπαράδοτοι” θεσμοί
έχουν αρχίσει να ανατρέπονται.

Κόκκινες σημαίες

Στις 26 Φλεβάρη, ένας λόχος σω-
ματοφυλακής του Τσάρου προχωρά
σε στάση. Οι φαντάροι διαμαρτύρον-
ται για την άγρια συμπεριφορά των
αξιωματικών απέναντι στο πλήθος.
Την επόμενη, μια σειρά από στρατιω-
τικά τμήματα εξεγείρονται ενάντια
στις εντολές για πυρ. Οι στρατιώτες
παίρνουν μαζί τους τα όπλα και πάνε
στους διπλανούς στρατώνες για να
ξεσηκώσουν όλους τους φαντάρους.
Μέσα σε λίγες ώρες, θωρακισμένα
αυτοκίνητα κυκλοφορούν με κόκκινες
σημαίες στους δρόμους. Όσοι λόχοι
και αποσπάσματα στέλνονται από
τους αξιωματικούς τους να καταστεί-
λουν την εξέγερση δε γυρίζουν ποτέ
πίσω, γίνονται ένα με τους εργάτες.
Όλα τα αστυνομικά τμήματα κατα-
λαμβάνονται και οι πολιτικοί κρατού-
μενοι απελευθερώνονται. Τα νέα της
Πετρούπολης εξαπλώνονται γρήγορα
και την ίδια μέρα ξεκινούν απεργίες
στη Μόσχα. Μέχρι τις 2 Μάρτη ο
Τσάρος έχει παραιτηθεί..

Η επανάσταση του Φλεβάρη ήταν
το ξεκίνημα του καινούργιου καθε-
στώτος. Το ανάκτορο της Ταυρίδας
στην Πετρούπολη μετατρέπεται σε

κέντρο οργάνωσης της Επανάστα-
σης. Αντιπρόσωποι από τα εργοστά-
σια και τους στρατώνες συρρέουν
εκεί για να συγκροτήσουν το Σοβιέτ
της Πετρούπολης, συνεχίζοντας την
παράδοση του 1905. Το Σοβιέτ δίνει
εντολές για περιφρούρηση των σταθ-
μών, συλλήψεις υπουργών, αστυνομι-
κών και άλλων αξιωματούχων. Είναι
μια καινούργια μορφή εξουσίας, σκά-
λες ανώτερη από την αστική δημο-
κρατία όπου τις ουσιαστικές αποφά-
σεις τις παίρνουν μηχανισμοί που δεν
ελέγχονται από κανέναν. Το Σοβιέτ
αποτελούν αντιπρόσωποι άμεσα ανα-
κλητοί, εκλεγμένοι κύρια από τους
χώρους δουλειάς, ένα νομοθετικό και
εκτελεστικό όργανο ταυτόχρονα. 

Δεν έχουν όμως ακόμα ξεμπερδέ-
ψει με το παλιό. Στη διπλανή αίθου-
σα, οι βουλευτές της Δούμας, της
ψευτοβουλής του Τσάρου, που δεν
είχαν κουνήσει το δαχτυλάκι τους
ενάντια στην απολυταρχία, προχω-
ρούν στην εκλογή μιας Προσωρινής
Επιτροπής που θα φτιάξει μια νέα κυ-
βέρνηση. Τα κόμματα που εκπροσω-
πούν τους πλούσιους γαιοκτήμονες
και την αστική τάξη θέλουν να πά-
ρουν ξανά το πάνω χέρι. Τους επόμε-
νους μήνες, το Σοβιέτ από τη μία και
η Προσωρινή Κυβέρνηση από την άλ-
λη, θα αποτελέσουν τους δύο πόλους
που γύρω τους θα συνασπιστούν τα
συμφέροντα των “από κάτω” και των
“από πάνω” αντίστοιχα. Στο πλαίσιο
αυτής της “δυαδικής εξουσίας” οι
ισορροπίες ανάμεσα στις κοινωνικές
και πολιτικές δυνάμεις θα αλλάξουν
ξανά και ξανά μέχρι τον Οκτώβρη,
όταν οι Μπολσεβίκοι, έχοντας πια
κερδίσει την πλειοψηφία στα σοβιέτ,
θα τα οδηγήσουν στην κατάληψη της
εξουσίας.

Λένα Βερδέ

“Τ
ο πιο αδιαφιλονίκητο γνώ-
ρισμα της επανάστασης εί-
ναι η άμεση επέμβαση των

μαζών στα ιστορικά γεγονότα. Συνη-
θισμένα, το κράτος, μοναρχικό είτε
δημοκρατικό εξουσιάζει το έθνος� η
ιστορία γίνεται από τους ειδικούς
του επαγγέλματος: μονάρχες,
υπουργούς, γραφειοκράτες, κοινο-
βουλευτικούς, δημοσιογράφους.
Όμως, στις αποφασιστικές καμπές,
όταν το παλιό καθεστώς γίνεται ανυ-
πόφορο για τις μάζες, τότε αυτές
σπάνε τους φράχτες που τις χωρί-
ζουν από το πολιτικό στίβο, ανατρέ-
πουν πατροπαράδοτους εκπροσώ-
πους και, μ' αυτή τους την επέμβα-
ση, δημιουργούν το ξεκίνημα για ένα
καινούργιο καθεστώς”.

Το Φλεβάρη του 1917, η Πετρού-
πολη, από μια ήρεμη πόλη της Τσα-
ρικής Αυτοκρατορίας, έγινε μια επα-
ναστατημένη πόλη. Ο Τσαρισμός,
ένας από πιο ακλόνητους θεσμούς
που πατούσε σε μια ακινησία σχεδόν
400 χρόνων, κατέρρευσε σαν χάρτι-
νος πύργος μέσα σε λίγες μέρες.
Ένα προς ένα τα στοιχεία της επα-
νάστασης που αναφέρει ο Τρότσκι
στο παραπάνω απόσπασμα από την
Ιστορία της Ρώσικης Επανάστασης
ήταν εκεί.

Καταρχάς, το παλιό καθεστώς είχε
πράγματι γίνει ανυπόφορο για τις
μάζες. Η “εθνική ομοψυχία” που είχε
κυριαρχήσει στο ξέσπασμα του Α'
Παγκοσμίου Πολέμου είχε δώσει τη
θέση της στην ταξική πόλωση και
την αντιπολεμική δυσαρέσκεια για τα
εκατομμύρια των νεκρών και τις απί-
στευτες στερήσεις για τους εργάτες
και τους φτωχούς. Το Γενάρη του
1917, ο αριθμός των απεργών και
των χαμένων ωρών εργασίας είχαν
ξεπεράσει το απεργιακό κύμα των
αρχών του 1914. Οι εργάτες στα ερ-
γοστάσια της Πετρούπολης έβρα-
ζαν. Στα μέσα Φλεβάρη έγινε γνωστό
ότι τα αποθέματα τροφίμων έφταναν
για λίγες μόνο μέρες. Από τις 16
Φλεβάρη και για μια εβδομάδα, μαζι-
κές διαδηλώσεις εργατών και συγ-
κρούσεις ξέσπασαν έξω από μαγαζιά
που πουλούσαν ψωμί και τρόφιμα. Σ'
ένα τμήμα του Πουτίλοφ, του μεγα-
λύτερου εργοστασίου της πόλης με
μια εργατική δύναμη 30 χιλιάδων ερ-
γατών, οι εργάτες ζήτησαν αυξήσεις
50% και προχώρησαν σε καθιστική
διαμαρτυρία. Τα αφεντικά απάντη-
σαν με λοκ-άουτ.

Παρόλο που το κλίμα οργής ήταν
γνωστό σε όλους, κανείς δεν πίστευε
ότι ο θυμός θα μετατρεπόταν άμεσα
σε επανάσταση. Στην Πετρούπολη
υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός αστυ-
νομίας και στρατού που μπορούσε

άμεσα να ενισχυθεί με στρατιωτικές
μονάδες από το μέτωπο. Οι απεργίες
αντιμετωπίζονταν με υποχρεωτική
επιστράτευση. Οι υπουργοί του Τσά-
ρου υπολόγιζαν ότι αν τα πράγματα
αγρίευαν, τότε ο στρατός θα άνοιγε
πυρ όπως το είχε κάνει στην επανά-
σταση του 1905 και οι εργάτες θα
γυρνούσαν στη δουλειά τους. Οι ίδι-
οι λόγοι καθόριζαν και τις δυνάμεις
της αριστεράς. Γι' αυτό και καθώς
πλησίαζε η Διεθνής Ημέρα Γυναικών,
στις 23 Φλεβάρη με το παλιό ημερο-
λόγιο, κανένας δεν οργάνωνε κάτι
περισσότερο από επετειακές συγ-
κεντρώσεις και ομιλίες. Ακόμα και η
πιο μαχητική οργάνωση των Μπολ-
σεβίκων, στην εργατική γειτονιά Βίμ-
ποργκ, αποφάσισε να μην οργανώσει
διαδήλωση, εκτιμώντας ότι μια τέ-
τοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγή-
σει σε σφαγή. 

Την πρωτοβουλία να τιμήσουν τη
Διεθνή Ημέρα Γυναικών με διαδήλω-
ση και απεργία την πήραν μόνες τους
οι εργάτριες της υφαντουργίας. Από
εκείνη τη στιγμή και μετά, πραγματι-
κά όλοι οι φράχτες που χωρίζουν τις
μάζες από τον πολιτικό στίβο έσπα-
σαν. Οι εργάτριες παράτησαν τη
δουλειά σε πολλές φάμπρικες και
έστειλαν αντιπροσώπους σε άλλα 
εργοστάσια ζητώντας από τους 
εργάτες να συμμετέχουν. Περίπου
128.000 εργάτες και εργάτριες απέρ-
γησαν εκείνη τη μέρα στη Πετρούπο-
λη, με κύριο σύνθημα “Ψωμί”.

Συνθήματα
Την επόμενη μέρα, 24 Φλεβάρη, το

κίνημα φούντωσε ακόμα περισσότε-
ρο. Πάνω από 200.000, οι μισοί από
τους βιομηχανικούς εργάτες της Πε-
τρούπολης, απέργησαν. “Οι εργάτες
παρουσιάζονται από το πρωί στα ερ-
γοστάσιά τους κι αντί να στρωθούνε
στη δουλειά, ανοίγουνε συγκεντρώ-
σεις και ύστερα κατευθύνονται προς
το κέντρο της πόλης. Καινούργιες
συνοικίες, καινούργιες ομάδες λαού
ρίχνονται στο κίνημα. Το σύνθημα
«ψωμί» παραμερίζει ή σκεπάζεται
από άλλα συνθήματα: «Κάτω η απο-
λυταρχία!», «Κάτω ο πόλεμος!»”, πε-
ριγράφει ο Τρότσκι. Παρόμοιες εικό-
νες εκτυλίχτηκαν τις επόμενες μέ-
ρες. Στις 25 Φλεβάρη οι απεργοί ξε-
πέρασαν τις 300.000, η απεργία είχε
γίνει γενική. Τα τραμ ακινητοποιήθη-
καν και τα περισσότερα εμπορικά
καταστήματα έμειναν κλειστά. Στην
πορεία της μέρας οι φοιτητές ενώ-
θηκαν με τους εργάτες.

Σε αντίθεση με την αστυνομία που
ανοίγει πυρ και προσπαθεί να διαλύ-
σει τις διαδηλώσεις για να πάρει ως
απάντηση επιθέσεις σε αστυνομικά
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Έτσι ξεκίνησε η πιο μεγάλη ανατροπή

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 100 χρόνια από τη Ρώσικη Επανάσταση

Μ
όνο τυχαίο δεν ήταν το γεγονός ότι η Ρώ-
σικη Επανάσταση ξεκίνησε από τις εργά-
τριες υφαντουργίας τη Διεθνή Ημέρα Γυ-

ναικών. Μία αναφορά της τσαρικής αστυνομίας
περιέγραφε το Γενάρη του 1917: “Οι μάνες,
εξαντλημένες από την ορθοστασία έξω από τα
μαγαζιά, βασανισμένες να βλέπουν τα πεινασμέ-
να και άρρωστα παιδιά τους, είναι πολύ πιο κον-
τά στην επανάσταση από τους κυρίους Μιλιού-
κοφ, Ρόντιτσεφ και σία. Και σίγουρα είναι πιο επι-
κίνδυνες γιατί αντιπροσωπεύουν το πιο εύφλεκτο
υλικό που θα αρκούσε ένας μόνο σπινθήρας για
να ξεσπάσει η πυρκαγιά”.

Οι παράγοντες που διαμόρφωναν το “εύφλε-
κτο υλικό” ήταν πολλοί. Όπως και σε άλλες χώ-
ρες στη διάρκεια του Α' ΠΠ, οι γυναίκες είχαν γί-
νει βασικό τμήμα του εργατικού δυναμικού της
Ρωσίας καθώς οι άντρες εργαζόμενοι έφευγαν
αναγκαστικά για το μέτωπο. Το 1915 ήταν το
26% του εργατικού δυναμικού και το 1917 είχαν
φτάσει να είναι το 43% του εργατικού δυναμικού.
Η δύναμη που τους έδινε αυτή η εξέλιξη εκφρά-
στηκε στην επανάσταση του Φλεβάρη και σε
ολόκληρη την πορεία της Ρώσικης Επανάστασης.

Η παρέμβαση των επαναστατών ήταν επίσης
καθοριστική. Για χρόνια, παρά την αυξημένη συμ-
μετοχή τους στην παραγωγή, το ποσοστό των
συνδικαλισμένων εργατριών ήταν πολύ μικρό. Η
Αλεξάνδρα Κολοντάι, μια από τις ηγετικές φυσιο-
γνωμίες των Μπολσεβίκων, εξηγούσε: “Αυτό που
εμποδίζει τις εργάτριες να συμμετέχουν στο συν-
δικαλισμό είναι απ' τη μια μεριά το βάρος της
δουλειάς του σπιτιού κι απ' την άλλη η ειρωνεία
που εισπράττουν όταν επιχειρούν αυτό το βήμα”.

Οι Μπολσεβίκοι μπήκαν μπροστά και σε αυτή τη
μάχη. Οι πρωτοβουλίες τους άρχισαν να στρέφον-
ται ιδιαίτερα προς το γυναικείο κομμάτι της εργα-
τικής τάξης, με στόχο το κέρδισμά τους στην πο-

λιτική δουλειά και τις σοσιαλιστικές ιδέες. Παρά
την απαγόρευση, το 1913 οργάνωσαν τον πρώτο
γιορτασμό της Διεθνούς Μέρας των Γυναικών σε
πέντε πόλεις. Το 1914 ξεκίνησαν την έκδοση της
εφημερίδας Εργάτρια (Ραμπόντνιτσα). Οι γυναί-
κες του μπολσεβίκικου κόμματος υπέστησαν φυ-
λακίσεις και εξορίες για την πολιτική τους δράση.

Μάχες 
Αντίστοιχες μάχες δίνονταν παντού την ίδια πε-

ρίοδο. Από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Γερμανία στις
αρχές του προηγούμενου αιώνα, οι γυναίκες ερ-
γάτριες πάλευαν για ανθρώπινα μεροκάματα, για
συμμετοχή στα συνδικάτα, ενάντια στις συνθήκες
μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς που τις
αντιμετώπιζαν σαν άτομα δεύτερης κατηγορίας,
αλλά και ενάντια στις αντιδραστικές ιδέες που
στόχο είχαν να τις περιορίσουν στο σπίτι και το
νοικοκυριό.

Η Κλάρα Τσέτκιν, το πρόσωπο που είχε ταυτίσει
το όνομά της με το γυναικείο κίνημα της Γερμα-
νίας, πήρε την πρωτοβουλία να συγκαλέσει το
1907 το πρώτο διεθνές συνέδριο σοσιαλιστριών
στην Στουτγκάρδη. Συμμετείχαν 59 γυναίκες από
15 χώρες. Εκεί αποφασίστηκε να ιδρυθεί μία διε-
θνής οργάνωση σοσιαλιστριών. Στο δεύτερο συ-
νέδριο της οργάνωσης το 1910, η Τσέτκιν πρότει-
νε την υιοθέτηση της 8ης Μάρτη ως Διεθνούς
Ημέρας της Γυναίκας εμπνευσμένη από τις είκοσι
χιλιάδες ράφτρες και υφάντριες της Ν. Υόρκης
που το 1908 είχαν κατέβει μαζικά σε απεργία. Ο
πρώτος εορτασμός έγινε το 1911 και συνεχίστηκε
μέχρι το ξέσπασμα του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου
σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, πριν
φτάσει να γίνει η αρχή της Ρώσικης Επανάστασης.

Παράλληλα με την οργάνωσή του, οι επανα-
στάτριες προσπαθούσαν να προσανατολίσουν το
γυναικείο κίνημα που τότε έκανε τα πρώτα του
βήματα και χρειαζόταν να απαντήσει το ερώτημα
πού οφείλεται η καταπίεση των γυναικών. Στοχο-
ποιούσαν τον καπιταλισμό και πρόβαλλαν την
ενότητα εργατών και εργατριών για την ανατρο-
πή του. “Η πάλη για την απελευθέρωση των ερ-
γαζόμενων γυναικών δεν μπορεί να είναι -όπως
είναι για τις γυναίκες της αστικής τάξης -μία πά-
λη ενάντια στους άντρες εργαζόμενους. Ο τελι-
κός στόχος της πάλης της εργαζόμενης γυναί-
κας δεν είναι να ανταγωνιστεί τους άντρες, αλλά
να αναδείξει τον πολιτικό ρόλο της εργατικής τά-
ξης. Χέρι χέρι με τους άντρες της τάξης της, η
γυναίκα της εργατικής τάξης παλεύει ενάντια
στην καπιταλιστική κοινωνία”, έγραφε η Τσέτκιν.

Η Ρώσικη Επανάσταση δικαίωσε τις απόψεις
τους. Το χτίσιμο της νέας κοινωνίας ήταν το
όπλο ενάντια στην καταπίεση. Έγραφε ο Λένιν
στο κείμενο του “Για την απελευθέρωση των γυ-
ναικών” το 1919: “Ας πάρουμε τη θέση των γυ-
ναικών. Σ’ αυτόν τον τομέα, ούτε ένα δημοκρατι-
κό κόμμα σε όλον τον κόσμο, ούτε ακόμα και
στις πιο προχωρημένες αστικές δημοκρατίες,
δεν έκαναν για δεκαετίες αυτά που έκανε η ρώσι-
κη επανάσταση μέσα σ’ ένα χρόνο. Στην πραγμα-
τικότητα ξηλώσαμε από τις ρίζες όλους τους νό-
μους που καταδικάζουν τις γυναίκες στην ανισό-
τητα, που τις εμποδίζουν να πάρουν διαζύγιο,
δεν αναγνώριζαν τα παιδιά που είχαν γεννηθεί
χωρίς γάμο, τους ανάγκαζαν να ψάχνουν για
τους πατεράδες τους κλπ.. νόμοι που έχουν επι-
βιώσει, σε όνειδος των αστών και του καπιταλι-
σμού, σε μια σειρά από πολιτισμένα κράτη”.

Σε συγκέντρωση και πορεία στις 8 Μάρτη στις
7μμ από την πλ. Κλαυθμώνος στο Σύνταγμα

καλούν γυναικείες οργανώσεις, στα πλαίσια κι-
νητοποιήσεων που αναμένεται να γίνουν σε 30
χώρες.

Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα στο κάλε-
σμά της η συλλογικότητα «Καμιά Ανοχή» που
πήρε και την πρωτοβουλία: «…Θα ενώσουμε τις
φωνές μας με κάθε αγωνιζόμενη γυναίκα: γυναί-
κες που συμμετέχουν σε σωματεία, σε συλλογι-
κότητες στις γειτονιές, σε δομές αλληλεγγύης
και δίκτυα αλληλοβοήθειας· γυναίκες που επεν-
δύουν κόπο και χρόνο για τη «φροντίδα» της κοι-
νωνίας και την κοινωνική αλλαγή· γυναίκες που
υπερασπίζονται το δικαίωμά τους στο σεξουαλι-
κό και έμφυλο αυτοπροσδιορισμό και αρνούνται
τις ταμπέλες και τους κοινωνικά επιβεβλημένους

ρόλους. Αλλά και γυναίκες που έχουν γίνει χίλια
κομμάτια για να ταΐσουν τα παιδιά τους και να
φροντίσουν τις οικογένειές τους, γυναίκες μετα-
νάστριες και πρόσφυγες που αναζητούν μια κα-
λύτερη μοίρα..».

Η ομάδα LGBTQ+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ στηρίζει και
συμμετέχει στην κινητοποίηση της 8 Μάρτη.
Όπως αναφέρει: 

Η Ημέρα της Γυναίκας διατηρεί τη σημασία
της μέχρι και σήμερα, μέσα σε ένα σύστημα σε
κρίση που χτυπάει την εργατική τάξη… Το 2017
κλείνουν επίσης 100 χρόνια από τη Ρώσικη επα-
νάσταση. Ξεκίνησε το Φλεβάρη του 1917 με την

απεργία των εργατριών της υφαντουργίας της
Πετρούπολης και οδήγησε στην ανατροπή του
Τσάρου. Τα εργατικά συμβούλια, τα σοβιέτ, πή-
ραν την εξουσία τον Οκτώβρη του ίδιου έτους
και έδειξαν τι σημαίνει εργατική εξουσία και χτύ-
πημα κάθε μορφής καταπίεσης. Όλοι οι νόμοι
που διαιώνιζαν την καταπίεση των γυναικών, κα-
ταργήθηκαν με μια μονοκονδυλιά. Το ίδιο και οι
νόμοι που θεσμοθετούσαν τις διακρίσεις εις βά-
ρος των ομοφυλόφιλων… 

Η παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας παραμένει
επίκαιρη και μας υπενθυμίζει ότι η χειραφέτηση
των γυναικών είναι μια μάχη για όλο το εργατικό
και αντιρατσιστικό κίνημα, αλλά και ότι η μάχη
ενάντια στο ρατσισμό, τη λιτότητα και τον πόλε-
μο είναι πιο δυνατή με τις γυναίκες στην πρώτη
γραμμή».

Ανοιχτές εκδηλώσεις

Διαδηλώνουμε
στις 8 Μάρτη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ 
Πολιτιστικό πολύκεντρο 
δήμου Ν.Ηρακλείου, 7μμ
(Κουντουριώτου 18Α και Νεότητος)
Ομιλητές: Νίκος Αγγελίδης, δημο-
σιογράφος ΕΡΤ, Δήμητρα Κυρίλ-
λου, ΑΝΤΑΡΣΥΑ LGBTQ+, Πάνος
Γκαργκάνας, Εργατική Αλληλεγγύη

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΗ
Θέατρο Ελιζέ, 6.30μμ
(Νυμφαίου 12, Μετρό Μέγαρο Μου-
σικής)
Oμιλητές: Μάκης Καβουριάρης, πα-
νεπιστημιακός, Μαρία Στύλλου, Σο-
σιαλισμός από τα κάτω

ΚΥΨΕΛΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΗ
Πολιτιστικό Kέντρο Δήμου Αθήνας,
6.30μμ
(Καλογερά 18)
Ομιλητές: Λέανδρος Μπόλαρης,
συγγραφέας, Δήμητρα Κυρίλλου,
ΑΝΤΑΡΣΥΑ LGBTQ+

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΗ
Χώρος προβολών 
CINEMARIAN, 6.30μμ
(Γενναίου Κολοκοτρώνη 42)
Ομιλητές: Μιχάλης Λυμπεράτος,
πανεπιστημιακός, Κατερίνα Θωί-
δου, Εργατική Αλληλεγγύη, Τάσος
Αναστασιάδης, Συντονισμός ενάν-
τια στα Μνημόνια 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΗ
Δικηγορικός Σύλλογος 
Πειραιά, 6μμ
(Ηρώων Πολυτεχνείου 47)
Ομιλητές: Θανάσης Διαβολάκης,
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Λένα Βερδέ, Ερ-
γατική Αλληλεγγύη, Πέτρος Κων-
σταντίνου, Συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΗ
Θέατρο Ξυλοτεχνία, 6.30μμ
(Παρασκευοπούλου 
και Κ. Παλαμά)
Ομιλητές: Λέανδρος Μπόλαρης,
συγγραφέας, Μαρία Στύλλου, Σο-
σιαλισμός από τα κάτω

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ
Εργατικό Κέντρο 
Πάτρας, 7μμ
Ομιλητής: 
Κώστας Πίττας, υπεύθυνος Μαρξι-
στικό Βιβλιοπωλείο

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΗ
Θόλος (Πανεπιστήμιο), 7μμ
Ομιλητής: 
Πάνος Γκαργκάνας, υπ. εφημερίδα
Εργατική Αλληλεγγύη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΗ
Συνεδριακό Κέντρο 
Περιφέρειας, 7μμ
(Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, 
Β’ oροφος)
Ομιλητής: 
Κώστας Πίττας, υπεύθυνος Μαρξι-
στικό Βιβλιοπωλείο 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΗ, ΕΔΟΘ, 7μμ
(Προξένου Κορομηλά 51)
Ομιλητής: 
Πάνος Γκαργκάνας, Εργατική Αλ-
ληλεγγύη

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΗ
Εργατικό Κέντρο 
Ξάνθης, 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος,
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

ΧΑΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΗ 
Εργατικό Κέντρο 
Χανίων, 7.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Βλασόπουλος,
Πανεπιστημιακός (Παν/μιο Ρεθύ-
μνου), Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΗ
Εργατικό Κέντρο 
Ηρακλείου, 6μμ
(Λεωφ. Δημοκρατίας 10)
Ομιλητές: 
Κώστας Βλασόπουλος, Πανεπιστη-
μιακός (Παν/μιο Ρεθύμνου), 
Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Με τις γυναίκες μπροστά
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Δε θα υπήρχε δίωξη με την κατηγορία
της εγκληματικής οργάνωσης τo 2013 αν
δεν είχε γίνει εργατική διαδήλωση στο Κε-
ρατσίνι. Αυτό ανάγκασε το Σαμαρά να κά-
νει τη δίωξη ως εγκληματική οργάνωση, για
να μην ταυτιστεί με τη Χρυσή Αυγή.

Μέσα στη δίκη η πολιτική αγωγή έχουμε
κατακτήσει το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο
συνεννόησης και με τους συναδέλφους του
ΚΚΕ και με τους συναδέλφους της οικογέ-
νειας Φύσσα. Είναι η αντανάκλαση της πίε-
σης που δεχόμαστε απ’ τις γειτονιές, τον
κόσμο κλπ. Υπάρχει ένα μεγάλο ακροατή-
ριο που χρειάζεται να μιλήσουμε και να ορ-
γανώσουμε μαζί του. Πρώτα θα κερδίσουμε
τη δίκη έξω και μετά μέσα στο δικαστήριο.

Τάκης Ζώτος, 
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χ.Α.

Η μάχη της δίκης της Χρυσής Αυγής είναι κεντρική
γιατί οι νεοναζί είναι μια βαθιά συστημική δύναμη
που για να αξιοποιηθεί από το σύστημα πρέπει να
ξεφορτωθεί το στίγμα της εγκληματικής οργάνωσης.

Το επόμενο εξάμηνο θα είναι το πιο κρίσιμο.
Ακολουθούν μάρτυρες από δεκάδες υποθέσεις
που θα δώσουν όλη την εικόνα των εγκληματικών
δράσεων. Χρειάζεται συνεχής κινητοποίηση για να
μην τρομοκρατούνται στο δικαστήριο και να έρ-
θουν να καταθέσουν όλοι.

Χρειάζεται ενιαιομετωπική δράση: κάθε μάρτυ-
ρας κινητοποιεί ολόκληρα πολιτικά περιβάλλοντα,
τη γειτονιά του, τον εργατικό του χώρο, τον πολιτι-
κό του χώρο. Στις γειτονιές πρέπει να γίνονται εκ-
δηλώσεις που να έχουν τουλάχιστον 100 άτομα
διότι αυτή είναι η δυνατότητα.

Θανάσης Καμπαγιάννης,
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χ.Α.

Πήραμε την πρωτοβουλία και καλέ-
σαμε σε σύσκεψη στο εργατικό κέν-
τρο ενάντια στα γραφεία της ΧΑ. Κά-
ποιοι μας κατηγόρησαν για ρηχό αντι-
κυβερνητικό περιεχόμενο, αλλά τελικά
βγήκαμε καθαροί ότι όλοι θέλουμε να
οργανώσουμε αυτή την κινητοποίηση. 

Στην ΑΔΕΔΥ διεκδικήσαμε το ίδιο.
Όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία της
ΑΔΕΔΥ παίρνουν απόφαση, βγάζουν
αφίσα. Από τα πάνω ήρθε μόνο ένα
μέηλ για την κινητοποίηση, από τα
κάτω όμως οργώσαμε χώρο το χώρο
και όλα τα ορεινά με δίγλωσση προ-
κήρυξη και κολλήσαμε την αφίσα.

Πάνω από 1000 άτομα διαδήλωσαν
ενάντια στα γραφεία. Ούτε ένας φα-
σίστας δεν έχει εμφανιστεί στην πό-
λη, σημαντική νίκη.

Τζεμαλή Μηλιαζήμ, 
εκπαιδευτικός Ξάνθη

Χτίζουμε την εργατική  αντίσταση σε όλα τα μέτωπα

Για την καταδίκη των νεοναζί

Χαιρέτισαν

Σ
το Χαϊδάρι, στο Αιγάλεω και στο Περι-
στέρι, υποδεχτήκαμε τα προσφυγόπου-
λα, κάτι που δεν ήταν δεδομένο μια και

οι φασίστες είχαν επηρεάσει κάποιους γονείς. 

Με σχεδόν καθημερινές παρεμβάσεις σε
σχολεία, σε εργατικούς χώρους, στη λαϊκή
της γειτονιάς, κινητοποιήσαμε την αντιφασι-
στική πλειοψηφία. Η Αριστερά βρέθηκε σε
όλη αυτή την καθημερινή μάχη. Πρώτος
σταθμός, η συνέλευση γονέων όπου βρέθη-
καν 200 αντιφασίστες και καθόρισαν την
απόφασή της. Δεύτερος, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο με μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρω-
ση απ έξω. Αποτέλεσμα ο δεξιός δήμαρχος
να υποκλίνεται στο κίνημα και να βγάζει από-
φαση υπέρ των προσφύγων. Τρίτος σταθ-
μός, η μέρα της υποδοχής με εκατοντάδες
γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς έξω από τα
σχολεία.

Λίλιαν, Περιστέρι 

Υπάρχει διαφορά μεταξύ 2016 και 2017.
Πέρσι ο κόσμος έσπαγε από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν
στη διαδικασία. Φέτος αυτές οι μετατοπίσεις
έχουν εμπεδωθεί.

Ο κόσμος δε φοβάται αλλά πολώνεται από
τις προδοσίες Τσίπρα, είναι αλληλέγγυος
στους πρόσφυγες, δεν έχει τις αυταπάτες
που είχε παλιότερα. Τον ενώνει η πεποίθηση
ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν αντέχει τον
ψεύτικο ρεαλισμό του ΣΥΡΙΖΑ. 

Χρήστος, Νοσ. Γεννηματάς

Οι εργαζόμενοι στις ΜΚΟ ριζοσπαστικο-
ποιούνται γρήγορα και θα παίξουν μεγάλο
ρόλο στη μάχη ενάντια στο ρατσισμό και
το φασισμό.

Στις 8 Δεκέμβρη κατεβήκαμε μαζικά
στην απεργία με σύνθημα «είμαστε δίπλα
στους πρόσφυγες και διεκδικούμε κοινωνι-
κές υπηρεσίες για όλους». 

Ο εργατικός μας αγώνας είναι και πολι-
τικός. Διεκδικώντας προσλήψεις στις κοι-
νωνικές δομές, διεκδικούμε ότι οι πρόσφυ-
γες δε θα είναι απλά σε κοντέινερ. Διεκδι-

κώντας συνδικαλιστικά δικαιώματα, διεκδι-
κούμε ότι θα στηρίζουμε τους πρόσφυγες
έμπρακτα: κανένα αφεντικό δε θα μας κά-
νει παρατηρητές της ανθρώπινης μιζέριας
τρομοκρατώντας μας.

18 Μάρτη οι πρόσφυγες θα είναι στην
κεφαλή της πορείας. Είναι κομμάτι της τά-
ξης μας και τα παιδιά τους είναι οι αυρια-
νοί επαναστάτες. 

εργαζόμενη σε ΜΚΟ 

Στο Βόλο έχουμε ομάδα 20 άτομα 
Anticapitalista. Από μία μαθήτρια που οργα-
νώσαμε δεν το περιορίσαμε εκεί, είδαμε ότι
μας ανοίγει ολόκληρη μαθητική κοινότητα.

Στην παρέμβασή μας στους εργατικούς
χώρους, βρίσκουμε άτομα-κλειδιά από μέ-
σα και μαζί τους συνδεόμαστε με το χώρο
και τον οργανώνουμε.

Με τις εκδηλώσεις για τη Ρώσικη Επανά-
σταση ανοίγουμε και συνολικά την κουβέν-
τα της προοπτικής.

Δημήτρης, Βόλος

Στα Χανιά οι φασίστες επιχείρησαν να
κάνουν συγκέντρωση, αλλά δεν το κατά-
φεραν. 

Με το που το επιχείρησαν, το πνίξαμε.
Κινητοποιήσαμε από τη δική μας την πλευ-
ρά τα συνδικάτα. Ειδικά των εκπαιδευτι-
κών, που έδιωξε από το δημοτικό συμβού-
λιο τους φασίστες και επέβαλε ότι το συμ-
βούλιο θα συζητήσει για τους πρόσφυγες
και θα πάρει θετική απόφαση.

Τα συνδικάτα έχουν τεράστιο κύρος, ει-
δικά των εκπαιδευτικών, διότι πιάνουν αυ-
τού του είδους τα ζητήματα. Κι αυτό δεν
έγινε γιατί οι επαναστάτες ήμασταν πάρα
πολλοί αλλά γιατί μπορούμε να λειτουρ-
γούμε κοινά με όλους τους άλλους. Έχου-
με αγωνιστεί και συνεργαστεί μαζί, έχουμε
συζητήσει και επηρεάσει αυτούς τους αν-
θρώπους.

Σεραφείμ, εκπαιδευτικός Χανιά

Την 1η Μάρτη έχουμε τρεις δράσεις, πα-
ρέμβαση στο Σύλλογο Γονέων, μαζική κινη-
τοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ανοι-
χτά σχολεία και χρηματοδότησή τους, κινη-
τοποίηση ενάντια στα μνημόνια. 

8/3 προγραμματίζουμε παρέμβαση στην
Ένωση Γονέων. 13 με 17 Μάρτη εξορμήσεις
με την ΚΕΕΡΦΑ σε εργασιακούς χώρους,
σχολεία και Δήμους και στις 17/3 μικροφωνι-
κή στην πλατεία και μοίρασμα για τις 18
Μάρτη.

Επίσης, η Γ’ ΕΛΜΕ είναι η πρώτη πανελλα-
δικά που προτείνει κοινή δράση ενάντια στα
μνημόνια και με κόσμο που σπάει από το ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Συντονίσαμε άλλες τρεις ΕΛΜΕ για την
απεργία της 15/3 μαζί με τα νοσοκομεία.

Γεωργία, Ν.Φιλαδέλφεια

Την ώρα που έγραφα ένα πανό για κομμα-
τική εξόρμηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος,
Αλέξης Τσίπρας, σε κάποια δημόσια εμφάνι-
ση, από τις πρώτες του, ξεκινά με τα λόγια
«Ελληνίδες και Έλληνες». Και λέω «εγώ τι
κάνω εδώ;». Φάνηκε πού πήγαινε το πράγμα
και ας ήμαστε τότε στο 2,5-3%.

Ως μέλος του ΣΕΚ, κατάλαβα ότι μια επα-
φή με την εφημερίδα τετ α τετ με τον κόσμο
είναι σημαντική. 

Προτείνω κάθε νέο μέλος να έρχεται στη
συνδιάσκεψη, όπως κι εγώ. Παίρνω ιδέες, έχω
γράψει πολλά πράγματα να κάνω γυρίζοντας.

Φρέντι, Νάουσα

Όταν κάναμε εξόρμηση για τη διαδήλωση
στις 5/11, ενάντια στα γραφεία της ΧΑ, πή-
γαμε στα Πομακοχώρια. 

Με κουτί ενίσχυσης μαζέψαμε 200 ευρώ.
Ακόμα και μαθητές δίνανε, υπήρχε η αμε-
σότητα ότι «αυτό που κάνουμε αφορά κι
εσάς». Αυτή την αμεσότητα πρέπει να ανα-
δεικνύουμε κάθε φορά που ζητάμε οικονο-
μική ενίσχυση. 

Βάσω, Ξάνθη

Πέντε άτομα σε 12 σωματεία και 2 χιλιά-
δες προσωπικό, σε ένα κυρίως εργοδο-

τικό περιβάλλον, πώς μπορούν να παρέμ-
βουν και να έχουν αποτελέσματα; 

Ο τρόπος είναι ένας, απευθυνόμαστε
στους από κάτω. Υπάρχει ανάγκη για ενότη-
τα της αριστεράς, θα επιτευχθεί μέσα από
τους αγώνες και την κοινή δράση.

Το ΣΕΚΕΣ ιδρύθηκε πριν 5 χρόνια και κα-
τάφερε πρώτο, να μην κόβουμε το νερό στον
κόσμο. Δεύτερον, καταφέραμε μια αντικαπι-
ταλιστική πράξη μέσα στα μνημόνια: σταμα-
τήσαμε τη συνέλευση των μετόχων όχι για
απολύσεις ή για εργασιακά, αλλά για να μη
μοιραστούν λεφτά στο κεφάλαιο.

Επειδή είμαστε αντιφασίστες πάνω απ’
όλα, την Τρίτη 28/2 θα γίνει η πρώτη μεγάλη
αντιφασιστική εκδήλωση στην ΕΥΔΑΠ.

Μανώλης Μαστοράκης, ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ

Όποτε η Αριστερά συμβιβάστηκε, προδό-
θηκε. Το κίνημα του ΕΑΜ. Αργότερα το 1-1-
4. Το ’81. Φτάνουμε στην Αριστερά του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, που αντί με το 62% να πάει μπροστά,
έχει καταντήσει λαντζέρης του συστήματος,
για να διασώσει τις τράπεζες.

Μία λύση έχει μείνει, η ασυμβίβαστη Αρι-
στερά. Η εναλλακτική. Μείνετε ασυμβίβαστοι
και να αγωνίζεστε, ο αγώνας είναι υγεία και
νιάτα, όπως με βλέπετε κι εμένα!

Λεωνίδας Κοντουδάκης, ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας

Το χτίσιμο της αριστερής εναλλακτικής εί-
ναι η πιο επίκαιρη συζήτηση, διότι η αριστε-
ρή εναλλακτική είναι όσο ποτέ αναγκαία.
Όλες αυτές οι εικόνες που ήρθαν εδώ σήμε-
ρα από το κίνημα επιβεβαιώνουν ότι ο κό-
σμος το καταλαβαίνει. 

Είναι εφικτό; Η Αριστερά που έλεγε ότι το κί-
νημα δεν είναι ικανό να επιβάλει το πρόγραμμά
μας, κατέληξε στη διαχείριση της ζοφερής
πραγματικότητας. Και κάνει τα ίδια και χειρό-
τερα.Η άλλη αντίληψη είναι να προπαγανδίζου-
με την εναλλακτική μέχρι να «έρθει η ώρα».

Η απάντησή μας είναι ότι η αριστερή εναλ-
λακτική χτίζεται στο σήμερα. Πρέπει να είναι
αντικαπιταλιστική και να βάζει μπροστά το
κίνημα. Βήμα για το χτίσιμο της αριστερής
εναλλακτικής ήταν η ίδρυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Θανάσης Διαβολάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Δίνουμε τη μάχη να μπουν στη φυλακή οι
νεοναζί. Η κυβέρνηση και η διοίκηση του Εφε-
τείου υποκύπτουν στους τραμπουκισμούς των
χρυσαυγιτών που έχουν σκοπό να ξαναπάει η
δίκη στον Κορυδαλλό, στο περιθώριο της δη-
μοσιότητας. Αυτό δεν πρέπει να περάσει. 

Η κοινωνία είναι πολύ πιο μπροστά από
εκεί που νομίζουμε. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει δι-
καιωθεί σε αυτά που έλεγε από το 2012. Το
ρεφορμιστικό σχέδιο απέτυχε και αναπαρά-
γει την ίδια πολιτική. Οι απόψεις μας έχουν
εγγραφεί στη συνείδηση των μαζών και αυ-
τές μας καλούν να ξαναβγούμε μπροστά και
θα το κάνουμε: δεν είμαστε το κόμμα της
δραχμής, ούτε ευρωσκεπτικιστές, είμαστε
αντικαπιταλιστές διεθνιστές.

Κώστας Παπαδάκης
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χ.Α.
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Χτίζουμε την εργατική  αντίσταση σε όλα τα μέτωπα
Στη μάχη
των ιδεών

Δεν περιμένουμε, οργανώνουμε
Στη νεολαία

Η
απάντηση στη δήλωση του Ξανθού ότι
«πρέπει να ανακυκλώνουμε την ανερ-
γία» είναι οι καθαρίστριες που κατέβη-

καν στην κινητοποίηση με φοβερή αυτοπεποί-
θηση ότι μπορούν να κερδίσουν. 2 Μάρτη,
απεργία των γιατρών, καλεί η ΑΔΕΔΥ και οι
καθαρίστριες θα είναι εκεί.

Μέσα από την κοινή δράση που κάνουμε η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ και το ΚΚΕ στα νοσοκο-
μεία έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Η ΟΕΝΓΕ
έχει πάρει απόφαση για επισκέψεις στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης.

Για να τα κάνουμε αυτά χρειάζεται να φτά-
νουμε τους πάντες, μέλη και επαφές, με όλα
μας τα υλικά και για όλες τις πρωτοβουλίες.
Χρειάζεται καθημερινός σχεδιασμός.

Ζαννέτα, Νοσ. Αγ.Σάββας

Στο ΔΟΛ, ένα μεγαθήριο με εκατοντάδες
εργαζόμενους και δύσκολο για συνδικαλισμό
περιβάλλον, μπήκαμε με στόχο «να το κάνου-
με ΕΡΤ». Με την παρουσία μας στις συνελεύ-
σεις, με το να συσπειρώνουμε τον κόσμο συ-
νέλευση τη συνέλευση, έφτασαν οι Πρετεντέ-
ρηδες να χάνουν τον έλεγχο. 

Φτάσαμε να οργανώνουμε συγκέντρωση
έξω από το ΔΟΛ μαζί με τα σωματεία που
ελέγχει το ΠΑΜΕ. Πήγαμε στη σύσκεψη που
κάλεσε το ΠΑΜΕ, η οποία πήρε απόφαση ότι
στις ερχόμενες συνελεύσεις θα πάμε από κοι-
νού με πρόταση για απεργία. Για να βγουν,
όχι πια Τα Μνημονιακά Νέα, αλλά Τα Απερ-
γιακά Νέα, η φωνή των εργαζόμενων στο
ΔΟΛ.

Στέλιος, Εργατική Αλληλεγγύη

Από το καλοκαίρι υπήρξε ένα θέμα να φύ-
γουν οι εργολάβοι από τα νοσοκομεία, αλλά
με μια παράξενη σχέση όσον αφορά τους ερ-
γαζόμενους. Το υπουργείο κατέληξε στο ξε-
πούλημα, οι περισσότεροι μετανάστες εργα-
ζόμενοι δε θα μπορούσαν να μπουν μέσω
ΑΣΕΠ. Έχουμε κάνει πολλές κινητοποιήσεις
τελευταία ώστε και να φύγουν οι εργολάβοι,
και να μην εφαρμοστεί ο νόμος που θα διώξει
εργαζόμενους.

Οι κινητοποιήσεις σήμερα αναδεικνύουν ότι
το υπουργείο δεν έχει ενιαία γραμμή, αναγ-
κάζεται κάθε τόσο σε μικρές υποχωρήσεις.
Αυτό διδάσκει τους εργαζόμενους. Φάνηκε,
και γι’ αυτό μαζικοποιείται συνέχεια, ότι μόνη
λύση είναι ο αγώνας. Την επόμενη βδομάδα
έχει ΓΣ το σωματείο όπου έχουμε πλέον μέλη
τις καθαρίστριες.

Σπύρος, Νοσ. Αττικό

Την προηγούμενη βδομάδα έγινε πρώτη
φορά απεργία στην Υπηρεσία Ασύλου. Ήμα-
σταν ήδη στη διαδικασία να γίνει σωματείο
συμβασιούχων. Μια τέτοια προεργασία ενί-
σχυσε την προσπάθεια να βγάλουμε απεργία. 

Το δύσκολο ήταν οι προκλήσεις από το
Υπουργείο και τη διοίκηση. Προσπάθησαν να

διασπάσουν τάζοντας χρωστούμενα. Έγιναν
απειλές από τη διοίκηση ή τους προϊστάμε-
νους. Δόθηκαν υποσχέσεις από το Υπουρ-
γείο. Το αντιμετωπίσαμε με επί τόπου γύρα
στα γραφεία ή μάζεμα, όποτε προέκυπτε ένα
τέτοιο ζήτημα.

Φτάσαμε η συμμετοχή να είναι 70% πανελ-
λαδικά και να γίνουν πετυχημένες συγκεν-
τρώσεις σε Αθήνα και Λέσβο. 

Το σημαντικό είναι ότι ενώ όλο αυτό ξεκίνη-
σε από το μισθολογικό, άνοιξαν παραπάνω
ζητήματα όπως οι μόνιμες προσλήψεις και το
αντιρατσιστικό.

Λουκάς, Χαλάνδρι

Η Εργατική Αλληλεγγύη δεν ενημερώνει
απλά. Ξεκαθαρίζοντας την πολιτική και μετα-
δίδοντας την εικόνα από τα προχωρήματα
της τάξης, οργανώνει. Υπάρχει ένα μεγάλο
δίκτυο σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και
σε όλους τους αγώνες η εφημερίδα πρωτο-
στατεί. 

Επίσης μας συνδέει με την τάξη. Οι εργο-
λαβικοί εργαζόμενοι πηγαίνουν από το ένα
νοσοκομείο στο άλλο. Στο Αγλαϊα Κυριακού
ήρθε το συνεργείο που δούλευε στον Άγιο
Σάββα. Με πλησίασε μια εργαζόμενη λίγες
μέρες μετά, χωρίς να ξέρει καν το όνομά
μου. Ήξερε την εφημερίδα, είχα πολιτική
ταυτότητα.

Μαρία, Νοσ. Αγλ.Κυριακού

Φέτος οργανώνει και το Ηράκλειο, πέρα
από τα Χανιά, διαδήλωση στις 18 Μάρτη. Αυ-
τό μας βάζει μεγάλα καθήκοντα. Για να αντα-
πεξέλθουμε, όσο απαραίτητοι κι αν είναι οι
πυρήνες και το φοιτητικό, δεν αρκεί. Χρειάζε-
ται να εμπλέξουμε ενεργά κόσμο.

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι οι εκδηλώ-
σεις που οργανώνουμε, για να βρούμε καθη-
γητές, να γίνει όσο το δυνατόν πιο απλωμένη
η συζήτηση και να βρεθούν έτσι μεγαλύτερα
κομμάτια συνολικά που θα συμμετέχουν. 

Έχουμε πλέον μια συντρόφισσα που είναι
σε Σύλλογο Γονέων που δίνει ήδη τη μάχη
του τι θα κάνουμε στο Ηράκλειο για τα παιδιά
των προσφύγουν όταν θα έρθουν.

Αλέξανδρος, Ηράκλειο

Στη νίκη στην ΕΡΤ ενάντια στην προβολή
της ΧΑ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο η παρέμβα-
σή μας με την εφημερίδα. 

Στο τρέχον φύλλο έχουμε άρθρο εργαζό-
μενου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής για τη νί-
κη της κατάληψης των εργαζόμενων για την
επαναπρόσληψη συναδέλφου. Είναι καλό να
ζητάμε από τους εργαζόμενους με τους οποί-
ους ερχόμαστε σε επαφή να γράφουν οι ίδιοι
για τους αγώνες τους. Η περίοδος είναι πολύ
κρίσιμη και γι’ αυτό πρέπει να ξαναμιλάμε σε
όλους, ακόμη κι αν έχουν κάποτε υπάρξει αρ-
νητικοί απέναντί μας.

Μαίρη, Αγ. Παρασκευή

Στο πανεπιστήμιο του Βόλου έχουμε δη-
μιουργήσει κλίμα, φροντίζουμε όλοι οι χώ-
ροι να είναι πάντα γεμάτοι αφίσες και πα-
νό. Μέρα παρά μέρα κάνουμε παρέμβαση
με την εφημερίδα και κουβέντα πάνω σε
αυτή με τους φοιτητές που βρίσκουμε
σταθερά. Κάνουμε ανακοινώσεις στα μα-
θήματα και έχουμε θετικές αντιδράσεις
γιατί είμαστε πάντα στο κέντρο των εξελί-
ξεων.

Ο ΦΣ Παιδαγωγικού κατέβασε κόσμο
στην υποδοχή προσφυγόπουλων και πήρε
απόφαση για τις 18 Μάρτη. Η ΑΡΕΝ έχει
επίσης συνεργαστεί μαζί μας. Τραβάμε
τους συντρόφους από τα ΕΑΑΚ σε εξώ-
στρεφη δράση.

Κωνσταντίνα, Βόλος

Έχουμε να δώσουμε μάχη ενάντια στα
μνημόνια αλλά και στους φασίστες που
ξανασηκώνουν κεφάλι μέσα στο ΤΕΙ ως
«Πατριωτική Κίνηση». 

Έχουμε καταφέρει στη ΣΓΤΚΣ να κερδί-
σουμε τις δύο συνελεύσεις της χρονιάς,
να κατέβουμε οργανωμένα και στις δύο
πανεργατικές, 24/11 και 8/12, να καλούμε
στις 18 Μάρτη. 

Σπρώχνουμε την ΚΝΕ να κάνουμε πιο
πολιτικές συζητήσεις στη συνέλευση και
έξω. Καθορίζουμε το κλίμα, πιέζοντάς να
μπαίνει το αντιρατσιστικό και αντιφασιστι-
κό σε ίση προτεραιότητα με τα υπόλοιπα.

Ανοίγουμε μέσα στα ΕΑΑΚ και στις συ-
νελεύσεις ζητήματα, όπως τη διαγραφή
του χρέους. 

Βασίλεια, ΤΕΙ Αθήνας

Στη Θεσσαλονίκη έχουμε πρόγραμμα
εκδηλώσεων ΚΕΕΡΦΑ για τις 18 Μάρτη
και κινητοποιήσεων στα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης το επόμενο διάστημα. Η ΚΕΕΡ-
ΦΑ έχει κερδίσει αναγνωρισιμότητα στα
πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια ενώ για
πρώτη φορά φέτος θα κάνουμε σύσκεψη
μαθητών Anticapitalista. 

Σε ό,τι και να κάνουμε φαίνεται ότι η
διάθεση του κόσμου πλέον είναι μεγαλύ-
τερη. Για παράδειγμα στην ποδοσφαιρική
ομάδα που παίζω θα κάνουμε αγώνα πριν
τις 18 Μάρτη στον οποίο θα κατεβάσουμε
αντιφασιστικό πανό ενώ θα κατέβουμε και
στη διαδήλωση. 

Ιωάννα, Θεσσαλονίκη

Σκεφτόμαστε στη φοιτητική λέσχη στα
Γιάννενα να βάλουμε ένα μεγάλο κομμάτι
του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου, ίσως και
με ένα πανό από πίσω. Ειδικά στις σχολές,
είναι πολύ σημαντικό τους φοιτητές που
αυτή τη στιγμή ψάχνονται να τους φέρου-
με σε επαφή με τις ιδέες μας.

Αρετή, Γιάννενα

Είναι δύσκολος ο μαρξισμός; Ο
μαρξισμός είναι επιστήμη, πάνω απ’
όλα. Χρειάζεται συστηματική μελέ-
τη, αλλά δεν είναι γρίφος. 

Για να γεφυρωθεί το χάσμα ανά-
μεσα στην ανάγκη κάποιου να έρθει
σε επαφή με τις ιδέες ενός νέου γι’
αυτόν χώρου και στη δυσκολία του
να τις μελετήσει, το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο προσφέρει βοήθεια, με
εκδόσεις σαν το «Μαρξισμός θεω-
ρία και πράξη», το «Η ανθρώπινη
φύση εμπόδιο στο σοσιαλισμό», το
«Η εργατική τάξη σήμερα», με απλή
αλλά όχι απλοϊκή γραφή.

Η αμεσότητα των βιβλίων, η συ-
νεχής ανανέωσή τους, το ευρύ φά-
σμα των θεματικών κάνουν το Μαρ-
ξιστικό Βιβλιοπωλείο πολύτιμο ερ-
γαλείο μας.

Βαγγέλης, Ν. Σμύρνη

Όποτε διακινούμε τα βιβλία μας
στους εργατικούς χώρους ανοίγει
μια πολύ πλούσια συζήτηση. Στις
εξορμήσεις στις γειτονιές το Μαρξι-
στικό Βιβλιοπωλείο γίνεται επίσης
πόλος συζήτησης. Χρειάζεται βδο-
μαδιάτικη παρουσία του στις συνε-
δριάσεις των πυρήνων και παρου-
σίαση κάθε νέου βιβλίου. Θα πρέπει
να οργανώσουμε βιβλιοπαρουσιά-
σεις και στην επαρχία. 

Οι καθηγητές στην Πάτρα, που
είναι από τα πιο πρωτοπόρα κομμά-
τια και έχουμε σχέση μαζί τους, εί-
χαν θέσει παλιότερα το ερώτημα
«ποιος θα κάνει κάτι για τα 100 χρό-
νια από τη Ρώσικη Επανάσταση;».
Aυτό δείχνει το πού έχει φτάσει αυ-
τή τη στιγμή η συζήτηση και πόσο
απαραίτητες είναι οι ιδέες μας.

Φωτεινή, Πάτρα

Σε πυρήνα που κάναμε με θέμα
«Ο Μαρξισμός του Τρότσκι», ανα-
φέρθηκαν τόσα πολλά βιβλία που
φαίνεται ότι αν θέλουμε να εμβαθύ-
νουμε στη μάχη των ιδεών χρειάζε-
ται συνεχής προσπάθεια. 

Στα Χανιά από το Σεπτέμβρη
έχουμε δώσει πάνω από 21 βιβλία.
Σε πυρήνες, σε γειτονιές, σε εκδη-
λώσεις: είναι αναπόσπαστο κομμάτι
της δράσης μας. Σε μια περίοδο
που επιδιώκουμε να είμαστε οι
μπολσεβίκοι της εποχής μας, πι-
στεύω ότι είναι πολύ απαραίτητο να
διαβάσουμε όλοι το «Λένιν – τα
χρόνια της συγκρότησης των
Μπολσεβίκων» του Τόνι Κλιφ.

Μανώλης, Χανιά
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Στις 4 Μαρτίου στις 7μμ θα γίνει η συναυλία αλληλεγγύης στα προσφυγό-
πουλα στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του
το 15μελές του σχολείου: «Όλοι στη συναυλία αλληλεγγύης στους πρόσφυ-
γες του Μουσικού Σχολείου Πειραιά! Εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη
μας και καλωσορίζουμε τα προσφυγόπουλα στα σχολεία και στις γειτονιές
του Πειραιά! Αγκαλιάζουμε τα προσφυγόπουλα, παιδιά θύματα πολέμου, που
όπως κι εμείς έχουν δικαίωμα να ζουν αξιοπρεπώς και να μορφώνονται! Γινό-
μαστε ασπίδα προστασίας τους! Έξω οι φασίστες και το ρατσιστικό τους δη-
λητήριο από τα σχολεία και τις γειτονιές μας!»
• Η διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου Πειραιά είναι Κ. Μαυρομιχάλη 27,

Πειραιάς.

• Δικάζονται την Τετάρτη 1 Μάρτη στο Δ’ Μονομελές Πλημμελειοδι-
κείο Αθηνών οι Χρυσαυγίτες Σκορδέλη Θέμιδα, Παπαδάκη Αλίκη, Σοφία
Ανδρέα, Δήμου Γεώργιος και Γιαννάτος Σπυρίδωνας με τις κατηγορίες
της διατάραξης κοινής ειρήνης και της απρόκλητης έμπρακτης εξύβρι-
σης κατά συρροή. Οι Χρυσαυγίτες που δρούσαν κάτω από τον μανδύα
της επιτροπής κατοίκων Αγ. Παντελεήμονα,  δικάζονται για την επίθεση
με πέτρες, αυγά, γιαούρτια σε μέλη του συνδυασμού  “Ελεύθερη Αττι-
κή” και στον επικεφαλής της Αλέκο Αλαβάνο, κατά τη διάρκεια προ-
εκλογικής περιοδείας  ενόψει των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλο-
γών τον Οκτώβρη του 2010. 

Την Πέμπτη 23 Φλεβάρη η Επι-
τροπή Αλληλεγγύης Στρατευμέ-
νων κάλεσε σύσκεψη στα γρα-
φεία της ΑΔΕΔΥ. Το θέμα της
ήταν η δίωξη του μέλους της Νί-
κου Αργυρίου και όπως ανέφερε
το κάλεσμα «για τον κινηματικό
συντονισμό μπροστά στην εκδί-
καση της έφεσης» που θα γίνει
στις 23 Μάρτη. 

Ο Νίκος Αργυρίου είχε καταδι-
καστεί πρωτόδικα πριν ένα χρόνο
γιατί η ιστοσελίδα της Επιτροπής
είχε δημοσιεύσει επιστολή φαν-
τάρων για καψόνια σε ένα στρα-
τόπεδο. Αυτό  θεωρήθηκε «συκο-
φαντική δυσφήμιση», και το δικα-
στήριο επέβαλε την πρωτόγνωρη
στα χρονικά ποινή των δυο χρό-
νων φυλάκισης με αναστολή.

«Ο Νίκος Αργυρίου και κάθε
αγωνιστής και αγωνίστρια δεν εί-
ναι μόνοι τους. Για τον συντονι-
σμό του κινήματος μέσα κι έξω

από το στρατό, για την υπεράσπι-
ση των δράσεων ενάντια στη θη-
τεία του παραλόγου, για την συλ-
λογική οργάνωση ενάντια στις
διώξεις των αγωνιστών και των
αγωνιστριών και την ποινικοποί-
ηση του κινήματος, τώρα που τα
σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν
και πάλι στην περιοχή μας» ανα-
φέρει επίσης το κάλεσμα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν και
έκαναν παρεμβάσεις σύντροφοι
και συντρόφισσες από την 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ, το ΕΕΚ, άλ-
λες οργανώσεις της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς, από φοιτητικά
σχήματα, νομικοί. Θα κυκλοφορή-
σει κείμενο ψηφίσματος αλληλεγ-
γύης για σωματεία, συλλόγους
και άλλες συλλογικότητες, προ-
γραμματίζεται συγκέντρωση στα
δικαστήρια τη μέρα που θα εκδι-
κάζεται η έφεση και άλλες δρά-
σεις. 

Μουσικό Σχολείο Πειραιά 
Συναυλία για τα προσφυγόπουλα

Όχι στην δίωξη του Νίκου Αργυρίου

ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΗ, Εργατικό Κέντρο Βόλου
1ος όροφος, 6:30 μμ 
Εκδήλωση: Μεταναστευτική πολιτική- προ-
σφυγικό, αιτίες συνέπειες και επιπτώσεις. 
Ομιλήτρια: Σμαράγδα Λιάτσικου, πρόεδρος
σωματείου, παρέμβαση από ΚΕΕΡΦΑ 

ΕΥΔΑΠ Περισσού
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ, Αμφιθέατρο, 11πμ 
Ομιλητές: 
Πρόσφυγας από στρατόπεδο στο Ελληνικό,
Τάσος Αναστασιάδης Συντονισμός ενάντια
στα Μνημόνια, Εκπρόσωποι ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ
Οργανώνεται από την Ομοσπονδία εργαζό-
μενων στην ΕΥΔΑΠ σε συνεργασία με την
ΚΕΕΡΦΑ

ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -πλ. Κάνιγγος
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ, Αίθουσα 611, 11.30πμ
Ομιλητές: Κώστας Πίττας Γραμματέας Ομο-
σπονδίας, Μίλτος Κοτσάμπασης ΔΣ Συλλό-
γου εργαζομένων ΓΓΒ/ΓΓΕ

ΕΦΟΡΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ,  κυλικείο-ισόγειο, 3μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη, συντονιστικό
ΚΕΕΡΦΑ

ΗΘΟΠΟΙΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΗ, Θέατρο “Δημήτρης
Ροντήρης”, Φρινίχου 10, Πλάκα, 4μμ
Ομιλητές: Αλέξανδρος Μαρτζούκος, ηθοποι-
ός, Τάσος Αναστασιάδης,  Συντονισμός
ενάντια στα Μνημόνια
Καλεί η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών

ΕΡΑ ΧΑΝΙΩΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΗ, 10.30πμ
Ομιλητές: Σεραφείμ Ρίζος, δημοτικός σύμ-
βουλος Δ. Χανίων, Μανώλης Φιωτάκης
ΚΕΕΡΦΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΨΝΘ
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ, Αμφιθέατρο, 2μμ,
Ομιλητές: Κώστας Γκόγκογλου, ΔΣ Σωματεί-
ου εργαζομένων, Χρήστος Ζαγανίδης Ε' ΕΛ-
ΜΕ, Κώστας Τορπουζίδης ΚΕΕΡΦΑ
Καλούν σωματείο ΨΝΘ, ΚΕΕΡΦΑ

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΗ, Αίθουσα Διδασκα-
λίας (Ισόγειο), 12.30μμ
Ομιλήτριες: Μαρία Αλιφιέρη, ΔΣ Συλλόγου,
Ράνια Νενεδάκη πρώην Δημοτική Σύμβου-
λος Ζωγράφου, Ζανέττα Λυσικάτου μέλος
ΔΣ ΟΕΝΓΕ

ΑΤΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΗ, Αμφιθέατρο Αρεταί-
ος, 11.45πμ
Ομιλητές: Χρίστος Αργύρης, μέλος ΓΣ ΑΔΕ-
ΔΥ, Μιχάλης Ρίζος, πρόεδρος Σωματείου

ΔΗΜΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΗ, 
Αίθουσα Εκδηλώσεων, 1μμ
Ομιλητές: Πρόσφυγας από Μαλακάσα,
Στέλλα Τζανίνη

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
TEΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΗ, 
ισόγειο Δημαρχείου, 1μμ
Ομιλητές: Πρόσφυγας από τη Μαλακάσα
Ορέστης Ηλίας, δημοτικός σύμβουλος

ΣΧΟΛΕΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ,  αίθ 2, 3μμ
Ομιλήτρια: Βασιλική Γεωργιάδου, πανεπιστη-
μιακός, Πέτρος Κωνσταντίνου,ΚΕΕΡΦΑ
Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος Πολιτικής
Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ, 7μμ
Ομιλητές: Γιώργος Τσιάκαλος πανεπιστημια-
κός, Φύλλια Πολίτη ΚΕΕΡΦΑ 
Καλεί: ΚΕΕΡΦΑ φοιτητών

TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΗ, αίθ  προβολών ΣΓΤΚΣ, 2μμ
Ομιλητές: Γιωργία Τουλιάτου, καθηγήτρια ψη-
φιακών εφαρμογών ΣΚΣ, Νίκη Αργύρη,
ΚΕΕΡΦΑ

ΝΟΠΕ  
ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΗ, Αμφιθέατρο 9,  2.30μμ
Ομιλητές: Πρόσφυγας από το Ελληνικό, 
Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος της Πολιτι-
κής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, 
Νίκος Στραβελάκης, καθηγητής, 
Πέτρος Κωνσταντίνου, ΚΕΕΡΦΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΗ , 1μμ
Ομιλητές: Καθηγητής από την Αρχιτεκτονική, 
Αχμέντ, πρόσφυγας από την Συρία, 
Δημήτρης Στεφανάκης, ΚΕΕΡΦΑ, 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΗ,  αίθριο, 2μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, καθηγήτρια
Σλαβικών σπουδών, Νίκη Αργύρη, ΚΕΕΡΦΑ,
Λεωνίδας Κοντουδάκης, μάρτυρας στη δολο-
φονία του Λαμπράκη

Στις Γειτονιές

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΗ, 7μμ 
Συγκέντρωση- Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο

XANIA 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΗ ,Εργατικό Κέντρο 7μμ
Σύσκεψη Μεταναστών και Μεταναστευτικών
Κοινοτήτων, ΚΕΕΡΦΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΗ, ΕΔΟΘ,  6μμ
Ομιλητές: 
Αϊβάζογλου Μόνικα δημοτική Σύμβουλος,
“Γειτονιές σε δράση”, Μπάμπης Μπίκας πρ.
Σωματείου Εργαζομένων ΚΘΒΕ, Κώστας Τορ-
πουζίδης ΚΕΕΡΦΑ, παρέμβαση από εκπαιδευ-
τικό στο Στρατόπεδο Διαβατών  

ΒΟΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΗ, 4μμ, Στρατόπεδο ΜΟΖΑ
Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΗ, Δημαρχείο, 7μμ 
Εκδήλωση- Συζήτηση “Ζούμε μαζί, παλεύου-
με μαζί. Κοινός αγώνας ελλήνων- προσφύ-
γων- μεταναστών ενάντια  στο ρατσισμό, τον
πόλεμο, το φασισμό και τη φτώχεια.
Ομιλητές: 
Ειρήνη Δαφέρμου, Συντονισμός για το Προ-
σφυγικό-Μεταναστευτικό σωματείων, φοιτητι-
κών συλλόγων, συλλογικοτήτων, Θανάσης
Καμπαγιάννης, Πολιτική Αγωγή στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, Μασούντ Καχάρ, Αφγανός
Πρόσφυγας από το Ελληνικό, Δημήτρης Λα-
βατσής, Επιτροπή Αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες Χίου "ΛΑΘΡΑ;"
Συντονισμός- Παρέμβαση: Γιώργος Μανου-
ράς, μέλος του Φυσάει Κόντρα
Καλεί το Δημοτικό Σχήμα “Φυσάει Κόντρα”  

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΗ, 8μμ Συγκέντρωση- Πα-
ρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο

EΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΗ,  στρατόπεδο, 7μμ
Η πάλη για την γυναικεία απελευθέρωση
Οργανώνεται από ομάδα γυναικών μέσα στο
στρατόπεδο

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΗ, 7μμ
Συγκέντρωση- Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο

ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΗ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, 7μμ
Ομιλητές: Δέσποινα Χαραλαμπίδου, Λαϊκή
Ενότητα, Νίκος Χατζάρας ΚΕΕΡΦΑ, Μέλος
Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας Θεσσαλονί-
κης 
καλούν: ΛΑΕ, Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία
Θεσσαλονίκης , ΚΕΕΡΦΑ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΗ, Θεατράκι White Rabbit
(Σολομού 12), 6.30μμ
Ομιλητές: Διονύσης Πανούλης ΣΥΡΙΖΑ Εξαρ-
χείων, Λευτέρης Παπαγιαννάκης ΣΕΜ Δήμου
Αθήνας, Π. Κωνσταντίνου ΚΕΕΡΦΑ

ΝΙΚΑΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΗ, Μουσείο Εθνικής Αντί-
στασης (Π. Τσαλδάρη 185-187), 6μμ 
“Aπό τους δολοφόνους του Λαμπράκη στους
δολοφόνους του Παύλου Φύσσα” 
Ομιλητές: Λεωνίδας Κοντουδάκης, μάρτυρας
στη δολοφονία του Λαμπράκη, Κατερίνα Θωίδου,
δημοτική Σύμβουλος Νίκαιας, Ελευθερία Τομπα-
τζογλου, δικηγόρος της οικογένειας Φύσσα. 

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΗ, Χώρος Λαϊκής Συνέλευ-
σης (οδός Δεκελείας), 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητές: Τάκης Ζώτος, δικηγόρος της Πολι-
τικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, 
Καλεί η Λαϊκή Συνέλευση Νέας Φιλαδέλφειας,
σωματεία, ΚΕΕΡΦΑ, Κοινωνικό Ιατρείο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΗ, Άγαλμα Βενιζέλου, 10πμ 
επίσκεψη αλληλεγγύης στα στρατόπεδα 

ΞΑΝΘΗ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ, 7μμ 
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΗ 
Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και η ένταξή
τους στην εκπαίδευση: Προσφυγόπουλα-ΑμεΑ
Oμιλητές: Γιώργος Τσιάκαλος- πανεπιστημια-
κός, Παιδαγωγικό Τμήμα το ΑΠΘ, Γιάννης
Κουρουμπαλίδης, πρόεδρος Σωματείου Ατό-
μων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας
Ξάνθης, Σταύρος Κουδουμάκης - πρόεδρος
της Περιφερειακής Ένωσης Θράκης του Πα-
νελληνίου Συνδέσμου Τυφλών
• ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΗ 
Ανοίξτε τις πόλεις στους πρόσφυγες-Κλείστε
τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή 
Oμιλητές: Κώστας Παπαδάκης - δικηγόρος
της Πολιτικής Αγωγής στη Δίκη της Χρυσής
Αυγής, Θράσος Αβραάμ - πρόεδρος Σωματεί-
ου Εργαζόμενων στα ΜΜΕ Λέσβου (ΣΕΜΜΕΛ)
Καλούν: ΕΛΜΕ, Σύλλογος Δασκάλων,  Σύλλο-
γος Δασκάλων Μειονοτικών Σχολείων
Αποφ/των ΕΠΑΘ, ΚΕΕΡΦΑ.

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΡΤΗ
Συνεργατικό Καφενείο “Περιμπανού” 
(Χατζηδάκη 9) 6.30μμ
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης, πολιτική
αγωγή στη δίκη της Χ.Α, Γεωργία Σαρλάνη,
μαθήτρια , 39ο Λύκειο Κυψέλης, εκπρόσωπος
από Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας. Συνδιοργάνωση: καφε-
νείο Περιμπανού, ΚΕΕΡΦΑ 

Εκδηλώσεις στο δρόμο για τις 18 Μάρτη 

Ψηφίζουν σε όλη την Ελλάδα την Κυριακή 5 Μαρτίου τα μέλη της
Πακιστανικής Κοινότητας για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους.  Οι
κάλπες θα στηθούν σε πολλούς δήμους και αναμένεται να ψηφίσουν
10-15.000 άνθρωποι. Στην φωτό, προεκλογική συγκέντρωση στο Μενί-
δι του υποψήφιου Τζαβέντ Ασλάμ - που εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες
έχει οδηγήσει την κοινότητα στην πρώτη γραμμή της αντίστασης ενάν-
τια στο ρατσισμό, την ισλαμοφοβία, τους φασίστες, τον πόλεμο και
την εργοδοτική αυθαιρεσία. 



1 Μάρτη 2017, Νο 1263Νέα από τους χώρους εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

«Γιατί να ζητήσω αυξήσεις; Δεν χρειαζόμαστε
αυξήσεις!» ήταν η απάντηση του προέδρου του
ΤΕΙ Αθήνας, Μιχάλη Μπρατάκου, στην αντίστοιχη
απαίτηση της ομάδας φοιτητών του ΤΕΙ που απο-
τελούνταν κυρίως από την ΠΚΣ και την ΕΑΑΚ, στην
κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στις 22/2. 

Αυτή είχε στόχο τη διεκδίκηση των μετεγγρα-
φών 273 φοιτητών που δεν έγιναν αποδεκτές από
τις συνελεύσεις πέντε τμημάτων επειδή υπερβαί-
νουν το 15% που προβλέπει ο νόμος και με τη δι-
καιολογία του κινδύνου πτώσης του επιπέδου ποι-
ότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Λί-
γο καιρό μετά την απόφαση, ο Υπουργός Παιδεί-
ας έδωσε εντολή για πειθαρχική δίωξη της διοίκη-
σης του ΤΕΙ λέγοντας χαρακτηριστικά τη φράση
«Δεν θα ανεχτούμε παιχνίδια στις πλάτες των φοι-
τητών» και δίνοντας την υπόσχεση να αυξηθεί η
κρατική χρηματοδότηση στα τμήματα που θα
απορροφήσουν τους μετεγγραφέντες. Στην προ-
σπάθεια διαλόγου με τον πρόεδρο μάθαμε ότι ο
Υπουργός είχε αποσύρει την πειθαρχική δίωξη,
άρα ότι τέσσερα από αυτά τα τμήματα θα προχω-
ρήσουν όπως αρχικά αποφάσισαν. 

Σεξιστής

Πέραν αυτού, καταλάβαμε ότι ο πρόεδρος της
σχολής είναι αδίστακτος σεξιστής, αφού όταν πιέ-
στηκε πολιτικά από συντρόφισσα, αρχικά σήκωσε
απειλητικά ένα συρραπτικό από το γραφείο του
και αργότερα της είπε «Έπρεπε να παντρευτείς
τον γιο μου εσύ, να σε δέρνει κάθε μέρα». Η ΕΑΑΚ
του ΤΕΙ Αθήνας γράψαμε κείμενα για τις μετεγ-
γραφές και τις επιθέσεις του Μπρατάκου και των
καθηγητών σε πανεπιστήμια όπως του Βόλου και
της Ξάνθης, τα οποία θα μοιράσουμε για να οργα-
νώσουμε συνελεύσεις προκειμένου να ανοίξουμε
τις σχολές μας σε όλους ανεξαιρέτως. 

Ταυτόχρονα, οργανώνουμε δράση για την αυτο-
νόμηση του τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τε-
χνών που δεν συμπεριλήφθηκε στα λίγα τμήματα
που θα επαναλειτουργήσουν αυτοτελώς μετά τις
συγχωνεύσεις του σχεδίου Αθηνά. Η ΣΓΤΚΣ ψήφι-
σε πάλι το Νοέμβριο υπέρ της αυτονόμησής του
και θα γίνει κινητοποίηση με πτυχιούχους και κα-
θηγητές στις 2/3.

Βασίλεια Χαρλαύτη, φοιτήτρια ΣΓΤΚΣ

TEI AΘΗΝΑΣ

Προεδρικές
προκλήσεις

• Κάλεσμα για συγκέντρωση στα δικαστήρια της Ευελπίδων απευθύνουν οι Κα-
θαρίστριες του υπ.Οικονομικών, στις 13 Μάρτη, μέρα που δικάζεται η συναδέλ-
φισσά τους Βάσω Γκόβα. Η καθαρίστρια Βάσω Γκόβα δικάζεται μετά από μήνυση
αστυνομικού των ΥΜΕΤ ο οποίος είναι ήδη υπόδικος για τον σοβαρό τραυματισμό
της ίδιας και της Ευαγγελίας Αλεξάκη, στις 10/7/14 κατά την διάρκεια ειρηνικής
διαμαρτυρίας των απολυμένων καθαριστριών στο Υπουργείο Οικονομικών.

Τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς και συγκε-
κριμένα την Πέμπτη 29/12, εντελώς απροειδο-
ποίητα, είπαν σε 8 εργαζόμενους του Πολιτιστι-
κού Κέντρου του ΟΤΕ να έρθουν να υπογρά-
ψουν τις απολύσεις τους. Τα οικονομικά του
Πολιτιστικού είναι τέτοια, ισχυρίζονταν, που εί-
μαστε αναγκασμένοι να σας απολύσουμε. Ελά-
τε να υπογράψετε τις απολύσεις σας γιατί αλ-
λιώς τα ποσά των αποζημιώσεών σας θα πάνε
στο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Το Πολιτιστικό Κέντρο του ΟΤΕ θεωρητικά
ανήκει στους εργαζόμενους του ΟΤΕ. Βλέπου-
με το πρωτόγνωρο, μεγαλοσυνδικαλιστές να
απολύουν εργαζόμενους σαν το χειρότερο
αφεντικό. Για να παρθεί μια τέτοια απόφαση
σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας του
Πολιτιστικού Κέντρου, πρέπει να γίνει έκτακτο
Δ.Σ και να λάβει τα τρία τέταρτα των ψήφων
των μελών του. Έπειτα πρέπει να γίνει γενική
συνέλευση και να επικυρωθεί με ψηφοφορία. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ούτε το πρώτο
έγινε, ούτε το δεύτερο. Αντ' αυτού εστάλη ένα
email με τις υπογραφές του προέδρου και του
γραμματέα του Πολιτιστικού, το οποίο καλούσε
τα μέλη να υπογράψουν ένα πρακτικό που διέ-
τασε τις απολύσεις μας. Τέτοια διαδικασία είναι
εντελώς παράνομη. Οι εργαζόμενοι προχωρή-
σαμε σε καταγγελία στην επιθεώρηση εργα-
σίας, που λέει ότι οι απολύσεις είναι 100% πα-
ράνομες. Ήδη έχουμε στα χέρια μας ψηφίσμα-
τα συμπαράστασης από μια σειρά σωματεία και
θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τη δικαίωσή
μας.

Δημήτρης Βόσσος, απολυμένος 
εργαζόμενος Πολιτιστικού Κέντρου ΟΤΕ

Την Τετάρτη θα υπάρχει πλέον ΑΦΜ
της νέας εταιρίας που σημαίνει ότι όλος
ο όμιλος των Σ/Μ Μαρινόπουλος περ-
νάει στα χέρια του Σκλαβενίτη. 

Είναι μια εξέλιξη που λέει ότι όλοι οι
εργαζόμενοι μεταφέρονται με τα ίδια
δικαιώματα, τους ίδιους μισθούς και τις
ίδιες εργασιακές σχέσεις στην καινούρ-
για εταιρία. Πρόκειται για ένα βασικό
κρατούμενο, που είναι κατάκτηση για
μας. Ταυτόχρονα, πληρωθήκαμε, την
Παρασκευή που πέρασε, το 40% του μι-
σθού του Δεκεμβρίου που μας χρώστα-
γαν και αυτή τη βδομάδα έχουν υπο-
σχεθεί ότι θα εξοφληθούν και τα δεδου-
λευμένα Γενάρη και Φλεβάρη. Οι απερ-
γιακές κινητοποιήσεις κι ο αγώνας όλου
του προηγούμενου διαστήματος έπαι-
ξαν ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις. 

Ο Σκλαβενίτης δεν τόλμησε σε πρώτο
χρόνο να πειράξει τις θέσεις εργασίας
και τα δικαιώματά μας και  για να διατη-
ρήσει το “καλό” του όνομα για διαφημι-
στικούς σκοπούς, αλλά κυρίως γιατί εί-
χαμε δείξει τη δύναμή μας. 

Δεν χωράει κανένας εφησυχασμός.
Δεν ξέρουμε αν η “εκκαθάριση” έρθει
σε δεύτερο χρόνο. Ξέρουμε όμως ότι
έχουμε δουλειά και καινούργιο εργοδό-
τη. Ξέρουμε από ποιόν μπορούμε να
διεκδικήσουμε, να κάνουμε απεργία αν
τυχόν πάει να μειώσει μισθούς, να του

κλείσουμε τα μαγαζιά αν πάει να απολύ-
σει συνάδελφο κλπ.

Οι Επιτροπές Αγώνα που συγκροτή-
θηκαν τους προηγούμενους μήνες και η
δράση τους ήταν καθοριστική για να
φτάσουμε μέχρι εδώ, τώρα έχουν ακό-
μα πιο αναβαθμισμένο ρόλο. 

Όλο το προηγούμενο διάστημα κατά-
φεραν να βγάλουν τους συναδέλφους
σε κινητοποιήσεις παρά κι έναντια στη
θέληση πολλές φορές του επιχειρησια-
κού σωματείου. Οι Επιτροπές τώρα
χρειάζεται να συσπειρώσουν όλους
τους συναδέλφους. Να τους γράψουν
τόσο στο κλαδικό όσο και στο επιχειρη-
σιακό σωματείο και να το πάρουμε από
τα χέρια αυτών που το έχουν μέχρι τώ-
ρα. Να οργανώσουν γενικές συνελεύ-
σεις στα καταστήματα, να συγκροτή-
σουν τον κόσμο των μαγαζιών, να συζη-
τήσουν πώς πάμε παρακάτω. Χρειάζε-
ται η λειτουργία τους να συνεχίσει και
να απλωθεί για να αποτελούν τη συλλο-
γικότητα των εργαζομένων μέσα σε κά-
θε σουπερμάρκετ. Κι αν υπάρξει η οποι-
αδήποτε αλλαγή προς το χειρότερο
στις εργασιακές συνθήκες, η αντίδρασή
μας να είναι άμεση και να έχουμε αναγ-
κάσει και το επιχειρησιακό σωματείο να
κινηθεί σε απεργιακή κατεύθυνση.

Μιχάλης Βερβέρης, Επιτροπή Αγώνα
Καρφουρ – Μαρινόπουλος Ν.Ιωνίας

Σ
ε συγκέντρωση καλούν “μαθητές,
φοιτητές, καθηγητές και γονείς από
όλη την Αττική τη Δευτέρα 6 Μαρτί-

ου στις 11π.μ. στα Προπύλαια”, ενώ συνε-
χίζονται οι καταλήψεις και οι διαμαρτυρίες
στα σχολεία. 

Την προηγούμενη Πέμπτη 23 Φλεβάρη
στην Κυψέλη, οι μαθητές του 39ου Λυκείου
που μέχρι εκείνη τη μέρα πραγματοποιού-
σαν κατάληψη βγήκαν στο δρόμο, ενώ κι-
νητοποιήσεις έγιναν
και στο Μαρούσι και
άλλες γειτονιές της
Αθήνας ενάντια στην
ανακοίνωσή του
υπουργείου ότι προ-
χωράει στην  υλοποί-
ηση των αλλαγών που
είχε εξαγγείλει όσον
αφορά στις εξετάσεις.

Όπως αναφέρουν
ανάμεσα σε άλλα στο
διαδικτυακό κάλεσμα
που έχουν κάνει: «Λέ-
με όχι στην κατάργηση
των επαναληπτικών
εξετάσεων! Σε περί-
πτωση που κάποιος
μαθητής πάθει το οτι-
δήποτε και απουσιάσει

έστω και μια από τις μέρες των εξετάσε-
ων αυτομάτως οι κόποι, οι ώρες διαβά-
σματος, τα χρήματα των γονιών του θα
έχουν πάει χαμένα μιας και δε θα υπάρ-
χει μια ‘‘δεύτερη’’ ευκαιρία…

Να μην εφαρμοστούν μειώσεις των ει-
σακτέων φοιτητών!  Να μην περάσει η

πρόταση, η οποία θέλει
τον βαθμό του απολυ-
τηρίου με τον οποίο θα
εισαγόμαστε να εξαρ-
τάται από τους βαθ-
μούς του τετραμήνου
και από τις πανελλαδι-
κές εξετάσεις! Να μην
γίνονται τροποποιήσεις
τελευταία στιγμή,
όπως  ότι οι ενδοσχολι-
κές εξετάσεις θα προ-
ηγούνται χρονικά σε
σχέση με τις πανελλα-
δικές αυξάνοντας έτσι
το άγχος των μαθητών.
Απαιτούμε και διεκδι-
κούμε δωρεάν εκπαί-
δευση!»

MAΘΗΤΕΣ Νέες κινητοποιήσεις

Παράνομες
απολύσεις 
στο Πολιτιστικό
Κέντρο του ΟΤΕ

MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κατάληψη στο 39ο ΓΕΛ Κυψέλης

ΣΕΟΥΛ
Oι καταληψίες φοιτητές του πανεπιστημίου

στη Σεούλ ανακοινώνουν τη διακήρυξη διε-
θνούς αλληλεγγύης στον αγώνα τους, την πα-
ραμονή της ορκωμοσίας αποφοίτησης. Υπο-
γράφουν δεκάδες εκλεγμένοι συνδικαλιστές
από σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους από
την Ελλάδα. 
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ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΙΛΙΟΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 
καφέ της Μηλιάς το Λάζο 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 
Mr Coffee (Σίσυφου 4) 6.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 
Στέκι (Ρήγα Φεραίου) 5.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ-ΚΟΥΚΑΚΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 καφέ Κρίκος 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: 
Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 καφέ 1968 6μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: 
Νικηφόρος Παπαδόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 
καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 Στοά Σάρκα, Α’
κτίριο Β’ όροφος 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 Στοά Σάρκα, Α’
κτίριο Β’ όροφος 7μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση
των γυναικών
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΚΥΨΕΛΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 
καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 καφέ Αldebaran
(Σουλίου 5 και Σόλωνος) 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: 
Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 
καφέ Κρόκος 5.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 
καφέ Υγιεινό με νου 6.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Άρης Αναστασίου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 
Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Χουάνα Σταυριανού

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 
καφέ Πολύκεντρο 6.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: 
Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 
Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ 
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 
Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
25 χρόνια από το Μάαστριχτ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΧΑΝΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 
Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης

ΞΑΝΘΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 καφέ Φιλοίστρο 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Τζεμαλή Μηλιαζήμ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 
κυλικείο Πολιτιστικού Κέντρου
«Χρ. Τσακίρης» 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3
καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ 
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 
καφέ Καλαμαριά 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 καφέ Γιώτης 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ

Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 2/3 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/3 Φιλοσοφική 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΙΛΙΣΙΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 2/3 
καφέ Sweet Home 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 2/3 καφέ Κουίζ 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΓΑΛΑΤΣΙ 

ΠΕΜΠΤΗ 2/3 
γραφεία ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/3 καφέ Λα Ροζέ 
(Αγ. Νικόλαος) 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ 
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ 

ΠΕΜΠΤΗ 2/3 καφέ Μαγαζί 6μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: 
Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 2/3 καφέ Νότος 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/3 Δημαρχείο 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 2/3 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ

Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΒΟΛΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 2/3 Θόλος 5μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 9/3 Θόλος 5μμ
Γυναίκες και επανάσταση
Ομιλήτρια: Λίζα Φαρμάκη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 καφέ 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 
Στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 
ΕΡΤ-open 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαίρη Γουόρντ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 Big Mouth 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 Στέκι Δράσης 6μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 καφέ Βαβέλ 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΠΑΤΡΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χάινταρ 

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/3 
καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Γεωργία Κόφφα

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

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -
πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν
υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

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

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

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

λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

ΠΕΜΠΤΗ 2/3
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ.Θεράποντα 6.30μμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/3
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Παύλου Φύσσα 6μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6μμ

ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγίου Βλάσση 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 7μμ

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ πλατεία 7μμ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
πεζόδρομος 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/3 
ΚΟΥΚΑΚΙ Πεζόδρ. Γ.Ολυμπίου 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μες

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 12μες
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μες

ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ (πλατεία) 12μες

ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μες
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12.30μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 12μες
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 12μες

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12 μες

ΙΛΙΟΝ πλατεία 12μες
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11πμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι» 
πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 12μες

ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μες

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 12μες

ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ. Γαρδένιας 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ

ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μες
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Συντριβάνι 11.30πμ 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 11.30πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΒΟΛΟΣ Άγιος Νικόλαος 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχαήλ
Άγγελου 11.30πμ

ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη 
και Ρήγα Φεραίου 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ

ΧΑΝΙΑ πλ. Αγοράς 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11πμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11πμ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ Λαϊκή 11πμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3

Πάντειο 10πμ,

ΤΕΙ Αθήνας 10πμ

ΑΣΚΤ 10πμ, 

ΝΟΠΕ 3.30μμ

ΒΟΛΟΣ Θόλος 11πμ, Αρχιτεκτονική 5μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Χημικό 9πμ, Ιατρική 11πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Φυσικό 9πμ, Βιολογικό 9πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πολυτεχνείο 10πμ

ΠΕΜΠΤΗ 2/3

Πάντειο 10.30πμ, 

ΝΟΠΕ 10.30πμ

Αρχιτεκτονική 10πμ

ΒΟΛΟΣ Θόλος 10πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πληροφορική 10πμ, 
Λέσχη 12.30μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Φυσικό 9πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πολυτεχνείο 10πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Εξορμήσεις στις Σχολές

Μαρξιστικά Φόρουμ

  εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα

εκδίδεται από το ΣΕΚ
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σελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

ΒΙΝΤΕΟ
ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΗ 

αίθουσα Cinemarian,  8.30μμ
(Γενναίου Κολοκοτρώνη 42)
Η Μάχη της Αλγερίας
Θα προλογίσει 
ο Λέανδρος Μπόλαρης

Μαθητές 
Anticapitalista
ΒΟΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/3 Θόλος 2μμ
Σεξισμός και 
γυναικεία καταπίεση
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Αλευρά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/3 

ΝΟΠΕ 11πμ, ΦΜΣ 1μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Φυσικό 9πμ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΦΛΣ 10πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/3 
ΝΟΠΕ 11πμ
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Ο Γιάννης Κουνέλλης που πέθανε στην
Ρώμη την προηγούμενη βδομάδα, ήταν
ζωγράφος, περφόρμερ και γλύπτης. Γεν-
νήθηκε στον Πειραιά το 1936 και όταν το
1956 απορρίφθηκε από την Σχολή Καλών
Τεχνών της Αθήνας έφυγε για τη Ρώμη. 

Ο Κουνέλλης γίνεται ευρύτερα γνωστός
μέσα από το ιταλικό ριζοσπαστικό – επα-
ναστατικό καλλιτεχνικό κίνημα arte povera
(σε ελεύθερη μετάφραση φτωχική τέχνη)
που γεννιέται όπως και πολλά άλλα ρεύμα-
τα στα τέλη του ’60 σαν αντίδραση στην
συμβατική τέχνη της εποχής. Έχει στόχο
να αμφισβητήσει την αξία της τέχνης και
της κουλτούρας που απευθύνεται μόνο σε
μια ευκατάστατη και καλλιεργημένη ελίτ.
Ορισμένοι καλλιτέχνες του ρεύματος το-
ποθετούνται ευθέως απέναντι στα πολιτικά
γεγονότα, όπως για παράδειγμα ενάντια
στον πόλεμο στο Βιετνάμ και παλεύουν για
την κοινωνική αλλαγή στην χώρα τους. Ο
Κουνέλλης χρησιμοποιεί πάντα πιο δυσ-
διάκριτες πολιτικές αναφορές. Ανήκει πε-
ρισσότερο στην παράδοση που επιχειρεί
να συνδέσει την ριζοσπαστική τέχνη στην
ριζοσπαστική πολιτική, χωρίς όμως την
υπαγωγή της πρώτης στην δεύτερη. 

Αrte povera

Στόχος της arte povera δεν είναι να ανα-
παραστήσει τη ζωή μέσα στην τέχνη, αλλά
να αισθανθεί κανείς μέσα από την τέχνη,
να ξαναβρεί τα πράγματα γύρω του «όπως
οι αλχημιστές». Ένα από τα χαρακτηριστι-
κά του ρεύματος που διατηρεί ο Κουνέλ-
λης και τα εξελίσσει σε προσωπικό του
ιδίωμα είναι η  χρήση πρωτογενών ή ευτε-
λών υλικών, συχνά όπως κάρβουνο, τσου-
βάλια, πέτρες και συχνά παλτά ή παπού-
τσια. Το πραγματικό κάρβουνο είναι άλλο
πράγμα από το ζωγραφισμένο, όπως λέει.
Αλλιώς μυρίζει ο χώρος. Σε ένα έργο του
1967, τοποθετώντας βαμβάκι σε μεταλλική
βάση, πραγματεύεται την σχέση ανάμεσα
στην ευαισθησία του βαμβακιού και την
μεταλλική κατασκευή. Χρησιμοποιεί παλτά
σε μεγάλες σειρές. Τι σημαίνουν τα παλτά
ή τα παπούτσια; Τι συνειρμούς προκαλούν
στον καθένα;

Ο Κουνέλλης απομακρύνεται από το
στοιχείο της σταθερότητας και της διάρ-
κειας -που παραδοσιακά χαρακτήριζε ένα
έργο τέχνης- προς το εφήμερο. Οι εγκατα-
στάσεις του μπορεί να είναι μνημειακές
αλλά με το τέλος της έκθεσης δεν υπάρ-
χουν πια. Τα έργα γεννιούνται μέσα στην
αμφιβολία και την αταξία του σύγχρονου
κόσμου και γι’αυτό δεν μπορούν να παρα-
μένουν αναλλοίωτα στο χρόνο. 

Προορισμός του Κουνέλλη, όπως λέει ο
ίδιος στο ντοκυμαντέρ που ξαναπρόβαλε
στην μνήμη του η ΕΡΤ, είναι να φτιάχνει ει-
κόνες. Και έφτιαξε πράγματι εικόνες. Από
φτωχά υλικά έκανε πλούσια τέχνη, που
αξίζει κανείς να ανακαλύψει.

Σύλβια Φεσσά 

Η πιο πολιτική και πολωμένη Μπερλινάλε
των τελευταίων χρόνων ήταν η 67η, που ολο-
κληρώθηκε στις 19 Φλεβάρη. Παιδί της επο-
χής του Τραμπ, του Brexit, ουσιαστικά της
κρίσης και του πολέμου, δεν μπορούσε να
μείνει ανεπηρέαστη. Τα βραβεία το έκφρα-
σαν εν μέρει, με τον Άκι Καουρισμάκι στη
σκηνοθεσία για την «Άλλη πλευρά της ελπί-
δας», γύρω από έναν Σύριο πρόσφυγα που
αναζητά (μάταια) άσυλο στη Φινλανδία. 

Το μεγάλο ειδικό βραβείο στο «Φελισιτέ»,
μια Σενεγαλέζικη παραγωγή με ηρωίδα μια
φτωχή αλλά δυναμική γυναίκα που αγωνίζε-
ται για την επιβίωση (της ίδιας και του γιού
της) στη σύγχρονη Κινσάσα. Η ταινία της
Ανιέσκα Χόλαντ «Spoor» που τιμωρεί στο
πρόσωπο των λαθροκυνηγών μιας μικρής πό-
λης στα σύνορα Πολωνίας  - Τσεχίας τις λογι-
κές της απληστίας, της εκμετάλλευσης και
του ρατσισμού βραβεύτηκε επίσης. Η χρυσή
άρκτος δόθηκε στην Ουγγρική ταινία «Για το
σώμα και την ψυχή» της Ίλντικο Ενιέντι, ένα
ιδιαίτερο έργο για δυο δυσλειτουργικούς αν-
θρώπους που ερωτεύονται στον χώρο του
σφαγείου όπου δουλεύουν –σχόλιο για την
βαρβαρότητα και την αποξένωση. Μεγάλη δι-
καίωση για το «Κυνήγι Φαντασμάτων» (Ghost
Hunting) του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Ραέντ
Αντόνι που κέρδισε το πρώτο βραβείο ντοκι-
μαντέρ. Η ταινία συγκεντρώνει πρώην παλαι-
στίνιους πολιτικούς κρατούμενους (όπως ο
ίδιος ο Αντόνι), που «ξαναχτίζουν» την φυλα-
κή τους, και ξαναζούν τις εμπειρίες τους με
τις ανακρίσεις και τα βασανιστήρια.  

Αλλά και εκτός συναγωνισμού, αίσθηση

έκανε ο «Νεαρός Καρλ Μαρξ», του Ραούλ
Πεκ (δημιουργού του «Λουμούμπα»), που
ανατρέχει την περίοδο 1844-48 του μεγάλου
επαναστάτη. Με σεβασμό στα βασικά στοι-
χεία της σκέψης του και σε αντιστοίχιση με
τις πολιτικές εξελίξεις της εποχής του, δεί-
χνει την πορεία του Μαρξ και του συνεργάτη
και φίλου του Ένγκελς από την ριζοσπαστική
πτέρυγα της αστικής τάξης προς την ανάγκη
για ανατροπή της από το προλεταριάτο. 

Πανόραμα

Το φιλμ κλείνει με τη συγγραφή του «Κομ-
μουνιστικού Μανιφέστου» και πέφτοντας οι
τίτλοι με μουσική υπόκρουση το «Like a Rol-
ling stone» του Ντίλαν προβάλλεται φωτο-
γραφικό πανόραμα των εξεγέρσεων του 20ου
αιώνα, που κάνει σαφή και την απεύθυνση
της ταινίας. Ο Ραούλ Πεκ παρουσίασε μια
ακόμη ταινία, το «I am not your negro», ντοκι-
μαντέρ εμπνευσμένο από τον μεγάλο μαύρο
συγγραφέα Τζέιμς Μπόλντουιν που ανατρέ-
χει τη «μαύρη» ιστορία των ΗΠΑ μέσα από τη
σκέψη τριών μεγάλων ηγετών που δολοφονή-
θηκαν στη διεκδίκηση των πολιτικών δικαιω-
μάτων: Μάρτιν Λούθερ Κιγκ, Μάλκολμ Χ,
Μέντγκαρ Έβερς. Το «Τελευταίες μέρες στην
Αβάνα» παρακολουθεί τη σύγχρονη Κούβα,
ενώ το «Insyriated» αναφέρεται στη Συρία.

Δεν ήταν όλοι ικανοποιημένοι από τον χα-
ρακτήρα των ταινιών. Ο Καουρισμάκι ρωτή-
θηκε «τι πιστεύει για την ισλαμοποίηση της
Ευρώπης σήμερα», για να απαντήσει ότι δεν
υπάρχει τέτοιο ζήτημα από την εποχή της
επανάκτησης της Ισπανίας τον 15ο αιώνα! Η

ίδια Αυστριακή δημοσιογράφος ρώτησε τον
Ραούλ Πεκ, μαύρο Αϊτινής καταγωγής, πώς
είναι δυνατόν να γυρίζει ταινία για τον Καρλ
Μαρξ, για να πάρει απάντηση από Αιθίοπα
συνάδελφό της ότι αυτά είναι ανοιχτός ρατσι-
σμός! Η Χόλαντ επίσης, επικρίθηκε από δη-
μοσιογράφο της Πολωνικής Τηλεόρασης για
την ταινία και τα σχόλιά της κατά της Πολωνι-
κής κυβέρνησης. Το Brexit βρέθηκε επίσης
στο μάτι του κυκλώνα μέσα στην αίθουσα Τύ-
που, περισσότερο σαν μια διάθεση των δημι-
ουργών να απαντήσουν στην άνοδο του ρα-
τσισμού και της ακροδεξιάς.

Τα παραπάνω είναι μόνο ένα δείγμα από
τον προβληματισμό που εκφράστηκε στις
οθόνες και στις συζητήσεις. Αξίζει να ανα-
φερθούν οι ταινίες με αναφορά στο φύλο και
την καταπίεση και η βράβευση του «Μια φαν-
ταστική γυναίκα» με ηρωίδα μια τρανς. Επί-
σης, από την Ισπανία έρχεται ένα ντοκιμαν-
τέρ για το φαινόμενο «Podemos» αλλά και το
εκπληκτικό «Bones of contention», που ανα-
φέρεται στον αγώνα που κάνουν σήμερα οι
συγγενείς των αγωνιστών που δολοφονήθη-
καν από τη δικτατορία του Φράνκο, για να ξε-
θαφτούν και να ταυτοποιηθούν τα οστά τους,
ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη έστω και καθυ-
στερημένα. Ανάμεσά τους, πολλοί lgbt άν-
θρωποι που απαιτούν την αναγνώριση του
διωγμού τους από το καθεστώς, με σύμβολο
τα οστά του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, τα
οποία το καθεστώς φρόντισε να εξαφανίσει,
όχι όμως και τη μνήμη του. 

Δήμητρα Κυρίλλου

Ο
Νίκος Κούνδουρος, που έφυγε στις 22
Φλεβάρη υπήρξε ένας μοναδικός δη-
μιουργός που καθόρισε τη φυσιογνω-

μία του Ελληνικού κινηματογράφου. 

Οι ταινίες του «Μαγική Πόλη» (1954) και
«Δράκος» (1956) ήταν μοναδικές εμπειρίες
στην μεταπολεμική Ελλάδα, όπου το δόγμα
Τρούμαν και οι δεξιές κυβερνήσεις υπαγό-
ρευαν ένα σινεμά ψυχαγωγίας και εξωραϊσμού
της σκληρής πραγματικότητας που βίωνε η ερ-
γατική τάξη. Η «μαγική πόλη» δεν είναι άλλη
από το Δουργούτι (σημερινός Νέος Κόσμος),
τότε προσφυγική παραγκούπολη στις παρυφές
της πόλης, όπου μικρασιάτες και φτωχοί εργά-
τες προσπαθούσαν να επιβιώσουν δίπλα στον
υπόκοσμο. Η ταινία γεννήθηκε από την εμπει-
ρία του Κούνδουρου, που είχε αναζητήσει εκεί
τη μητέρα του Άρη Αλεξάνδρου, για να της με-
ταφέρει επιστολές από τη Μακρόνησο. Εκεί είχε εξοριστεί για τις αρι-
στερές πεποιθήσεις του. Είχε άλλωστε ενταχθεί στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στη
διάρκεια της κατοχής.

Ακόμα πιο μεγάλη αίσθηση έμελλε να προκαλέσει ο «Δράκος», σε σε-
νάριο Ιάκωβου Καμπανέλλη και μουσική Μάνου Χατζιδάκη. Εδώ, ο μονα-
χικός τραπεζοϋπάλληλος Θωμάς (εξαιρετικός Ντίνος Ηλιόπουλος), λό-
γω εκπληκτικής ομοιότητας με έναν καταζητούμενο κακοποιό, θα γνωρί-
σει για ένα μόνο βράδυ μια πρωτόγνωρη εμπειρία: θα βρεθεί σε ένα

καμπαρέ όπου θα τον ερωτευτεί μια χορεύτρια
ενώ μια συμμορία θα τον θέσει επικεφαλής σε μια
επιχείρηση κλοπής αρχαιοτήτων! Μετά τον πρώτο
πανικό, ο Θωμάς συναρπάζεται από τη νέα του
ταυτότητα, καθώς του δίνει μια ευκαιρία να δρα-
πετεύσει από την ανωνυμία, τη μιζέρια, τη μονα-
ξιά, την καθημερινότητα, την Ελλάδα της δεκαε-
τίας του ’50. Όταν όμως λυθεί η παρεξήγηση, ο
Θωμάς θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Η ται-
νία συνδυάζει όλες τις αρετές της κινηματογραφι-
κής πρωτοπορίας, από τον Γερμανικό εξπρεσιονι-
σμό μέχρι τον Ιταλικό νεορεαλισμό και καλλιτεχνι-
κά εφευρήματα όπως ο χορός των κουτσαβάκη-
δων στο τέλος. Όταν κυκλοφόρησε γνώρισε ει-
σπρακτική αποτυχία, στο οποίο συνέβαλε και το
«θάψιμο» από μερίδα του αστικού τύπου, αλλά
δυστυχώς και από την υποτίθεται ανοιχτόμυαλη
«Αυγή», που θύμωσαν με την πεσιμιστική απεικό-

νηση της Ελληνικής κοινωνίας. Όμως ο «Δράκος» έμελλε να μείνει αθά-
νατος στον κόσμο του κινηματογράφου και να παίζεται μέχρι σήμερα σε
αφιερώματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Αυτό το πρωτοποριακό και ειλικρινές σινεμά υπηρέτησε ο Κούνδου-
ρος σε όλη του τη διαδρομή. Με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία έδει-
ξε ότι ο δύσκολος δρόμος των «δημιουργών» υπάρχει και αξίζει να τον
ακολουθεί κανείς, ενώ παρέμεινε μέχρι τέλους στην αριστερά και στο
δημοψήφισμα του 2015 τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του «ΟΧΙ». 

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

Πλούσια τέχνη
από φτωχά υλικά

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

Έφυγε ο “Δράκος” του ελληνικού σινεμά

Η πιο πολιτική Μπερλινάλε
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Τ
ο βιβλίο του Άλεξ Καλλίνικος
«Η Αποκρυπτογράφηση του
Κεφαλαίου» παρουσίασε την

Παρασκευή 17 Φλεβάρη στο Polis
Art Cafe το Μαρξιστικό Βιβλιοπω-
λείο. Ο χώρος γέμισε από κόσμο
όλων των ηλικιών επιβεβαιώνοντας
το ενδιαφέρον για τη μαρξιστική θε-
ωρία σήμερα.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Κώ-
στας Πίττας, υπεύθυνος του Μαρξι-
στικού Βιβλιοπωλείου, ενώ το βιβλίο
παρουσίασαν ο Χρήστος Λάσκος, οι-
κονομολόγος, εκπαιδευτικός, η Χρι-
στίνα Καρακιουλάφη, επίκουρος κα-
θηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της
Κρήτης, ο Βασίλης Δρουκόπουλος,
ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστή-
μιο της Αθήνας και ο Πάνος Γκαργ-
κάνας, διευθυντής της εφημερίδας
Εργατική Αλληλεγγύη. 

«Είναι πολύ τιμητική για μένα η
συμμετοχή στην αποψινή παρουσία-
ση γιατί το βιβλίο είναι σπουδαίο»,
ξεκίνησε ο Χ. Λάσκος, «Όπως είχε πει
ο ίδιος ο συγγραφέας σε μια από τις
παρουσιάσεις του, είναι ένα πολύ
απαιτητικό βιβλίο, θέλει χρόνο, χαρτί
και μολύβι, δεν διαβάζεται με τον
τρόπο που διαβάζεται πχ το Έτος
Ένα του Βίκτορ Σερζ που είναι αφή-
γηση μυθιστορηματικού τύπου. Είναι
επιστημονικά βαθύ αλλά και γι’ αυτό
εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δεν πρόκει-
ται για εισαγωγή στο Κεφάλαιο,
όπως λέει και ο Καλλίνικος, στόχος
του είναι να αναπτύξει μια σειρά θε-
ματικές που είναι καθοριστικές για
την εξέλιξη της σκέψης του Μαρξ και
του Μαρξισμού συνολικότερα. Διε-
ρευνά γιατί ο Μαρξ ασχολήθηκε με
τη συγγραφή του Κεφαλαίου, ποια
προβλήματα αντιμετώπισε και με
ποιο τρόπο επιχείρησε να τα λύσει».

Επιρροή

Στη συνέχεια και πριν αναφερθεί
αναλυτικά στα κεφάλαια του βιβλίου
ο ομιλητής στάθηκε στη «θεωρητική
ευγένεια και εντιμότητα με την οποία
ο Καλλίνικος προσεγγίζει τους πιο
πεισμένους και φανατικούς αντιπά-
λους της δικής του θεωρητικής επι-
λογής. Εκθέτει τα επιχειρήματα του
αντιπάλου πριν προσπαθήσει να τα
αποδομήσει. Η πιο οξεία κριτική συν-
δυάζεται με το πιο σαφή και ευκρινή
σεβασμό σε αυτόν που κρίνει. Είναι
ένα τεράστιο πλεονέκτημα για όποι-
ον κάνει αυτή τη δουλειά… Τι μας
επιτρέπει το βιβλίο; Μας δίνει τη δυ-
νατότητα να καταλάβουμε πώς εξελί-
χτηκαν μια σειρά από βασικές συζη-
τήσεις που αφορούν το έργο του
Μαρξ. Να ασχοληθούμε με το Κεφά-
λαιο παρακολουθώντας στον ίδιο
χρόνο και την ταραχώδη ιστορία της
επιρροής του στα ανθρώπινα πράγ-
ματα, για τα 150 χρόνια που μεσολά-
βησαν από την πρώτη έκδοσή του».

«Το βιβλίο και με έπεισε και με εν-
θουσίασε γιατί πρώτα από όλα είναι
ιστορία για το πώς γράφεται ένα βι-
βλίο», ξεκίνησε η Χ. Καρακιουλάφη,
«Ο Καλλίνικος το τονίζει από την αρ-
χή και σε διάφορα σημεία του βιβλί-
ου, δίνοντάς μας τι κρύβεται πίσω
από το συγγραφέα του Κεφαλαίου,
ένα συγγραφέα με πολυσχιδές έργο
αλλά που ταυτόχρονα είχε και τα
όριά του, τους σωματικούς και πνευ-
ματικούς του περιορισμούς. Αυτό του
δίνει και μια ανθρώπινη διάσταση…
Αυτό που κάνει καλό ένα βιβλίο είναι
και η δουλειά των μεταφραστών. Θέ-
λω να τους συγχαρώ γιατί μια μετά-
φραση μπορεί να καταστρέψει ένα
καλό έργο αν δεν αποδοθεί σωστά
και με τους σωστούς όρους. Θεωρώ
ότι έκαναν ένα τιτάνιο έργο γιατί δεν
είχαν μόνο να αποδώσουν τα λεγόμε-
να του συγγραφέα αλλά και να δου-
λέψουν πάνω στο πρωτογενές υλικό
και τις πηγές που είναι άπειρες».

Η ομιλήτρια εστίασε στο κομμάτι
του βιβλίου που αφορά στην εργασία
και συγκεκριμένα στον εφεδρικό
στρατό. «Το με πόση λεπτομέρεια και
προσοχή τον όρισε ο Μαρξ, είναι
απάντηση σε όσους σήμερα θέλουν
να κάνουν μια στείρα αντιπαράθεση
‘απασχολούμενοι-άνεργοι’», είπε, «Ο
Μαρξ δεν ταύτιζε τον εφεδρικό στρα-
τό με τους ανέργους, η ανάλυσή του
ήταν πολυεπίπεδη και σύνθετη. Μι-
λούσε για τις μορφές του εφεδρικού
στρατού, τη ρευστή, τη λανθάνουσα,
τη στάσιμη και βεβαίως για εκείνα τα
κατώτερα στρώματα, άνθρωποι που
δε θα εργάζονταν ποτέ και ήταν ανί-
κανοι να δουλέψουν. Μας δείχνει
όμως πώς, ανάλογα με τη φάση στην

οποία βρίσκεται ο οικονομικός κύ-
κλος, μπορούν να υπάρξουν μετακυ-
λήσεις από τη μία κατηγορία στην
άλλη. Η επικαιρότητα της ανάλυσης
βρίσκεται στο γεγονός ότι υπάρχει
αυτό το πολιτικό παιχνίδι με τα στατι-
στικά της ανεργίας. Συνειδητά ο Καλ-
λίνικος παρουσιάζει στον εκτεταμένο
επίλογό του αυτό το κομμάτι».

Πολιτικό

«Ο Καλλίνικος αποκαλεί το βιβλίο
δύο φορές φιλοσοφικό», είπε ο Β.
Δρουκόπουλος ξεκινώντας, «Είναι
πολύ ευρύτερο, πολιτικό, με πολιτι-
κές αναφορές και διαπιστώσεις και
δεν πρέπει να διαβαστεί μόνο ως φι-
λοσοφικό. Ο Καλλίνικος απευθύνε-
ται και συνδιαλέγεται με τον ανα-
γνώστη, τον κάνει να συμμετέχει στο
ξετύλιγμα των ιδεών του και του
σκεπτικού του με έναν ιδιαίτερο, οι-
κείο τρόπο. Με όσους διαφωνεί, εκ-
φράζει τις αντιρρήσεις του με ένα
πολύ εποικοδομητικό τρόπο και δεν
παραλείπει, όταν απαιτείται, να ανα-
γνωρίζει τη συμβολή τους».

Αφού έκανε με τη σειρά του μια
λεπτομερή παρουσίαση των κεφα-
λαίων του βιβλίου, κατέληξε «Το
έβδομο κεφάλαιο ‘Σήμερα’ είναι το
πιο βατό, αναφέρεται συνοπτικά
στις θεωρητικές αναζητήσεις των
επιγόνων, τις αναλύσεις των φάσε-
ων της καπιταλιστικής ανάπτυξης
και στους αντίστοιχους πολιτικούς
προβληματισμούς. Είναι μια έκδοση
πολύ επιμελημένη, η μετάφραση εί-
ναι ευρηματική, αξιόλογη και πολύ
προσεγμένη. Και μου έκανε θετική
εντύπωση ότι σε αρκετές υποσημει-
ώσεις του Καλλίνικος, οι μεταφρα-

στές είχαν τη διάθεση, που διευκο-
λύνει πάρα πολύ τον αναγνώστη, να
παραπέμψουν και στις όσες ελληνι-
κές μεταφράσεις υπάρχουν. Το βι-
βλίο είναι δύσκολο και απαιτητικό
που υπεισέρχεται πολύ βαθιά στο
Κεφάλαιο του Μαρξ που δεν είναι
πάντα ευκολονόητο».

«Είναι πολύ σημαντική η στιγμή
που έχουμε στα χέρια μας αυτό το
βιβλίο», είπε ο Π. Γκαργκάνας,
«Προφανώς γιατί είναι τα 150 χρόνια
από την πρώτη έκδοση του Κεφαλαί-
ου, προφανώς γιατί είναι τα 100
χρόνια από τη Ρώσικη Επανάσταση,
και προφανώς γιατί είναι δέκα χρό-
νια από τότε που ξεκίνησε η σύγχρο-
νη κρίση, το καλοκαίρι του 2007 εί-
χαμε το σκάσιμο της φούσκας στην
αγορά στεγαστικών δανείων στο
αμερικάνικο τραπεζικό σύστημα. Εί-
μαστε όμως τυχεροί γιατί είμαστε σε
μια χώρα που έχει την μεγαλύτερη
αριστερά αυτή την περίοδο, έχει μια
κυβέρνηση που αναδείχτηκε ως κυ-
βέρνηση της πρώτη φορά αριστε-
ράς κι έχει μια αντιπολίτευση που
τον τόνο τον δίνει η αριστερά πέρα
από την κυβερνώσα. Το βιβλίο έχει
μια αμεσότητα παρά τις δυσκο-
λίες του γιατί είναι μια παρέμβα-
ση και στη μεγάλη συζήτηση
όλων αυτών των 150 χρόνων αλ-
λά και στις σημερινές συζητή-
σεις για το που βρισκόμαστε και
πώς παρεμβαίνει η αριστερά σε
όλες τις εκδοχές της… Είναι
εφόδιο για αυτό που λέει στην
τελευταία φράση του βιβλίου,
ότι όλη αυτή η δουλειά είναι ταγ-
μένη σε μια ιστορική προσπά-
θεια, στην προσπάθεια της ερ-
γατικής τάξης να ανατρέψει τον
καπιταλισμό».

Στη συνέχεια ο ομιλητής στά-
θηκε στα κεφάλαια του βιβλίου
που αφορούν στις κρίσεις, «ένα
επίμαχο θέμα που έχει απασχο-
λήσει και τους μαρξιστές και

τους αντιπάλους τους», και στην ερ-
γασία καθώς «η συζήτηση για το ρό-
λο της εργατικής τάξης κι αν παρα-
μένει ο ιστορικός νεκροθάφτης του
καπιταλισμού γεφυρώνει αυτά τα
150 χρόνια». Για τα πρώτα, εξήγησε
ότι «η συμβολή του Καλλίνικος είναι
ότι μας βοηθά να συγκεντρώσουμε
τους παράγοντες που οδηγούν στις
κρίσεις» και για τα δεύτερα ότι «ο
Καλλίνικος αποκαθιστά την έννοια
της εργατικής τάξης για να πει ότι
παραμένει ως κοινωνική τάξη εξίσου
σημαντική, δυνατή και με μεγαλύτε-
ρες δυνατότητες. Είναι ισχυρότερο
υποκείμενο σήμερα. Με αυτή την έν-
νοια ο βαθμός δυσκολίας του βιβλί-
ου αλλάζει».

Ακολούθησαν ερωτήσεις προς
τους ομιλητές και συζήτηση πάνω
στα σημεία που πρόβαλαν, για το αν
μπορεί ο καπιταλισμός σήμερα να
ξεπερνά τις κρίσεις του, για τον εφε-
δρικό στρατό, για το ρόλο της εργα-
τικής τάξης. 

Η Μαρία Στύλλου παρεμβαίνοντας
στάθηκε στη συγκεντροποίηση του
κεφάλαιου που έχει κάνει τις μεγά-
λες επιχειρήσεις “too big to fail” και
δυσκολεύει τη διέξοδο από την κρί-
ση με την καταστροφή κεφαλαίων.
Στάθηκε επίσης στις αλλαγές μέσα
στην εργατική τάξη και ιδιαίτερα στη
συμμετοχή των γυναικών που πέρα-
σαν μαζικά στην παραγωγή. Σε αντί-
θεση με τις αντιλήψεις που την κα-
τακερματίζουν, η πραγματική πορεία
δείχνει την ενότητα της τάξης σε
όλη τη διαδικασία διεύρυνσής της.

Ο Λέανδρος Μπόλαρης στη δική
του παρέμβαση θύμισε ότι το σύ-
στημα ποτέ δεν κατάφερε να βγει
από τις κρίσεις του μόνο με εντατι-
κοποίηση της εκμετάλλευσης της
εργασίας.

Κλείνοντας οι ομιλητές είχαν την
ευκαιρία να επανέλθουν σύντομα
στη σημασία της δουλειάς που έκα-
νε ο Άλεξ Καλλίνικος και ο Πάνος
Γκαργκάνας τους ευχαρίστησε
όλους για μια βραδιά που προσπά-
θησε να είναι αντάξια αυτού του τό-
σο σημαντικού βιβλίου.

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Μελετώντας την “Αποκρυπτογράφηση” του Κεφάλαιου

Διαβάστε επίσης

Η αίθουσα και το πάνελ της εκδήλωσης 
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Σ
τις 15 Μαρτίου θα γίνουν
εκλογές στην Ολλανδία. Ο
Γκέερτ Βίλντερς από το ακρο-

δεξιό Κόμμα Ελευθερίας ηγείται
στις δημοσκοπήσεις. Η αριστερά
μπορεί να είναι πολιτικά κλονισμένη
αλλά την ίδια στιγμή έχουμε αρχίσει
να βλέπουμε μια αύξηση των κινητο-
ποιήσεων στο δρόμο.  

Η τωρινή κυβέρνηση Εργατικών-
VVD ήταν η πρώτη κυβέρνηση τα τε-
λευταία 15 χρόνια που κατάφερε να
ολοκληρώσει τη θητεία της. Το γεγο-
νός ότι τα κατάφεραν, παρά τη βα-
θιά οικονομική κρίση και έχοντας πά-
ρει πάνω από 40 δις μέτρα λιτότη-
τας, έχει να κάνει με τη χαμηλή
στάθμη των κινητοποιήσεων και την
αδυναμία της αριστεράς να συγ-
κρουστεί με το ρατσισμό και την πο-
λιτική αποδιοπομπαίων τράγων της
δεξιάς. Οι ισχυροί δεσμοί ανάμεσα
στο Εργατικό κόμμα και τη συνδικα-
λιστική γραφειοκρατία κατάφεραν να
μπλοκάρουν τη μαζική αντίσταση. 

Δίκτυα

Τα δίκτυα από τα κάτω δεν ήταν
αρκετά δυνατά ώστε να αναγκάσουν
τις ηγεσίες να έρθουν σε σύγκρουση
με τις επιθέσεις της κυβέρνησης. Το
ριζοσπαστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα
έχει μετακινηθεί προς το κέντρο με
στόχο να παρουσιάσει «υπεύθυνο»
πολιτικό προφίλ και έχει ήδη συμμε-
τάσχει σε κάποιες τοπικές κυβερνή-
σεις μαζί με τη νεοφιλελεύθερη δεξιά. 

Αυτή η κατάσταση σήμανε ότι ο
ακροδεξιός πολιτικός Γκέερτ Βίλν-
τερς μπορεί να παρουσιάζει τον

εαυτό του κατά κάποιον τρόπο, σαν
τη φωνή «ενάντια στο κατεστημένο».
Η ρητορική του έχει δανειστεί περιε-
χόμενα της αριστεράς, όπως το ζή-
τημα της μείωσης του ορίου ηλικίας
για συνταξιοδότηση και της αύξη-
σης των δαπανών για την υγεία, αλ-
λά στην πράξη συνήθως ψηφίζει μα-
ζί με τη συντηρητική δεξιά. Οι ρατσι-
στικές του καμπάνιες ενάντια στους
μουσουλμάνους και τους πρόσφυ-
γες έχουν μετατοπίσει το δημόσιο
διάλογο προς τα δεξιά. Στην προ-
εκλογική του καμπάνια υπόσχεται
ότι θα κλείσει τα τζαμιά και τα μου-
σουλμανικά σχολεία, θα απαγορεύ-
σει το Κοράνι, θα κλείσει τα σύνορα
και θα απελαθούν όσοι πρόσφυγες
έχουν πάρει χαρτιά. 

Αυτού του είδους ο ρατσισμός έχει

γίνει mainstream στην Ολλανδία. O
πρωθυπουργός Ρούτε έχει επανει-
λημμένα ζητήσει από τους μετανά-
στες να φύγουν από τη χώρα. Ο σο-
σιαλδημοκράτης υπουργός Οικονομι-
κών Ντάισελμπλουμ έχει δηλώσει ότι
οι πρόσφυγες είναι «βόμβα» για το
κράτος πρόνοιας στην Ευρώπη. Και
αμέσως μετά την εκλογή του Τραμπ
τα ολλανδικά ΜΜΕ προβάλουν συνέ-
χεια υποστηρικτές του Βίλντερς.  

Υπεύθυνα για το δυνάμωμα του
Βίλντερς είναι αυτά τα κόμματα που
θα ονομάζαμε κόμματα του «ακραί-
ου κέντρου». Είναι τα κόμματα που
είναι υπεύθυνα για τα πιο άγρια μέ-
τρα λιτότητας και έχουν βρεθεί στην
πρώτη γραμμή της ΕΕ πιέζοντας για
ρατσιστικές συμφωνίες όπως αυτήν
που υπέγραψαν με την Τουρκία για

τους πρόσφυγες. Αυτή τους η πολι-
τική κάνει τον ρατσισμό να φαίνεται
«νορμάλ». Μπροστά στην επιλογή
ανάμεσα στο νεοφιλελεύθερο κέν-
τρο και τη ρατσιστική δεξιά, αρκετοί
επιλέγουν τη δεύτερη. Δεν υπάρχει
φασιστικό κίνημα στους δρόμους -ο
Βίλντερς δεν το χρειάζεται προς το
παρόν- αλλά δεκαπέντε χρόνια
ακροδεξιών πολιτικών χωρίς αντιπο-
λίτευση έχουν δημιουργήσει γόνιμο
έδαφος για να υπάρξει κάτι τέτοιο. 

Σενάρια

Μετά τις εκλογές δύο είναι τα βα-
σικά σενάρια - και τα δύο θα είναι κα-
κά. Ή θα προκύψει μια κυβέρνηση
συνασπισμού του συντηρητικού VVD
με τον Βίλντερς που θα επιβάλει ακό-
μη πιο άγριες ρατσιστικές πολιτικές ή
μια πλατιά νεοφιλελεύθερη κυβέρνη-
ση του κέντρου με τέσσερα ή και πε-
ρισσότερα κόμματα. Αυτό θα δώσει
την ευκαιρία σε ένα ήδη ισχυροποι-
ημένο Βίλντερς να αναδειχθεί στην
πιο δυνατή φωνή της αντιπολίτευσης. 

Στην αριστερά, το Σοσιαλιστικό
Κόμμα μιμείται όλο και περισσότερο
τον Βίλντερς όταν ανοίγουν ζητήματα
πάνω στη μετανάστευση. Ένας βου-
λευτής του, ο Ούλενμπελτ, δήλωσε
την προηγούμενη βδομάδα: «Οι Ολ-
λανδοί εργάτες πρώτα. Αυτό δεν εί-
ναι Τραμπ, δεν είναι Βίλντερς, είναι
το Σοσιαλιστικό Κόμμα». Εξαιτίας αυ-
τής του της στάσης ένα κομμάτι της
νεολαίας προβλέπεται να ψηφίσει
τους Πράσινους. Ακολουθούν μια χα-
μηλών τόνων προεκλογική καμπάνια,
αλλά σε αντίθεση με το Σοσιαλιστικό

Κόμμα δεν έχουν ρίζες στην εργατική
τάξη και έχουν ένα άθλιο ιστορικό
όσον αφορά στην υποστήριξη νεοφι-
λελεύθερων μέτρων.

Η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη όμως
είναι η ανάδειξη του ψηφοδελτίου
«Άρθρο 1» που έχει πάρει το όνομά
του από το ομώνυμο άρθρο του ολ-
λανδικού συντάγματος ενάντια στις
διακρίσεις, στο οποίο ηγείται η Ολ-
λανδή-Σουριναμέζα Συλβάνα Σίμονς.
Θα είναι δύσκολο να μπουν στη Βου-
λή, αλλά αν το πετύχουν, αυτό θα
δώσει μια φωνή στα αντιρατσιστικά,
γυναικεία και αντισεξιστικά κινήματα.

Ένα αντικαπιταλιστικό, αντιρατσι-
στικό και φεμινιστικό κόμμα είναι
αναγκαίο, αλλά αυτό μπορεί να γεν-
νηθεί μόνο μέσα από τους αγώνες.
Την ίδια στιγμή που η κατεστημένη
αριστερά κινείται προς το κέντρο,
έχουμε δει μια αύξηση των κινητο-
ποιήσεων μετά την εκλογή του
Τραμπ. Πολλοί άνθρωποι καταλαβαί-
νουν ότι ο Βίλντερς μπορεί να είναι
ο επόμενος. Κάθε φορά που ο Βίλν-
τερς επιχειρεί να κάνει μια δημόσια
εμφάνιση βρίσκεται αντιμέτωπος με
αντιδιαδηλωτές.

Η διεθνής διαδήλωση ενάντια στο
ρατσισμό και το φασισμό στις 18
Μάρτη θα γίνει τρεις μέρες μετά τις
εκλογές. Υποστηρίζεται από πολλές
αντιρατσιστικές και μουσουλμανικές
οργανώσεις και συνδικάτα. Θα γίνει
σε μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή
ώστε να βάλει πίεση ενάντια στη δη-
μιουργία οποιασδήποτε κυβέρνησης
με συμμετοχή του Βίλντερς. 

Εwout van den  Berg

Ο
ι “Πορείες για την αξιοπρέ-
πεια” επέστρεψαν αυτές τις
μέρες στους δρόμους της

Ισπανίας. Την ώρα που γράφονταν
αυτές οι γραμμές, στις 28 Φλεβάρη,
εξελισσόταν η Ανδαλουσιανή πο-
ρεία, στη Σεβίλλη, στο Νότο της χώ-
ρας. Οι “Πορείες για την αξιοπρέ-
πεια” είναι μια προσπάθεια που ξεκί-
νησε από το 2014 για το συντονισμό
των κινημάτων και των αγώνων που
βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο γύρος των κινητοποιήσεων έρχε-
ται την ώρα που οι λιμενεργάτες βρί-
σκονται μπροστά σε μια μεγάλη μά-
χη. Έχουν ήδη προκηρύξει εννιά μέ-
ρες απεργίας, τρεις ανά βδομάδα,
ξεκινώντας από τις 6 Μάρτη, συνεχί-
ζοντας μετά τις προειδοποιητικές
απεργίες που έκαναν το Φλεβάρη. Η
επίθεση στους λιμενεργάτες έρχεται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την
κυβέρνηση του Ραχόι. Η ΕΕ επέβαλ-
λε πρόστιμα στην κυβέρνηση επειδή
το επάγγελμα παραμένει κλειστό και
τώρα ο Ραχόι φέρνει στο κοινοβούλιο
νόμο για το άνοιγμά του. Κλειστό
επάγγελμα σημαίνει ότι οι λιμενεργά-

τες έχουν κατοχυρωμένα δικαιώμα-
τα, δεν μπορούν να ανοίξουν αντα-
γωνιστικές, πιο φτηνές, εταιρείες, και
ότι τα ίδια τα συνδικάτα των λιμενερ-
γατών έχουν λόγο για το πώς γίνεται
η κατανομή της δουλειάς. Η επίθεση
εναντίον τους συντονίζεται με τα
γνωστά παραμύθια περί προνομιού-
χων εργαζόμενων που δεν καταλα-
βαίνουν πώς περνάει ο υπόλοιπος κό-
σμος που δεν έχει τόσο υψηλούς μι-
σθούς και δικαιώματα. Τα ψέματα
αυτά δεν περνάνε, και πολύς κόσμος
ψάχνει τρόπο να εκφράσει την αλλη-
λεγγύη του στους λιμενεργάτες.

Στην Ανδαλουσία κεντρικό ρόλο
έχουν οι αγώνες στην Υγεία. Το
“λευκό κύμα” που οργανώνει το κί-
νημα στην υγεία πέτυχε πρόσφατα
μια μεγάλη νίκη στη Γρανάδα, ενάν-
τια στις συγχωνεύσεις νοσοκομείων
που προωθεί η κυβέρνηση της Ανδα-
λουσίας. Οι διαδηλώσεις στη Γρανά-
δα έφτασαν σε ιστορικό ρεκόρ συμ-
μετοχής -σχεδόν ολόκληρη η πόλη
κατέβαινε στο δρόμο. Αντίστοιχοι

συντονισμοί δημιουργούνται πλέον
και σε άλλες πόλεις της Ανδαλου-
σίας. Η Δεξιά προσπαθεί να οικειο-
ποιηθεί το κίνημα στην Υγεία, μιας
και την Ανδαλουσία την κυβερνάει
το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Το Λαϊκό
Κόμμα κρύβεται πίσω από σημαιάκια
με το.. εμπνευστικότατο σύνθημα
“καλύτερη διαχείριση”. 

Εξοργισμένοι

Οι φασίστες του κόμματος Vox
προσπάθησαν να κάνουν εμφάνιση
με πανό στη Σεβίλλη, αλλά το πανό
κατέληξε κομματάκια σε έναν κάδο.
Τώρα οι εφημερίδες της δεξιάς δη-
λώνουν εξοργισμένες που ο αγώνας
στην Υγεία συμμετέχει στο συντονι-
σμό των Πορειών για την αξιοπρέ-
πεια. Ανάλογες μάχες ενάντια στις
συγχωνεύσεις εξελίσσονται και στην
Παιδεία. Η κυβέρνηση της Ανδαλου-
σίας σπρώχνει με μαζικό τρόπο όλο
και περισσότερα παιδιά στα ιδιωτικά
σχολεία, το οποίο στην Ισπανία πολ-
λές φορές σημαίνει στα χέρια της

εκκλησίας που ελέγχει μεγάλο μέ-
ρος της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Συν-
τονισμοί εμφανίζονται και για την
υπεράσπιση των συντάξεων, αλλά
και για την υποδοχή των προσφύ-

γων. Μετά την τεράστια αντιρατσι-
στική διαδήλωση στη Βαρκελώνη
την περασμένη βδομάδα, οργανώ-
θηκαν κινητοποιήσεις σε Σεβίλλη,
Κόρδοβα και άλλες πόλεις την Κυ-
ριακή 26 Φλεβάρη.

Τα κινήματα και οι απεργίες κι-
νούνται πιο γρήγορα από την κυβέρ-
νηση. Η καινούργια κυβέρνηση του
Ραχόι στήθηκε το φθινόπωρο μετά
από σχεδόν ένα χρόνο εκλογές και
αδυναμία σχηματισμού. Προς το πα-
ρόν όμως, φαίνεται παραλυμένη. Η
επίθεση στους λιμενεργάτες είναι η
πρώτη επιθετική πρωτοβουλία και
αυτή ήρθε μετά από μεγάλη πίεση
της ΕΕ. Πρόκειται για κυβέρνηση
κοινοβουλευτικής μειοψηφίας που
στήθηκε χάρη στη στήριξη που της
δίνει το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Το ΣΚ
όμως βρίσκεται χωρίς ηγεσία, καθώς
η δεξιά πτέργυα ανέτρεψε τον Σάν-
τσεθ, ο οποίος δεν ήθελε να στηρίξει
τον Ραχόι άνευ όρων. Τώρα ο ίδιος ο
Ραχόι λέει πως αν δεν βρει στήριξη
στο ΣΚ για τον προϋπολογισμό του
2018 θα ξαναπάει σε εκλογές.

Νίκος Λούντος

ΙΣΠΑΝΙΑ Μαζικά συλλαλητήρια και απεργίες

ΟΛΛΑΝΔΙΑ Στις 15 Μάρτη εκλογές, στις 18 διαδήλωση 

Την αναστολή των δημόσιων προεκλογικών του εμφανίσεων ανακοίνωσε ο ακροδεξιός
Γκέερτ Βίλντερς του Κόμματος της Ελευθερίας, επικαλούμενος ζητήματα “ασφάλειας”.
Η πραγματικότητα είναι ότι η οργή ενάντια στην ρατσιστική εκστρατεία του φουντώνει,
με αντι-διαδηλώσεις κάθε φορά που επιχειρεί να εμφανιστεί

Απεργοί Λιμενεργάτες στη Βαρκελώνη
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Όλο και περισσότερο γελοιοποιείται η πλευ-
ρά της υπεράσπισης των χρυσαυγιτών με τους
τρόπους που εφευρίσκει κάθε φορά με στόχο
τη φίμωση της πολιτικής αγωγής και την καθυ-
στέρηση της δίκης. 

Την Παρασκευή 24 Φλεβάρη οι δικηγόροι των
ναζί για άλλη μια φορά με νομικίστικα τερτίπια
προσπάθησαν να μπλοκάρουν τη διαδικασία.
Με μια ένσταση-φούσκα ζήτησαν την απόλυτη
ακυρότητα της δίκης της Χ.Α με αφορμή διερ-
μηνεία στην αγγλική γλώσσα που είχε τελέσει ο

συνήγορος πολιτικής αγωγής Θανάσης Καμπα-
γιάννης για μάρτυρα-θύμα ρατσιστικής επίθε-
σης τον Νοέμβριο του 2013, όταν δηλαδή δεν
παρίστατο ως πολιτικώς ενάγων στην υπόθεση
της εγκληματικής οργάνωσης.

“Η υπεράσπιση απασχολεί την έδρα με ένα
προδήλως αβάσιμο αίτημα” τόνισε κατά την
εξέταση του αιτήματος ο συνήγορος πολιτικής
αγωγής Κώστας Παπαδάκης, ενώ στην ίδια
γραμμή κινήθηκε στην τοποθέτησή του και ο
συνήγορος πολιτικής αγωγής από τη μεριά του

ΠΑΜΕ Θόδωρος Θεοδωρόπουλος.
Αφού σπαταλήθηκε μια ολόκληρη μέρα σε

νομικίστικα τερτίπια τελικά οι προσπάθειές των
υπερασπιστών των ναζί πήγαν στράφι αφού η
πρόεδρος Μ. Λεπενιώτη, μετά από την απορρι-
πτική εισήγηση της εισαγγελέως Α. Οικονόμου,
δεν έκανε δεκτό το αίτημα των δικηγόρων των
χρυσαυγιτών. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν
υπήρξε καμία ακυρότητα (ούτε καν σχετική). Η
υπεράσπιση της Χρυσής Αυγής είδε έτσι άλλο
ένα αίτημά της να απορρίπτεται. 

Καταιγιστικές ήταν οι δυο γυναίκες που ήταν παρού-
σες στην επίθεση στο Στέκι Αντίπνοια και κατάθεσαν
σαν μάρτυρες στην 129η μέρα της δίκης της ΧΑ την
Πέμπτη 23/2 στην δικαστική αίθουσα των φυλακών Κο-
ρυδαλλού.

Η Βασιλική Μάργαρη και η Κατερίνα Γερούκη ήταν
παρούσες παρακολουθώντας το μάθημα ισπανικών που
γίνονταν μια φορά την εβδομάδα εκείνη την ώρα εντός
του ημιυπόγειου χώρου. 

“Ο πρώτος που μπαίνει σηκώνει το χέρι του ναζιστικά
και φωνάζει: Χαιρετίσματα από τη Χρυσή Αυγή” τόνισε
στην αρχή της περιγραφής της η Βασιλική Μάργαρη
για να εξηγήσει την συντονισμένη είσοδο άλλων 10-15
μαυροφορεμένων κρανοφόρων οι οποίοι άρχισαν βρί-
ζοντας να σπάνε και να καταστρέφουν με σκεπάρνια
και ρόπαλα, σπάζοντας τζαμαρίες, χτυπώντας πόρτες
και σκορπώντας το υλικό και τα βιβλία.

“Ο ένας πέταξε ένα σκαμπό προς τον Γιώργο που
ήταν ο πιο εγκλωβισμένος. Φοβήθηκα να μην μας σκο-
τώσουν. Άλλος τον ψέκασε στο πρόσωπο, άλλος τον
μαχαίρωσε. Είδα ένα πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά
φρύδια του Στράτου ήρθαμε πολύ κοντά και όταν μετά
είδα τις φωτογραφίες τον αναγνώρισα. Μπήκαν με πα-
ράγγελμα έναρξης και τελείωσαν με ‘τέλος χρόνου’.
Όλο αυτό δεν κράτησε πάνω από δυο λεπτά. Έτρεξα
πίσω τους μέχρι την πόρτα. Είχαν ανέβει σε μηχανάκια.
Στη θέση των πινακίδων δεν είχαν αριθμούς» ήταν μερι-
κές από τις περιγραφές που έδωσε κατά την διάρκεια
της κατάθεσής της στη δίκη η Β. Μάργαρη. 

Πολιτική ευθύνη
“Παρόλο που στην εφημερίδα τους με ανακοίνωση του

γραφείου τύπου διέψευσαν την εμπλοκή της ΧΑ στην επί-
θεση στην Αντίπνοια, στη δίκη της υπόθεσης τον Μάη του
2011 εμφανίστηκε τάγμα εφόδου με επικεφαλής τους Κα-
σιδιάρη και Λαγό”, τόνισε η μάρτυρας για να προσθέσει
λίγο μετά, “ανέλαβαν άτυπα και κατά τον προσφιλή τους
τρόπο την πολιτική ευθύνη της επίθεσης”.

Σημαντική ήταν και η μαρτυρία της Κατερίνας Γερού-
κη που έχοντας δουλέψει σαν νοσοκόμα ήταν αυτή που
πρόσφερε πρώτες βοήθειες σταματώντας την αιμορρα-
γία στην μηριαία αρτηρία και σώζοντας τη ζωή στον Γ.
Μηλιαράκη. Η Κ. Γερούκη αφού επιβεβαίωσε πλήρως
τις περιγραφές της επίθεσης και τόνισε πως αναγνώρι-
σε του χρυσαυγίτες Σιατούνη και Στράτο, προχώρησε
παρακάτω κατονομάζοντας και τον Κασιδιάρη ως έναν
από τους ηγέτες του τάγματος εφόδου τον Μάη του
2011 στα δικαστήρια. “Ήρθαν να στηρίξουν τον συνα-
γωνιστή τους. Άλλωστε ο Σιατούνης ήταν και μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής της ναζιστικής οργάνωσης... Ο
ίδιος ο Κασιδιάρης υπό τα απαθή βλέμματα της αστυ-
νομίας ήρθε κατά το μέρος μου να με χτυπήσει, έλεγε
θα πεθάνετε σήμερα”. 

Δεν πέρασαν οι προκλήσεις των δικηγόρων της Χ.Α

Ν
έα στοιχεία για την
δράση της Χ.Α. στην
πλ. Αμερικής έφερε

στην επιφάνεια η διήμερη κα-
τάθεση του Σενεγαλέζου Σεκ
Καντίμ την Παρασκευή 24/2
(130η μέρα) και την Τρίτη 28/2
(131η μέρα) οπότε και ολοκλη-
ρώθηκε. 

Ο Σεκ, ο οποίος διατηρούσε
παντοπωλείο στην περιοχή, εί-
ναι από τους βασικούς μάρτυ-
ρες στην υπόθεση εμπρησμού
του μπαρ Cointreau που ανήκε
σε μετανάστη από το Καμε-
ρούν και έγινε στις 13/05/2013
στην πλ. Αμερικής από τους
χρυσαυγίτες Νίκο Παπαβασι-
λείου και Γιώργο Περρή που
έχουν καταδικαστεί με απόφα-
ση του Β’ Αυτόφωρου Τριμε-
λούς Πλημμελειοδικείου Αθη-
νών για τις πράξεις τους «στις
οποίες ωθήθηκαν από μίσος
προκαλούμενο λόγω της φυ-
λής και της εθνικής καταγω-
γής του πολιτικώς ενάγοντος».
Πλέον κατηγορούνται και για
ένταξη στην εγκληματική ορ-
γάνωση.  

Ο Σεκ περιέγραψε το κλίμα
τρομοκρατίας που είχαν απλώ-
σει οι χρυσαυγίτες στην περιο-
χή με την “επιτροπή κατοίκων”
που ήδη από τον Σεπτέμβρη
του 2012 είχαν αρχίσει να
απειλούν διάφορα μαγαζιά
αφρικανών στην περιοχή με
“ομάδες περιπολίας” ενώ λίγο
αργότερα έγινε και η επίθεση
στην Τανζανική κοινότητα.
“Στην αρχή αποφασίσαμε,
αφρικανοί απ' όλες τις κοινό-
τητες να συναντήσουμε την
επιτροπή κατοίκων. Νομίζαμε
πως είχαν πράγματι προβλή-
ματα που θα μπορούσαμε να

τα λύσουμε με τη συζήτηση.
Τα προβλήματά τους όμως
δεν ήταν προβλήματα για να
τα λύσουμε. Τα παράπονα
ήταν ότι ήμασταν μαύροι. Θέ-
λανε να μας διώξουν”, τόνισε
στην κατάθεσή του. 

Εμπρησμός

Πριν φτάσουν στον εμπρη-
σμό του Cointreau οι Νίκος
Παπαβασιλείου και Γιώργος
Πέρρης είχαν επανειλημμένως
απειλήσει τον Πατρίκ, ιδιοκτή-
τη του μπαρ, ζητώντας του οι-
κονομικά ανταλλάγματα. Όταν
ο Πατρίκ απευθύνθηκε στο φί-
λο του Σεκ εκείνος του είπε να
πάει στην αστυνομία και να κά-
νει μήνυση. «Ο ίδιος ο Πατρίκ

μου είπε ότι την προηγούμενη
φορά που είχε πάει στο ΑΤ του
Αγ. Παντελεήμονα για να κάνει
μήνυση έφτασε ο ίδιος ο Πα-
ναγιώταρος που ήταν βουλευ-
τής και του είπαν ότι άμα κάνει
μήνυση θα του κάνουν και αυ-
τοί και αυτοί θα φύγουν αλλά
αυτός θα μείνει εκεί. 

Την επόμενη φορά που τον
απείλησαν ήρθε ο Πατρίκ και
με βρήκε πάλι. Μου είπε πως
του έβαλαν λουκέτο στο μαγα-
ζί και τον απείλησαν πως αν το
ανοίξει θα τον σκοτώσουν. Πή-
γαμε στο τμήμα μαζί και κάνα-
με μήνυση. Όταν γυρίζαμε με
ταξί αποφασίσαμε να περά-
σουμε έξω από το Cointreau.
Έξω από το μαγαζί ήταν μαζε-

μένα 20 άτομα, κάποια από
αυτά φόραγαν μπλούζες Χρυ-
σή Αυγή κρατούσαν ρόπαλα
και ξύλα. Λίγη ώρα μετά μας
ειδοποίησαν ότι το μαγαζί και-
γότανε. Καταστράφηκε ολο-
σχερώς. Υπάρχει βίντεο σε
γαλλικό κανάλι που οι ίδιοι εί-
παν στους δημοσιογράφους:
εμείς το κάψαμε».

«Αν τότε δεν είχαμε σηκώσει
κεφάλι και δεν τους σταματά-
γαμε  θα μας μαχαιρώνανε
στα ίδια μας τα σπίτια. Μα-
ζευόμασταν όλοι μαζί και συ-
ζητάγαμε. Κάναμε διαδηλώ-
σεις» τόνισε ο Σεκ.

Κυριάκος Μπάνος

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕΚ ΚΑΝΤΙΜ

Καταπέλτης για το 
τάγμα εφόδου Πλ. Αμερικής

Η επίθεση στο
στέκι Αντίπνοια

Οι επόμενες δικάσιμοι
Επόμενες δικάσιμοι για το μήνα
Μάρτη: 3/3, 7/3, 8/3, 13/3, 16/3
και 30/3 στο Εφετείο και 2/3, 9/3,
14/3 και 20/3 στον Κορυδαλλό.
Ένα βήμα πίσω θεωρείται από
την πολιτική αγωγή η απόφαση
της έδρας να ανακοινώσει περισ-
σότερες δικάσιμους στον Κορυ-
δαλλό απ'ότι στο Εφετείο για το
μήνα Απρίλιο. Πιο συγκεκριμένα
οι δικάσιμοι για τον Απρίλη είναι:
6/4 και 27/4 στο Εφετείο και 7/4,
10/4, 11/4, 12/4 και 25/4 στον Κο-
ρυδαλλό.

Ο Σεκ Καντίμ καταθέτει στο Εφετείο. Φωτό: Παντελής Σαΐτας 


