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Η
απόφαση της κυβέρνησης της Ολ-
λανδίας να απαγορεύσει την είσοδο
στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τον

υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, δεν έχει
καμιά σχέση με την "προστασία της τουρκι-
κής κοινότητας από τον διχασμό", όπως
υποκριτικά υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι
του Μαρκ Ρούτε, του πρωθυπουργού της
χώρας. Ούτε η απέλαση, λίγες ώρες αργό-
τερα, της Φατμά Καγιά, της υπουργού Οικο-
γενειακών υποθέσεων της Τουρκίας έχει κα-
μιά σχέση με την προάσπιση της δημοκρα-
τίας ή την αντίθεση στον αυταρχισμό του
Ταγίπ Ερντογάν. Αντίθετα αυτό που δεί-
χνουν αυτά τα επεισόδια είναι το απύθμενο
βάθος του ρατσιστικού, αντιδημοκρατικού
βούρκου στο οποίο έχει βυθιστεί -και συνε-
χίζει να βυθίζεται- η Ολλανδία. Και όχι μόνο
η Ολλανδία, όπως φάνηκε από τις αντιδρά-
σεις των κυβερνήσεων των άλλων χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Τετάρτη η Ολλανδία ψηφίζει για το
νέο της κοινοβούλιο. Στις εκλογές συμμετέ-
χουν 28 διαφορετικά κόμματα. Οι πραγματι-
κοί μονομάχοι, όμως, είναι δυο: το φιλελεύ-
θερο, κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα του Ρούτε
και το ακροδεξιό αντιμεταναστευτικό Κόμμα
για την Ελευθερία του Γκερντ Βίλντερς. 

Ο Βίλντερς έχει κάνει το μίσος απέναντι
στο Ισλάμ σημαία του. Το πρόγραμμά του
προβλέπει, ανάμεσα στα άλλα, την απαγό-
ρευση της εισόδου στην Ολλανδία σε πρό-
σφυγες από μουσουλμανικές χώρες, το
κλείσιμο των τζαμιών και την απαγόρευση
πώλησης του Κορανίου. Οι ξένοι, λέει, αλ-
λοιώνουν την εθνική ταυτότητα της χώρας,
διαβρώνουν τις Ευρωπαϊκές της αξίες και
τρώνε τα λεφτά της. Χάρη στην κυβέρνηση
"η Ολλανδία έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο
ΑΤΜ για τους μετανάστες". Μέχρι πριν από
λίγες μέρες το Κόμμα για την Ελευθερία
ήταν πρώτο στις δημοσκοπήσεις. 

Η απάντηση του Ρούτε σε αυτό το ρατσι-
στικό παραλήρημα είναι η προσαρμογή.
Έτσι και αλλιώς οι δημοκρατικές ευαισθη-
σίες δεν είναι -για να το πούμε ευγενικά- το
δυνατό σημείο του Ρούτε: η πρώτη του κυ-
βέρνηση στηριζόταν, κοινοβουλευτικά, στην
ψήφο ανοχής του Κόμματος για την Ελευθε-
ρία. Η κυβέρνηση αυτή έπεσε τον Απρίλη
του 2012 όχι γιατί υπήρξε κάποια σύγκρου-
ση για το μεταναστευτικό ή τη δημοκρατία
αλλά γιατί Βίλντερς και Ρούτε διαφώνησαν
για την οικονομία. 

Πριν από μερικές εβδομάδες ο Ρούτε
απηύθυνε, μέσω του τύπου, μια ανοιχτή επι-
στολή προς τους μετανάστες με την οποία
τους καλούσε να "συμπεριφέρονται κανονι-
κά" δηλαδή όπως οι "ντόπιοι". Αλλιώς "να
φύγουν". Η συμμετοχή σε προεκλογικές
συγκεντρώσεις για το συνταγματικό δημο-

ψήφισμα που θα γίνει τον Απρίλη στην
Τουρκία προφανώς δεν χωράει στα πλαίσια
της "κανονικής συμπεριφοράς".

Στην Ολλανδία ο Τσαβούσογλου επρόκει-
το να μιλήσει σε μια προεκλογική συγκέν-
τρωση, οργανωμένη από τους οπαδούς του
Ερντογάν. Ο Ρούτε θεώρησε ότι ήταν μιας
πρώτης τάξης ευκαιρία να φανεί "σκληρός"
απέναντι στη "μουσουλμανική" Τουρκία. Η
κυβέρνηση της Χάγης διαμήνυσε στην κυ-
βέρνηση της Άγκυρας ότι οι προεκλογικές
εκδηλώσεις στο έδαφός της ήταν ανεπιθύ-
μητες. Και όταν το αεροπλάνο του Τσαβού-
σογλου έφτασε στο αεροδρόμιο, οι ολλανδι-
κές αρχές αρνήθηκαν να του δώσουν άδεια
να προσγειωθεί. 

Η Φατμά Καγιά -που έφτασε στο Ρότερν-
ταμ της Ολλανδίας μέσω Γερμανίας- συνε-
λήφθη λίγα μέτρα έξω από το Τουρκικό
Προξενείο και οδηγήθηκε με τη βία στα σύ-
νορα. Οι 1000 περίπου Τούρκοι που είχαν
συγκεντρωθεί έξω από το Προξενείο για να
πάρουν μέρος στη συγκέντρωση διαλύθη-
καν από την έφιππη αστυνομία -με γκλομπ,
δακρυγόνα και σκυλιά. Ο πρώτος που έτρε-
ξε να εκφράσει την ικανοποίησή του ήταν,
όπως ήταν αναμενόμενο, ο Βίλντερς -που δί-
καια μπορεί να κομπάζει ότι υπαγορεύει την
πολιτική του στην κυβέρνηση.

Τελικό άθροισμα

"Το επεισόδιο μπορεί να ωφελήσει και τους
δυο", γράφει το πρακτορείο Bloomberg. "Αλ-
λά", με τα λόγια του Κεες Ααρτς, καθηγητή
πολιτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο του
Τβέντε, "όταν κάνουμε το τελικό άθροισμα...
αυτά τα οποία έγιναν θα βοηθήσουν ξεκάθα-
ρα τον Βίλντερς. Δεν ήταν πολύ ορατός στη
διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας...
Αλλά τώρα στο τέλος είναι το δικό του βασι-
κό θέμα αυτό που διακυβεύεται..."

Η κυβέρνηση του Ερντογάν απάντησε με
ένα μείγμα από καταγγελίες, βρισιές και
απειλές στις απαγορεύσεις της Ολλανδικής
κυβέρνησης. Οπαδοί του Κόμματος Δικαιο-
σύνης και Ανάπτυξης (AKP) οργάνωσαν
συλλαλητήρια έξω από τις πρεσβείες και τα
προξενεία της Ολλανδίας στην Άγκυρα και
την Κωνσταντινούπολη. Από τη Γαλλία ο
Τσαβούσογλου (η Γαλλική κυβέρνηση δεν
του απαγόρευσε να μιλήσει σε μια αντίστοι-
χη προεκλογική συγκέντρωση) αποκάλεσε
την Ολλανδία "πρωτεύουσα του φασισμού". 

Στην πραγματικότητα, όμως, οι απαγο-
ρεύσεις λειτουργούν υπέρ και όχι ενάντια
στον Ερντογάν: το ρατσιστικό παραλήρημα
της Δύσης του δίνει τη δυνατότητα να εμ-
φανίζεται σαν ο εγγυητής της εθνικής ενό-
τητας -που απειλείται. Και ο εγγυητής πρέ-
πει να είναι ισχυρός. Με το νέο σύνταγμα η
Τουρκία θα μετατραπεί από "κοινοβουλευτι-

κή δημοκρατία" σε "προεδρική δημοκρατία".
Η εκτελεστική εξουσία θα συγκεντρωθεί στα
χέρια του προέδρου. Η θέση του πρωθυ-
πουργού θα καταργηθεί και οι υπουργοί θα
διορίζονται, θα παύονται και θα λογοδοτούν
στον πρόεδρο και όχι στη Βουλή. "Θα έχου-
με μόνο ισχυρές ηγεσίες από εδώ και πέρα"
όπως έλεγε χαρακτηριστικά στους δημοσιο-
γράφους πριν μερικές ημέρες ο Μπιναλί
Γιλντιρίμ, ο σημερινός πρωθυπουργός της
Τουρκίας. Διόλου περίεργο, το μοναδικό
κόμμα (εκτός από το AKP, το κόμμα του
Ερντογάν) που υποστηρίζει την συνταγματι-
κή μεταρρύθμιση είναι το MHP, το φασιστι-
κό κόμμα των "Γκρίζων Λύκων". 

Οι απαγορεύσεις που επέβαλε η Ολλαν-
δία με τις πλάτες της ΕΕ ανάγκασαν όλα
σχεδόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης
στην Τουρκία να υποστηρίξουν την κυβέρ-
νηση. Ο ηγέτης του Κεμαλικού - Σοσιαλδη-
μοκρατικού CHP ζήτησε τη διακοπή των δι-
πλωματικών σχέσεων με την Ολλανδία. "Κοι-
νό μας καθήκον", είπε μιλώντας στην εφημε-
ρίδα Hurriyet, "είναι να υπερασπιστούμε το
εθνικό συμφέρον της Τουρκίας".

Όλες σχεδόν οι κυβερνήσεις της Ευρώ-
πης έτρεξαν να καταδικάσουν τις "εμπρηστι-
κές δηλώσεις" των αξιωματούχων της κυ-
βέρνησης της Τουρκίας που έκαναν λόγο
για "φασιστικά υπολείμματα" στην Ολλανδία.
Αλλά φρόντισαν από τώρα να ξεκαθαρίσουν
ότι οι καταγγελίες θα μείνουν σε φραστικό
επίπεδο. "Καλώ όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ να
δείχνουν σεβασμό το ένα για το άλλο και να
αποκλιμακώσουν την ένταση", δήλωσε ο
Γιενς Στολτενμπέργκ, ο γραμματέας της
συμμαχίας. "Η παρουσία του ΝΑΤΟ στην
Τουρκία είναι καλή και για την Τουρκία και
την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα συμφέροντά μας
είναι κοινά".

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει "αναθέσει", με
τη διαβόητη συμφωνία, την αναχαίτιση των
"προσφυγικών ροών" στην Τουρκία. Η συμ-
φωνία αυτή δεν τέθηκε, παρά την αντιπαρά-
θεση, ούτε λεπτό σε αμφισβήτηση. Η Ευρώ-
πη μπορεί να απαγορεύει στους εκπροσώ-
πους της τουρκικής κυβέρνησης να κάνουν
πολιτικές συγκεντρώσεις υπέρ του νέου
συντάγματος στο έδαφός της. Και να καταγ-
γέλλει ξανά και ξανά την Τουρκία για την
"παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων".
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι είναι αντί-
θετη στον αυταρχισμό της συνταγματικής
μεταρρύθμισης του Ερντογάν ούτε, φυσικά,
ότι νοιάζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ίσα-ίσα: όσο πιο ισχυρή, πιο αυταρχική και
πιο ανεξέλεγκτη γίνεται η τουρκική κυβέρ-
νηση, τόσο καλύτερα θα μπορεί να επιτελεί
την αποστολή του συνοριοφύλακα της ΕΕ
που της έχουν αναθέσει... 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Π
ριν από μια δεκαετία περίπου, ο οικο-
νομολόγος Richard Freeman έγραψε
μερικά άρθρα σχετικά με αυτό που

αποκαλούσε «ο Μεγάλος Διπλασιασμός».
Με αυτό τον όρο εννοούσε την αύξηση του
παγκόσμιου εργατικού δυναμικού ως αποτέ-
λεσμα των αποφάσεων της Κίνας, της Ινδίας
και των κρατών που ανήκουν στο πρώην σο-
βιετικό μπλοκ, να ενσωματωθούν πλήρως
στην παγκόσμια αγορά.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Όπως υποστήριξε ο Freeman, αν οι χώ-
ρες αυτές είχαν μείνει απέξω, το 2000 το
παγκόσμιο εργατικό δυναμικό θα ήταν 1.46
δισεκατομμύρια, ενώ με τη συμμετοχή τους
έφτασε τα 2.92 δισεκατομμύρια εργάτες και
εργάτριες. Ο Freeman κατέληξε στο συμπέ-
ρασμα ότι «προμηθεύοντας τις επιχειρήσεις
με ένα νέο χαμηλόμισθο εργατικό δυναμικό,
ο διπλασιασμός του παγκόσμιου εργατικού
δυναμικού αποδυνάμωσε τη διαπραγματευ-
τική θέση των εργαζομένων στις αναπτυγ-
μένες χώρες καθώς και σε πολλές αναπτυσ-
σόμενες».

Η ανάλυση του Freeman χρησιμοποιείται
συχνά για να υποστηριχτεί η ιδέα ότι η παγ-
κοσμιοποίηση σημαίνει μια «κούρσα προς
τα κάτω», κατά την οποία οι μισθοί παγκο-
σμίως πέφτουν στα επίπεδα των φτωχότε-
ρων χωρών. Αλλά μια πρόσφατη μελέτη από
την ερευνητική ομάδα Euromonitor δείχνει
ότι μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία βρίσκε-
ται σε εξέλιξη.

Κίνα

Οι Financial Times συνοψίζουν τα αποτε-
λέσματα της μελέτης: «Οι μέσοι μισθοί στον
βιομηχανικό τομέα της Κίνας έχουν ξεπερά-
σει τους αντίστοιχους χωρών όπως η Βραζι-
λία και το Μεξικό και πλησιάζουν γρήγορα
αυτούς της Ελλάδας και της Πορτογαλίας,
μετά από μια δεκαετία ιλιγγιώδους ανάπτυ-
ξης κατά την οποία τα κινέζικα μηνιάτικα
τριπλασιάστηκαν.

Στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της
Κίνας, τα ωρομίσθια υπερβαίνουν πλέον
εκείνα όλων των μεγάλων κρατών της Λατι-
νικής Αμερικής εκτός της Χιλής, και είναι
γύρω στο 70 τοις εκατό του επιπέδου των
πιο αδύναμων χωρών της ευρωζώνης».

Έτσι, από το 2005 έως το 2016, στο χρο-
νικό διάστημα δηλαδή από τότε που ο Free-
man πρωτοδημοσίευσε τα άρθρα του, το
μέσο ωρομίσθιο στον βιομηχανικό τομέα
της Κίνας τριπλασιάστηκε από 1,20 στα 3,60
δολάρια την ώρα, την ίδια ώρα που το αντί-
στοιχο ωρομίσθιο μειώθηκε από 2.90 στα
2,70 δολάρια στη Βραζιλία, από 2,20 στα
2,10 δολάρια στο Μεξικό, και από 4.30 δο-
λάρια στα 3.60 δολάρια στη Νότια Αφρική.
Στην Πορτογαλία, τα ωρομίσθια στη μετα-
ποίηση υποχώρησαν ακόμα πιο απότομα,
από 6,30 δολάρια στα 4,50 δολάρια.

η συνέχεια στη σελίδα 24

Παγκοσμιοποίηση 
και εργατική τάξη

Οι ρατσιστικές απαγορεύσεις 
της Ολλανδικής κυβέρνησης 
ευνοούν την ακροδεξιά
(και στην Ευρώπη και στην Τουρκία)
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Να σταματήσουμε αυτό το έγκλημα

Ο μουφτής Διδυμοτείχου Μεχμέτ Σερίφ
Δαμάδογλου στο “νεκροταφείο”

προδφύγων και μεταναστών

Τ
ην Κυριακή που πέρασε, η Καθημερι-
νή δημοσίευσε μια συγκλονιστική συ-
νέντευξη με τον Μουφτή του Διδυμό-

τειχου. Εκεί, ο μουσουλμάνος ιερωμένος
αποκαλύπτει την τραγωδία της ταφής των
προσφύγων και μεταναστών που χάνουν  τη
ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν τον
Έβρο, σε ένα νεκροταφείο-χωράφι στο χω-
ριό Σιδηρώ. Η φράση «Διδυμότειχο μπλουζ»
από το γνωστό τραγούδι δεν θα είναι ποτέ
πια ίδια.

Πρόκειται για μια από τις πιο άγνωστες
πτυχές της βαρβαρότητας της Ευρώπης
φρούριο. Ο φράχτης στον Έβρο σε συνδυα-
σμό με τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που

σφράγισε το Αιγαίο, σημαίνει ότι τα νερά
του Θρακικού πελάγους υποδέχονται τους
πνιγμένους στο ποτάμι και τα πτώματα
όσων ξεβράζονται στη στεριά καταλήγουν
σε πρόχειρους λάκκους στο μειονοτικό χω-
ριό στα ορεινά ανάμεσα στο Σουφλί και στο
Διδυμότειχο. Ακόμα και τη χρηματοδότηση
για τη μετατροπή σε κανονικό μουσουλμανι-
κό νεκροταφείο αρνήθηκε η ΕΕ δια στόμα-
τος Αβραμόπουλου! Αυτή τη χυδαιότητα
υπηρετούν ο Τσίπρας και ο Μουζάλας.

Ισλαμοφοβική υστερία

Αυτή είναι η «πολιτισμένη» Ευρώπη που
αυτές τις μέρες κλιμακώνει την ισλαμοφοβι-
κή υστερία με απαγορεύσεις πολιτικών συγ-
κεντρώσεων τούρκων μεταναστών στην Ολ-
λανδία και άλλες χώρες. Με απέραντη υπο-
κρισία, οι ίδιες κυβερνήσεις που συνεργά-
ζονται με τον Ερντογάν για το μπλοκάρισμα
των προσφύγων, αρνούνται στους μετανά-
στες από την Τουρκία τα πολιτικά τους δι-
καιώματα στο όνομα της προστασίας της
δημοκρατίας από τις μεθοδεύσεις του Ερν-
τογάν. Θα σκέφτονταν αυτές οι κυβερνήσεις

να απαγορεύσουν περιοδείες του Ραχόι
στους μετανάστες από την Ισπανία που δου-
λεύουν στη Γερμανία; Σίγουρα όχι, και ο λό-
γος δεν είναι ότι ο Ραχόι είναι πιο δημοκρά-
της από τον Ερντογάν (ρωτήστε τους Βά-
σκους αν οι εμπειρίες τους από το ισπανικό
κράτος είναι «δημοκρατικές»). Το πραγματι-
κό υπόβαθρο της νέας υστερίας είναι το γε-
γονός ότι οι μετανάστες από την Τουρκία εί-
ναι μουσουλμάνοι.

Τα συλλαλητήρια αυτού του Σαββάτου 18
Μάρτη αποκτούν πιο πιεστική αμεσότητα
μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Βγαίνουμε
συντονισμένα στους δρόμους πολλών ευ-
ρωπαϊκών πόλεων ενάντια στον ρατσισμό
και την ακροδεξιά απειλή, παίρνοντας τη
σκυτάλη από τους χιλιάδες διαδηλωτές που
βγήκαν στους δρόμους των ΗΠΑ ενάντια
στις ίδιες επιθέσεις του Τραμπ. Κάνουμε
έτσι ένα μεγάλο βήμα για να χτίσουμε παν-
τού το κίνημα που μπορεί να βάλει τέρμα
στις βαρβαρότητες του καπιταλισμού μέσα
στην κρίση του.

Η Εργατική Αλληλεγγύη και το ΣΕΚ είμα-
στε περήφανοι για τη συμβολή μας μέσα
από τη Διεθνιστική Σοσιαλιστική Τάση στο
άπλωμα της πρωτοβουλίας της 18Μ διε-
θνώς. Η μάχη που δίνουμε όλοι μαζί έχει
ανάγκη την ενίσχυση της επαναστατικής
αριστεράς σε κάθε γωνιά του πλανήτη και
σε κάθε γειτονιά εδώ. Για να τσακίσουμε τη
θανατερή Ευρώπη φρούριο και να χτίσουμε
μια Ευρώπη των εργατών ανοιχτή στη διε-
θνιστική αλληλεγγύη με τους εργάτες και
τους κατατρεγμένους όλου του κόσμου.

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
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100χρόνια από τη μεγάλη επανάσταση
των εργατών στη Ρωσία το 1917, τα

επαναστατικά μηνύματα του Μαρξισμού είναι
πιο επίκαιρα παρά ποτέ σε όλο τον κόσμο και
στην Ελλάδα.

Μια ματιά στη διεθνή σκηνή δείχνει τις απει-
λές που γεννάει ο καπιταλισμός μέσα στην
κρίση του. Στην Αμερική κυβερνάει ο πιο ανοι-
χτά ρατσιστής και σεξιστής Πρόεδρος και έχει
στην ατζέντα του από εμπορικούς πολέμους
μέχρι στρατιωτικούς ανταγωνισμούς με την Κί-
να. Μέσα στην Ευρώπη-φρούριο, οι δυνάμεις
της ακροδεξιάς σέρνουν τα χρεοκοπημένα πα-
ραδοσιακά κόμματα προς τις θέσεις τους.

Αλλά παντού υπάρχει αντίσταση. Μέσα στις
ΗΠΑ, η προεδρία Τραμπ ξεκίνησε με το μεγα-
λύτερο κύμα διαδηλώσεων από τις γυναίκες,
τους μαύρους, τη νεολαία. Στην άλλη άκρη του
Ειρηνικού, ένα μαζικό κίνημα γκρέμισε την
Πρόεδρο της Νότιας Κορέας. Το αντιρατσιστι-
κό και αντιφασιστικό κίνημα βγαίνει στους δρό-
μους σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης.

Κατήφορος

Εδώ στην Ελλάδα, ο μνημονιακός κατήφορος
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βρίσκει απέναντί
του εργατικές αντιστάσεις που αρνούνται ένα
νέο γύρο περικοπών και ιδιωτικοποιήσεων και
αναζητούν αριστερή εναλλακτική. Η κυβέρνηση
μαζί με την ΕΕ μαντρώνουν τους πρόσφυγες
αλλά ο κόσμος αγκαλιάζει τα προσφυγόπουλα
που πάνε στα σχολεία και τους γονείς τους που
ζητάνε μια στέγη μέσα στις πόλεις.

Πώς μπορούν αυτές οι αντιστάσεις να οργα-
νωθούν;  Ποια Αριστερά μπορεί να τις οδηγήσει
στη νίκη;  Τι προσανατολισμούς μας δίνει η επα-
ναστατική παράδοση του Μαρξισμού του Λένιν
και της Ρόζας, του Τρότσκι και του Γκράμσι;

Τις απαντήσεις σε αυτά και πολλά ακόμη
ερωτήματα θα αναζητήσουμε στο τετραήμερο
Μαρξισμός 2017 που θα γίνει στην Αθήνα, στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο (παλιά ΑΣΟΕΕ) στις
18-21 Μάη. Με έμπνευση από τα απελευθερω-
τικά οράματα και τις ανατρεπτικές εμπειρίες
ενός αιώνα από τη μεγαλύτερη εργατική επα-
νάσταση της ιστορίας.

Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Δηλώστε
συμμετοχή!  

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ2017
ΑΘΗΝΑ 18-21 ΜΑΗ
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Έ
νας ηλεκτρικός παλμός συνέδεε τις
διαδηλώσεις της 8 Μάρτη σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο φέτος. Στην καρέκλα

του πλανητάρχη κάθεται ένας αρχι-σεξιστής
την ώρα που οι γυναίκες ποτέ ξανά στο πα-
ρελθόν δεν βρίσκονταν τόσο ξεκάθαρα στο
κέντρο της οικονομίας, της κοινωνικής ζωής
και στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Για πρώ-
τη φορά μετά από δεκαετίες σε πολλές χώρες
υπήρχε η αίσθηση ότι η συμμετοχή στην παγ-
κόσμια μέρα της γυναίκας είναι κομμάτι μιας
μάχης που δίνεται σε όλα τα μήκη και τα πλά-
τη της γης, εδώ και τώρα, ενάντια στο σεξισμό
και την καταπίεση. 

Σε τουλάχιστον εξήντα χώρες οργανώθηκαν
κινητοποιήσεις που σε κάποιες περιπτώσεις
συνοδεύτηκαν από επίσημες ή ανεπίσημες
απεργίες. Με τον ένα η τον άλλο τρόπο συμ-
μετείχαν στην παγκόσμια κινητοποίηση γυναί-
κες και άνδρες από την Αυστραλία ως την Υε-
μένη, από ολόκληρη τη Λατινική Αμερική ως
το Χονγκ Κόνγκ και την Κορέα.

Ίσως η μεγαλύτερη διαδήλωση από όλες
οργανώθηκε στη Μαδρίτη, με εκατοντάδες χι-
λιάδες κόσμο σύμφωνα με τις οργανώτριες (40
χιλιάδες δίνει η αστυνομία). Η Γκραν Βία της
Μαδρίτης πλημμύρισε, η κεφαλή της πορείας
δεν μπορούσε να προχωρήσει γιατί ο δρόμος
είχε γεμίσει και από μπροστά. Την ίδια ώρα
εξελίσσονταν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις σε
πολλές άλλες πόλεις της Ισπανίας. Στο επίκεν-
τρο της κινητοποίησης ήταν η βία κατά των γυ-
ναικών, οι πάνω από 100 γυναίκες που δολο-
φονήθηκαν από άνδρες το 2016 στην Ισπανία,
αλλά και όλοι οι άλλοι ορατοί και αόρατοι μη-
χανισμοί καταπίεσης στη δουλειά και στο σπίτι.

Στην Ιρλανδία, η μέρα συνδέθηκε με τη μάχη
που βρίσκεται σε εξέλιξη για να καταργηθεί
από το Σύνταγμα της χώρας η απαγόρευση
των εκτρώσεων. Χιλιάδες συμμετείχαν στην πο-
ρεία στο Δουβλίνο, ενώ διαδηλώσεις έγιναν και
σε άλλες πόλεις. Στη Βρετανία η διαδήλωση
οργανώθηκε έξω από την πρεσβεία της Ιρλαν-
δίας σε αλληλεγγύη με το ιρλανδικό κίνημα.

Στις ΗΠΑ οργανώθηκαν δεκάδες κινητοποι-
ήσεις. Σε διάφορα σημεία οι εκπαιδευτικοί είτε

συμμετείχαν με στάση εργασίας, όπως στη Φι-
λαδέλφεια, είτε ζητώντας ατομικά άδεια μέχρι
το σημείο που δεν υπήρχε επαρκές προσωπι-
κό για να ανοίξουν τα σχολεία. Στο Μέριλαντ
οι αρχές δηλώνουν πως “1700 εκπαιδευτικοί
και 30% των οδηγών έχουν ζητήσει άδεια σή-
μερα”. Μεγάλες διαδηλώσεις έγιναν επίσης
στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο.

Στην Ιταλία τα αντικαπιταλιστικά συνδικάτα
κάλεσαν σε απεργία στις 8 Μάρτη. Το κάλε-
σμα μεταμορφώθηκε σε απεργία στα τρένα σε
πολλά σημεία της χώρας, στα λεωφορεία της
Ρώμης, αλλά και στην Αλιτάλια στην περιφέ-
ρεια της Τεργέστης.

Στην Πολωνία, όπου πρωτοξεκίνησε το κά-
λεσμα για απεργία γυναικών στις 8 Μάρτη,
έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στον πο-
λιτικό βούρκο της Δεξιάς που κυβερνάει και
προσπάθησε να απαγορεύσει εντελώς τις
εκτρώσεις. Η κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει να
φέρει στο κοινοβούλιο το πιο μεσαιωνικό σκέ-
λος του προγράμματός της, χάρη στη δυναμι-
κή του γυναικείου κινήματος. Διαδηλώσεις
στις 8 Μάρτη οργανώθηκαν σε ογδόντα δια-
φορετικά σημεία.

Στη Λατινική Αμερική οι κινητοποιήσεις σύν-
δεσαν τη μάχη ενάντια στον Τραμπ με τη μάχη
ενάντια στη Δεξιά που προσπαθεί να ανακάμ-
ψει πατώντας πάνω στις νίκες της στην Αργεν-
τινή και τη Βραζιλία. Οι διαδηλώσεις στο
Μπουένος Άϊρες και άλλες αργεντίνικες πόλεις
ήταν μεγάλες, με συμμετοχή συνδικάτων, φοι-
τητικών συλλόγων και πρωτοβουλίες που θέ-
λουν να συνεχίσουν αυτή τη δυναμική καλών-
τας γενική απεργία κατά του Μάκρι. Το κλίμα
είχε προετοιμαστεί από τις 6 και 7 του μήνα με
απεργίες εκπαιδευτικών. Στο μεταξύ στη Γουα-
τεμάλα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων
ανθρώπων μετά το θάνατο 40 γυναικών και
ανήλικων κοριτσιών που βρίσκονταν κλειδαμ-
παρωμένα μέσα σε “χριστιανικό ίδρυμα”, από
πυρκαγιά που ξέσπασε τη μέρα της γυναίκας.
Οι αρχές λένε ότι η φωτιά μπήκε στη διάρκεια
εξέγερσης ενάντια στην κακοποίηση που δέ-
χονταν οι κοπέλες από τους “προστάτες” τους.

Ν.Λ.

Χ
ιλιάδες συμμετείχαν την περα-
σμένη Τετάρτη 8 Μάρτη στη
διαδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα

Γυναικών στην Αθήνα. Η συγκέντρωση έγινε
στην πλατεία Κλαυθμώνος και ακολούθησε
πορεία στη Βουλή. “Οι γυναίκες στην πρώτη
τη γραμμή, ενάντια σε σεξισμό και καταπίε-
ση” ήταν το σύνθημα που κυριάρχησε. 

Την πορεία καλούσαν μια σειρά συλλογι-
κότητες και οργανώσεις του γυναικείου και
LGBTQΙ+ κινήματος. Η επιτυχία της έδειξε
για άλλη μια φορά πόσο ψηλά στην ατζέντα
του κινήματος βρίσκεται η πάλη για τη γυ-
ναικεία απελευθέρωση. Έντονος ήταν και ο
αντιρατσιστικός-αντιφασιστικός της χαρα-
κτήρας με συνθήματα όπως “Γυναίκες, μετα-
νάστριες και LGBT, όλες μαζί τσακίζουμε να-
ζί” και “Πές το δυνατά, πες το καθαρά, σύ-
νορα ανοιχτά για την προσφυγιά”.

Η πλειοψηφία ήταν γυναίκες, εργαζόμε-
νες, φοιτήτριες, μαθήτριες, νέες κοπέλες με
μαντήλα, πολλές με αυτοσχέδια πλακάτ που
αναδείκνυαν τα αιτήματά τους ενάντια στις
σεξιστικές διακρίσεις και προκαταλήψεις.
«Συμμετέχω σήμερα στην πορεία, σαν φοι-
τήτρια δεκαεννιά χρονών, για να καλυτερεύ-
σουν τα πράγματα. Πριν κάποια χρόνια δεν
υπήρχαν τα δικαιώματα που έχουμε τώρα,
κάποιοι πάλεψαν γι’ αυτά. Έτσι κι εμείς τώ-
ρα προσπαθούμε και να τα διατηρήσουμε
και να καταφέρουμε ακόμα περισσότερα. Εί-
ναι πολύ θετικό ότι σήμερα είναι εδώ τόσος
κόσμος. Η ημέρα δεν είναι γιορτή, εμπορική
όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, αλλά
ημέρα αγώνα των γυναικών για δικαιώματα»,
μας είπε η Παναγιώτα Μασούρα, φοιτήτρια
στο Πάντειο.

Στην κορυφή της πορείας μπήκε το πανό
της συλλογικότητας “Καμιά ανοχή” και ακο-
λουθούσαν το πανό του City Plaza, της Ομά-
δας Γυναικών και LGBTQI+ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
των φοιτητριών-των της ΚΕΕΡΦΑ, της Εργα-
τικής Αλληλεγγύης με το σύνθημα “Κάτω τα
χέρια από τις γυναίκες”, της οργάνωσης 
Attack στην ανεργία και την επισφάλεια, της
Διεθνούς Αμνηστίας, της ΟΚΔΕ-Σπάρτακος
και μια σειρά ακόμα γυναικείων κινήσεων και
αριστερών οργανώσεων.

Στην πορεία συμμετείχαν επίσης με πανό
ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου
Άγιος Σάββας καθώς και οι καθαρίστριες

των λεωφορείων που παλεύουν για
την εναναπρόσληψή τους με μόνι-
μη και σταθερή εργασία. «Έχουμε

έρθει σήμερα για να ακουστεί ο αγώνας που
κάνουμε οι εργαζόμενες γυναίκες», μας εί-
παν η Σεβαστή Πλακίδα και η Γεωργία Κου-
σιώνη, «Πάνω από ένα χρόνο είμαστε στους
δρόμους, απλήρωτες ένα μεγάλο μέρος των
δεδουλευμένων μας, τώρα πια και απολυμέ-
νες, οι περίπου 100 καθαρίστριες από τον
ΟΣΥ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με
τις συμβάσεις μας. Ήμασταν σε εργολάβο,
που τώρα έχει εξαφανιστεί και ούτε ΟΑΕΔ
δε μπορούμε να μπούμε γιατί δεν έχει κολ-
λήσει ένσημα. Πολλές υποσχέσεις ακούμε
από τον ΟΣΥ, από τα υπουργεία αλλά ακόμα
είμαστε στο δρόμο.

«Θα συνεχίσουμε»

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Έχουμε φτιά-
ξει Σωματείο, που κυρίως είμαστε καθαρί-
στριες από τον ΟΣΥ αλλά πιστεύουμε ότι θα
μεγαλώσει με συναδέλφισσες από άλλους
χώρους. Με τις προϋποθέσεις που βάζει ο
νέος νόμος, που αφορά πολλούς κλάδους
όπως τα νοσοκομεία, οι περισσότερες θα εί-
μαστε εκτός δουλειάς. Η ελληνομάθεια, ο
χρόνος ανεργίας, η ιθαγένεια όταν στην
πλειοψηφία είμαστε μετανάστριες, μας αφή-
νουν εκτός. 

Γιατί τόσες προϋποθέσεις; Ειδικά στο χώ-
ρο που είμαστε, που δουλεύεις μόνος σου,
μπαίνεις σε ένα λεωφορείο και το καθαρί-
ζεις, μπορεί σε μια βάρδια να μην πεις καν
ένα γεια, γιατί είναι απαραίτητα; Είναι τα
μνημόνια που καθορίζουν. Δουλεύουμε βρά-
δυ, είμαστε έξω χειμώνα-καλοκαίρι, για 450
ευρώ το μήνα. Οι περισσότερες είναι δέκα,
δεκαπέντε, είκοσι χρόνια, ολόκληρη ζωή σε
αυτή τη δουλειά. Έχουμε οικογένειες πίσω,
υποχρεώσεις, οι σύζυγοι δε δουλεύουν και
τώρα χάσαμε κι εμείς τη δουλειά μας και εί-
μαστε όλοι, οικογενειακώς, άνεργοι».

Σε όλη τη διάρκεια της πορείας ακούγον-
ταν συνθήματα και μοιράζονταν προκηρύ-
ξεις της ΚΕΕΡΦΑ για την αντιρατσιστική-αν-
τιφασιστική διαδήλωση στις 18 Μάρτη ανα-
δεικνύοντάς τη ως το επόμενο ραντεβού του
κινήματος που παλεύει ενάντια στο ρατσι-
σμό και την καταπίεση.

Λένα Βερδέ

Οι γυναίκες στην πρώτη γραμμή

Δουβλίνο, 8 Μάρτη

Αθήνα, 8 Μάρτη

Αθήνα
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Συγκλονιστικά είναι τα
στοιχεία για την αύξηση

των εισαγωγών ασθενών σε
Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, την
ώρα που η κυβέρνηση τα
έχει βάλει στο στόχαστρό
της, ενώ ΜΚΟ επιδιώκουν να
αναλάβουν κομμάτια από τις
υπηρεσίες, ανοίγοντας το
δρόμο στην πλήρη ιδιωτικο-
ποίηση. Αντίθετα, ο αριθμός
των εργαζόμενων στα νοσο-
κομεία μειώνεται με αποτέ-
λεσμα την εξουθενωτική εν-
τατικοποίηση της δουλειάς
και την τεράστια δυσκολία
να εξυπηρετηθούν οι αυξη-
μένοι ασθενείς.   

Σύμφωνα με στοιχεία της
ΠΟΕΔΗΝ, «Οι εισαγωγές
Ασθενών στα Ψυχιατρικά
Νοσοκομεία και τους Ψυχια-
τρικούς Τομείς των Γενικών
Νοσοκομείων είναι αυξημέ-
νες χρόνο με το χρόνο. Νο-
σηλεύονται υπεράριθμοι
Ασθενείς (πληρότητα 150%),
σε ράντζα ή φιλοξενούνται
σε Χρόνια Τμήματα τα οποία
έπρεπε να έχουν κλείσει, αλ-
λά συνεχίζουν να λειτουρ-
γούν λόγω οικονομικής αδυ-
ναμίας στήριξης και ανάπτυ-
ξης του δικτύου Ψυχοκοινω-
νικής Αποκατάστασης (ξενώ-
νων, οικοτροφείων, διαμερι-
σμάτων, επαγγελματικών
δραστηριοτήτων)».

Tα νούμερα είναι αποκα-
λυπτικά. Στο ΨΝΑ Δρομοκαΐ-
τειο, το 2010 η εισαγωγή
οξέων περιστατικών έφτασε
τους 1785 ασθενείς. Το 2016
ανέβηκε στους 1970. Αντί-
στοιχα νούμερα υπάρχουν
και για το ΨΝΑ Δαφνί. 

Όσον αφορά τις επισκέ-
ψεις στα τακτικά εξωτερικά
ιατρεία τα νούμερα είναι θη-
ριώδη: 45 χιλιάδες στο Δαφ-
νί και 35 χιλιάδες στο Δρο-
μοκαΐτειο. 

Aντίθετη πορεία

Την αντίθετη πορεία ση-
μειώνουν οι αριθμοί των ερ-
γαζόμενων. 60% των οργανι-
κών θέσεων παραμένουν κε-
νές. Στο Δαφνί υπηρετούν
1400 εργαζόμενοι όλων των
ειδικοτήτων, ενώ οι οργανι-
κές θέσεις είναι 2500. Στο
Δρομοκαΐτειο υπηρετούν
450 εργαζόμενοι, ενώ οι ορ-
γανικές είναι 1100. 

Το αίτημα για μαζικούς μό-
νιμους διορισμούς που μπαί-
νει από την κινητοποίηση
στις 15 Μάρτη είναι πέρα για
πέρα δίκαιο και αναγκαίο.

Διαλύουν τα
Ψυχιατρικά

Εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο και αντιπροσώπους στο συνέδριο
της ΠΟΕΔΗΝ γίνονται στις 21-22-23
Μάρτη στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Πάτρας (Ρίο). Για πρώτη
φορά συμμετέχει η Ενωτική Αριστερή
Πρωτοβουλία-Νυστέρι, παράταξη της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς. 

Στη διακήρυξή της τονίζει ότι οι
εκλογές στο σωματείο γίνονται σε μια
κρίσιμη περίοδο καθώς η κυβέρνηση
φέρνει νέο Μνημόνιο, ενώ η κατάστα-
ση στα δημόσια νοσοκομεία είναι
δραματική. Τονίζει ότι ο μοναδικός
τρόπος να ξηλώσουμε παλιά και νέα
μνημόνια είναι οι αγώνες των εργαζό-
μενων, ενώ καλεί στην απεργία στις
15 Μάρτη και στο αντιρατσιστικό-αν-
τιφασιστικό συλλαλητήριο στις 18/3.
Όσον αφορά το Πανεπιστημιακό,
υπογραμμίζει ότι χρειάζεται να γίνει
«ανταρσία απέναντι στην βαλτωμένη
κατάσταση που επικρατεί στο νοσο-
κομείο μας». 

Καταγγέλλει ότι «τα τελευταία δύο
χρόνια ζήσαμε την πλήρη διάλυση
του Σωματείου εργαζομένων με ευθύ-
νη της συνδικαλιστικής του ηγεσίας
αλλά και συνδικαλιστικών παρατάξε-
ων που συμμετείχαν σ’ αυτό». Κλείνει
αναφέροντας «σας καλούμε να στηρί-
ξετε την Ενωτική Αριστερή Πρωτο-
βουλία του ΠΓΝΠ να συγκροτήσουμε
ένα ενωτικό κίνημα ανατροπής μέσα
στο υγειονομικό κίνημα, με πρώτο βή-
μα τη συμμετοχή μας στις εκλογές
του σωματείου μας και την εκλογή αν-
τιπροσώπων που να γίνουν η φωνή
μας στο ΔΣ του σωματείου, στο συνέ-
δριο της ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΕΔΥ, αλ-
λά και συνεχίζοντας αγωνιστικά για να
κερδίσουμε προσλήψεις και χρηματο-
δότηση της δημόσιας υγείας». 

Στο ψηφοδέλτιο συμμετέχουν οι:
Κατερίνα Αγγέλη, νοσηλεύτρια, ΩΡΛ
Κλινική, Αγγελική Κάββουρα, νοση-
λεύτρια, Αιμοδοσία, Δήμητρα Σερβε-
τά, νοσηλεύτρια, Τακτικά Εξωτερικά
Ιατρεία και Μιχάλης Ψάρρης, Νοση-
λευτική Διεύθυνση. 

Εκλογές
στο Ρίο

Σ
ε πανελλαδική απεργιακή συγκέντρωση προχω-
ρούν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία
την Τετάρτη 15 Μάρτη στο πλαίσιο της 24ωρης

απεργίας της ΠΟΕΔΗΝ (για την Αττική έχει κηρύξει
4ωρη στάση εργασίας από τις 11πμ έως το τέλος της
βάρδιας). Η συγκέντρωση θα γίνει στην πλατεία Μαβί-
λη στις 12 το μεσημέρι, ενώ θα ακολουθήσει πορεία
που θα περάσει από τη Βουλή, τα υπουργεία Οικονομι-
κών και Εργασίας και θα καταλήξει στο υπουργείο
Υγείας.    

Στην κινητοποίηση θα συμμετέχει για συμπαράσταση
και η Γ’ ΕΛΜΕ που έχει βγάλει στάση εργασίας για τα
μέλη της. Πετυχημένες Γενικές Συνελεύσεις και συνε-
δριάσεις Επιτροπών Αγώνα έγιναν τις προηγούμενες
μέρες σε μια σειρά νοσοκομεία. 

Την Τρίτη 7 Μάρτη έγινε συνέλευση στο νοσοκομείο
του Αγίου Σάββα. «Πάνω από πενήντα εργαζόμενοι
συμμετείχαν στη συνέλευση, ενώ είχαν έρθει και δύο
εκπρόσωποι της ΠΟΕΔΗΝ. Ήμασταν συνάδελφοι από
πολλά τμήματα, καθώς και από τους εργολαβικούς ερ-
γαζόμενους, καθαρίστριες και άλλοι» μας δήλωσε η
Κατερίνα Πατρικίου, διοικητικός. Πρόσθεσε ακόμα: «Οι
περισσότερες τοποθετήσεις συνέδεαν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουμε στο νοσοκομείο με την έλλειψη
προσωπικού, τις αυθαιρεσίες της διοίκησης, το ζήτημα
των εργολαβικών με την επιτυχία  της απεργίας στις
15/3. Αμέσως μετά τη συνέλευση κάναμε παράσταση
διαμαρτυρίας στη Διοίκηση, αν και ο Διοικητής είχε
φροντίσει να φύγει. Απευθυνθήκαμε τελικά στην υποδι-
οικήτρια. Στη συνέχεια συνεδρίασε η Επιτροπή Αγώνα
για την οργάνωση της απεργίας. 12 άτομα συμμετεί-
χαν, πήραν υλικό για τα τμήματά τους, ενώ γράφτηκε
ανακοίνωση για τα ζητήματα του νοσοκομείου, ενώ κα-
λεί την ημέρα της απεργίας στην πύλη του Νοσοκομεί-
ου στην έναρξη της στάσης εργασίας για να πάμε στη
διαδήλωση. Η ανακοίνωση έχει μοιραστεί ήδη δύο φο-
ρές στην πύλη του νοσοκομείου με πολύ καλή αποδο-
χή από τους συναδέλφους».   

Από το Γεννηματά μας έδωσε την εικόνα η Αργυρή
Ερωτοκρίτου. «Την Τρίτη 7/3 συνεδρίασε η Επιτροπή
Αγώνα τόσο για την απεργία στις 15 Μάρτη όσο και για
το αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 18
Μάρτη. Συμμετείχαν γιατροί, νοσηλευτές, τραυματιο-
φορείς, τεχνολόγοι. Προμηθευτήκαμε όλοι υλικό και
βάλαμε εξορμήσεις με κέντρο το χώρο που δουλεύει ο
καθένας. Έγιναν εξορμήσεις τις επόμενες μέρες, όπως
και λίγο πριν από τη συνέλευση τη Δευτέρα 13 Μάρτη.
Υπήρχε πολύ καλή ανταπόκριση. Οι εργαζόμενοι στην

Ψυχιατρική επειδή δουλεύει με πολύ λίγο προσωπικό
συγκεντρώθηκαν και εξέδωσαν ένα κείμενο-διάβημα με
το οποίο δίνουν τα νούμερα του προσωπικού που λείπει
ζητώντας προσλήψεις. Στη συνέλευση επικυρώσαμε τη
συμμετοχή μας στην απεργία, ενώ θα οργανώσουμε και
στάση εργασίας τη Δευτέρα 20 Μάρτη, 10πμ με 2μμ, με
συγκέντρωση στη Διοίκηση. Την κινητοποίηση θα καλύ-
ψει και η ΠΟΕΔΗΝ αφού εκπρόσωπός της ήταν παρών
στη συνέλευση. Συζητήσαμε τα ιδιαίτερα ζητήματα του
νοσοκομείου αλλά και ότι έρχεται ένα ακόμα Μνημόνιο
που κόβει ένα μηνιάτικο από τον καθένα. Πολλοί δήλω-
σαν ότι θα συμμετέχουν στην απεργία». 

Η Ζαννέτα Λυσικάτου, γιατρός και μέλος του ΓΣ της
ΟΕΝΓΕ μας μίλησε για τη λάθος στάση της πλειοψη-
φίας της Ομοσπονδίας των γιατρών σε σχέση με την
απεργία στις 15/3.  

«Στις 8 Μάρτη συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της
ΟΕΝΓΕ με θέματα συζήτησης το νομοσχέδιο για την ψυ-
χική υγεία, τις προσλήψεις που υπόσχεται η κυβέρνηση
σε ΜΕΘ και ΤΕΠ και τις θέσεις των επικουρικών για-
τρών. Για τους επικουρικούς αποφασίσαμε ότι ζητάμε
να έχουν όλα τα δικαιώματα, τις άδειες, το εκλέγειν και
εκλέγεσθαι, καθώς και να λογίζονται ως Επιμελητές Β’,
να πάψει πια ο θεσμός του επικουρικού. Από τη μεριά
του Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή είχαμε βάλει
και στη συνεδρίαση της 2/3 να συμμετέχουμε στην
απεργία της 15 Μάρτη, όμως η πρόταση καταψηφίστη-
κε. Στη συνεδρίαση του ΓΣ το ξαναβάλαμε. Να συμμετέ-
χουμε είτε με 24ωρη απεργία ή έστω με στάση εργα-
σίας. Δεν πέρασε αφού το ΠΑΜΕ και η παράταξη του
ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφώνησαν, ενώ η ΔΑΚΕ ούτε καν τοποθε-
τήθηκε. Το ΠΑΜΕ αντιπρότεινε να συμμετέχουμε σε μια
απογευματινή κινητοποίηση την Τρίτη 14/3 που κάνουν
οι μισθωτοί επιστήμονες. Η πρόταση αυτή πέρασε.
Όταν όμως θες να κλιμακώσεις, δεν φτάνουν τα απο-
γευματινά συλλαλητήρια. Χρειάζεται απεργιακή κλιμά-
κωση. Ειδικά μετά την πετυχημένη απεργία στις 2 Μάρ-
τη και τη διάθεση των εργαζόμενων που φάνηκε στις Γε-
νικές Συνελεύσεις που έχουν γίνει στα νοσοκομεία». 

Νεκ.Δ.

Απεργιακό συλλαλητήριο εργαζόμενων στα νοσοκομεία, 2/3

Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων που έχει δώσει
όλες του τις δυνάμεις για την επιτυχία της 15/3, καλεί
σε κοινή συνέλευση με το Συντονισμό Ενάντια στα
Μνημόνια τη Δευτέρα 27 Μάρτη στις 6μμ στο αμφιθέ-
ατρο του Αγίου Σάββα για την οργάνωση της συνέ-
χειας, με στόχο να υπάρξει Πανεργατική Απεργία. 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Απεργία και 
Πανελλαδικό συλλαλητήριο
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Συγκέντρωση στο υπουργείο
Εργασίας πραγματοποιούσαν το
απόγευμα της Τριτης 14/3, οι ερ-
γαζόμενοι με “μπλοκάκι” από διά-
φορους κλάδους.

Αφορμή ήταν οι νέες περικοπές
της κυβέρνησης στην ασφάλιση,
στα εργασιακά και τα συνδικαλι-
στικά δικαιώματα που έρχονται
σαν συνέχεια του αντιασφαλιστι-
κού νόμου Κατρούγκαλου. 

“Η πραγματικότητα είναι ότι ο
νέος νόμος ληστεύει πάνω από το
27% του εισοδήματος των εργαζό-
μενων λογιστών με μπλοκάκι” επι-
σημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Λογιστών (ΠΟΛ) σε ανακοίνω-
σή της. “Νομιμοποιεί οριστικά το
Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ως
μορφή εξαρτημένης σχέσης εργα-
σίας, αντί να το απαγορεύσει πλή-
ρως και να υποχρεώσει τους εργο-
δότες να προχωρήσουν σε προσ-
λήψεις των εργαζόμενων με μπλο-
κάκι, με πλήρη διασφάλιση των μι-
σθολογικών, εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους.
Και από την άλλη, 'πετάει το μπα-
λάκι' στους εργαζόμενους να απο-
δείξουν ότι… είναι μισθωτοί”!

Ο εργαζόμενος με μπλοκάκι θα
πρέπει να αποδεικνύει με κάποιον
τρόπο ότι η εργασία του ήταν
διαρκής κι όχι ευκαιριακή, προκει-
μένου ο εργοδότης να καταβάλει
τις εργοδοτικές εισφορές που του
αναλογούν.

“Η κυβέρνηση και το Υπουργείο,

προκλητικά, κάνουν λες και δε
γνωρίζουν τι συμβαίνει μέσα
στους χώρους δουλειάς. Αφήνουν
εκτεθειμένους τους εργαζόμενους
σε νέες εκβιαστικές μειώσεις μι-
σθών, προκειμένου να μην επιβα-
ρυνθεί η εργοδοσία με ασφαλιστι-
κές εισφορές” σχολιάζει το μέτρο
η Ομοσπονδία. 

“Η κυβέρνηση προσπαθεί να με-
τατρέψει το μπλοκάκι στην εξαρ-
τημένη σχέση εργασίας από κρυ-
φή και παράνομη εργασιακή σχέ-
ση που είναι σήμερα, σε ανοιχτή
και νόμιμη” καταγγέλλει το Σωμα-
τείο Μισθωτών Τεχνικών. 

Με το μπλοκάκι σαν σχέση ερ-
γασίας οι εργοδότες απαλλάσον-
ται ουσιαστικά από μια σειρά δι-
καιώματα που έχουν οι μισθωτοί
εργαζόμενοι όπως είναι οι 14 μι-
σθοί, η αποζημίωση απόλυσης, οι
άδειες με αμοιβή, οι άδειες λοχεί-
ας, τοκετού, ασθενείας ή λόγω ερ-
γατικού ατυχήματος, το ωράριο
απασχόλησης και η αποζημίωση
υπερωριακής εργασίας. 

“Όλα τα παραπάνω σαφώς θα
επηρεάσουν και τους μισθωτούς
αφού δίνεται μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία στην εργοδοσία, αφού
ξεμπέρδεψε με τις ΣΣΕ ρίχνοντας
τους μισθούς μέχρι και τα 511 ευ-
ρώ, να ξεμπερδέψει και με το ‘μη
μισθολογικό κόστος' μεταφέρον-
τάς το στους εργαζόμενους και να
τους μετατρέψει στην ουσία σε
μπλοκάκιδες” αναφέρει η ανακοί-
νωση της ΠΟΛ. 

Σε μαζική παράσταση διαμαρτυ-
ρίας καλεί η ΠΕΝΕΝ, εν ενεργεία

και συνταξιούχους ναυτεργάτες, την Τετάρτη 15/3,
στις 12μες, στον ΕΦΚΑ (Αγ.Κωνσταντίνου 8, Ομόνοια).

Εκπρόσωποι των ναυτεργατών θα συναντηθούν με
τον διοικητή του ΕΦΚΑ και με τον υφυπουργό Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, Α. Πετρόπουλο.

Βασικές διεκδικήσεις της κινητοποίησης, που ανα-
μένεται να αποτελέσουν κι αντικείμενο των συναντή-
σεων, είναι η κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου
Κατρούγκαλου, η διατήρηση της αυτοτέλειας του
ΝΑΤ και των άλλων Ταμείων, το ξεμπλοκάρισμα των
προσωρινών συντάξεων και η επαναχορήγησή τους
προς τους δικαιούχους Ναυτικούς, καθώς και η άμεση
καταβολή των εφάπαξ παροχών που εκκρεμούν για
πολλά χρόνια.

Σε κατά τόπους συνελεύσεις προχώ-
ρησε το Σωματείο Εργαζομένων στο

Μετρό (ΣΕΛΜΑ) την εβδομάδα που πέρασε, μετά το
μπαράζ των τριών 24ωρων απεργιών. “Οι συνελεύσεις
είχαν αρκετή συμμετοχή. Έγινε ενημέρωση για το πού
βρισκόμαστε και συζήτηση για το τί κάνουμε” δήλωσε
στην Ε.Α ο Σπύρος Ρεβύθης, πρόεδρος του ΣΕΛΜΑ. 

“Ο υπουργός αναγκάστηκε να δεσμευτεί για κρατική
χρηματοδότηση στις αστικές συγκοινωνίες κι ότι το σύ-
νολο των αναγκών θα καλυφθεί όχι από εργολάβους
αλλά από μόνιμο και τακτικό προσωπικό της ΣΤΑΣΥ.
Αναμένουμε να δούμε την τήρηση των δεσμεύσεων κι
αναλόγως θα πράξουμε. Εν τω μεταξύ έχουμε βγάλει
αφίσσα και προκήρυξη που μοιράζεται στους επιβάτες
και που μιλάει για τις συνέπειες που θα έχει η ιδιωτικο-
ποίηση των συγκοινωνιών”. 

Aκυρώθηκε η εκδήλωση που προ-
γραμμάτιζαν ο Πρόεδρος του δια-
βόητου «Εθνικού και Κοινωνικού
Διαλόγου για την Παιδεία», Αντώνης
Λιάκος και υπουργοί των μνημονια-
κών κυβερνήσεων την Τρίτη 7 Μάρ-
τη στο Γκάζι. Η εξαγγελία συγκέν-
τρωσης διαμαρτυρίας από τη μεριά
πολλών εκπαιδευτικών σωματείων
ανάγκασε τους υποστηριχτές της
διάλυσης της δημόσιας παιδείας να
κάνουν πίσω. 

Ομιλητές στη συγκέντρωση θα
ήταν η Διαμαντοπούλου, ο Φορτσά-
κης, ο Φίλης, η Ρεπούση κ.ά. Στη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλού-
σαν οι Σύλλογοι Πρωτοβάθμιας Εκ-

παίδευσης: Άνω Λιοσίων–Ζεφυρί-
ου–Φυλής, Αριστοτέλης, Αιγάλεω,
Αθηνά, Κ. Σωτηρίου, Κερατσινίου-
Περάματος (Ν. Πλουμπίδης) και οι
ΕΛΜΕ: Ε’�ΕΛΜΕ Αθήνας, Α’ ΕΛΜΕ
Δυτικής Αττικής (Ελευσίνας), ΕΛΜΕ
Άνω Λιόσιων-Ζεφυρίου-Φυλής, ΕΛ-
ΜΕ Καλλιθέας-Νέας Σμύρνης-Μο-
σχάτου. 

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης
σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι
η εκδήλωση «δυστυχώς αναβάλλε-
ται λόγω της εξαγγελίας αντισυγ-
κεντρώσεων από αριστερίστικες
ομάδες (υπό το κάλυμμα συνδικαλι-
στικών ενώσεων)». 

Η απάντηση των εκπαιδευτικών

ήταν άμεση: «Να ξέρουν καλά όλοι
τους και οι πρώην που τους πέταξε
στα αζήτητα το κίνημα και η κοινω-
νία και οι νυν φερέλπιδες για την
αποτελεσματικότητα τους στην αν-
τιεκπαιδευτική πολιτική ότι θα βρί-
σκουν το εκπαιδευτικό κίνημα συνε-
χώς μπροστά τους να υπερασπίζε-
ται το καθολικό δικαίωμα στη μόρ-
φωση και τη δουλειά και να ανατρέ-
πει τα σχέδιά τους».

Συγκέντρωση με αίτημα για μαζι-
κούς μόνιμους διορισμούς και για
να μην περάσει η αξιολόγηση έγινε
και την Παρασκευή 10 Μάρτη
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκ-
παίδευσης Αττικής. 

Η
απληρωσιά φέρνει απεργίες και στο
Υπουργείο Πολιτισμού. Το Πανελλήνιο
Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού του

ΥΠΠΟ ήδη έχει πραγματοποιήσει μια βδομάδα
με επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας,
από την Τετάρτη 8/3 μέχρι και την Τρίτη 14/3
και κλιμακώνει τις κινητοποίησεις με 24ωρη
απεργία την Τετάρτη 15/3. Απεργιακή συγκέν-
τρωση θα πραγματοποιήσουν στις 12 το μεση-
μέρι έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού στην
οδό Μπουμπουλίνας. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με τον Αντώ-
νη Σκαρπέλη, γενικό γραμματέα του Σωματεί-
ου, για το νέο αυτό απεργιακό ξέσπασμα:

“Οι συμβασιούχοι του Υπουργείου Πολιτι-
σμού, όσοι έχουν την τύχη να δουλεύουν ακό-
μα, είναι απλήρωτοι σχεδόν στο σύνολό τους
με το διάστημα απληρωσιάς να ποικίλει ανά
φορέα και έργο από 2 έως και 18 μήνες σε
ακραίες περιπτώσεις. 

Από την πλευρά της εργοδοσίας έχουμε
βρει μπροστά μας έναν τοίχο αναλγησίας που
δεν είναι ικανός να δώσει ούτε τις στοιχει-
ώδεις απαντήσεις για το ποιος ευθύνεται για
αυτή την κατάσταση ή έστω κάποιο χρονοδιά-
γραμμα πληρωμών, την ώρα που εφαρμόζει
πιστά τις μνημονιακές επιταγές λιτότητας,

απαξίωσης του εργατικού δυναμικού και της
δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Η απάντηση του Σωματείου και των εργαζο-
μένων το τελευταίο δίμηνο ήταν η απεργιακή
κλιμάκωση σε συνδυασμό με δυναμικές κινη-
τοποιήσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας και
επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας. Η
24ωρη απεργία της Τετάρτης 15/3 είναι η δεύ-

τερη που οργανώνουμε για το ζήτημα της
απληρωσιάς και έρχεται να προστεθεί σε άλ-
λες δύο που πραγματοποιήσαμε στα τέλη του
2016 για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουμε και τα οποία παραμένουν άλυτα
από την πλευρά του Υπουργείου. Η μέχρι τώ-
ρα εικόνα μας δείχνει ότι οι απεργιακές κινη-
τοποιήσεις φέρνουν αποτέλεσμα: διάφορες

υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. αλλά και η πολιτική
ηγεσία του, πιέζονται από τον αγώνα των ερ-
γαζομένων και μας παραθέτουν χρονοδια-
γράμματα πληρωμών για κάποιες ειδικότητες
και έργα. 

Αυτό όμως δεν μας αρκεί: απαιτούμε την
άμεση αποπληρωμή όλων των δεδουλευμένων
και μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Και
αυτό θα το βροντοφωνάξουμε στην απεργία
της 15/3 και στην συγκέντρωσή μας στο
ΥΠ.ΠΟ. 

Ταυτόχρονα επιδιώκουμε τον συντονισμό
μας με τους μόνιμους συναδέλφους μας και
για αυτό καλούμε την ΠΟΕ-ΥΠΠΟ να εκφράσει
την δυσαρέσκεια των εργαζομένων του
Υπουργείου και να συμμετέχει με απεργία την
15/3 στον αγώνα μας, τον συντονισμό μας με
άλλα κομμάτια συμβασιούχων και επισφαλών
εργαζομένων που αντιμετωπίζουν τα ίδια προ-
βλήματα με εμάς, αλλά και με τους κλάδους
που παλεύουν, όπως η Υγεία την 15/3, ώστε να
δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για γενική
απεργία ενάντια στο νέο μνημόνιο που μας
ετοιμάζουν Κυβέρνηση και Δανειστές, για την
ταξική αντεπίθεση των εργατών που θα ανα-
τρέψει παλιά και νέα μνημόνια”.

Σ.Μ.

EKTAKTOI ΥΠΠΟ Απεργίες για να πληρωθούν

Εργαζόμενοι με μπλοκάκια

ΠΕΝΕΝ ΣΤΑΣΥ

Ακυρώθηκε η μνημονιακή εκδήλωση
Εκπαιδευτικοί 

Απεργιακή συγκέντρωση εργαζόμενων του ΥΠΠΟ, 23/2
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METΡΟ 
Θεσσαλονίκης

Σε απεργία κατέβηκαν την Τρίτη 14/3, οι
εργαζόμενοι στο Μετρό της Θεσσαλονίκης
μετά το θάνατο 50χρονου χειριστή γερα-
νού στο εργοτάξιο του Μετρό στην Καλα-
μαριά, την προηγούμενη μέρα. Ο 50χρονος
εργάτης σκοτώθηκε όταν ανατράπηκε ο
γερανός κι έπεσε από ύψος 20 μέτρων. 

Απεργιακή συγκέντρωση με σύνθημα
“Όχι άλλο αίμα εργατών, για τα κέρδη των
αφεντικών” πραγματοποιήθηκε στο εργο-
τάξιο της Αγ.Σοφίας και ακολούθησε πο-
ρεία προς το εργοτάξιο στο Συντριβάνι. 

Ναυπηγεία 
Σκαραμαγκά

Στις 21 Μάρτη φτάνει στον Άρειο Πά-
γο η υπόθεση των 160 εργαζόμενων
στο Τροχαίο Υλικό των Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά. Η Εργατική Αλληλεγγύη
μίλησε με το Βασίλη Τσιμπίδη, πρώην
μέλος του ΔΣ του σωματείου «Τρίαινα»
των Ναυπηγείων. 

«Μετά από πολλά δικαστήρια, Πρωτο-
δικεία κτλ η υπόθεση των 160 εργαζό-
μενων που τρέχει εδώ και 9,5 χρόνια
φτάνει στον Άρειο Πάγο. Προσδοκούμε
να δικαιωθούμε, να πάρουμε τα δεδου-
λευμένα, τα ένσημά μας και να ανακτή-
σουμε τις δουλειές μας από τον πραγ-
ματικό εργοδότη μας, την Ελληνικά
Ναυπηγεία ΑΕ, τα Ναυπηγεία Σκαρα-
μαγκά δηλαδή. Έχει ήδη αποδειχτεί η
δόλια χρεοκοπία της εταιρίας. Έκλεισε
ένας μεγάλος βιομηχανικός κλάδος που
είχε ολοκληρώσει 359 βαγόνια για τον
ΟΣΕ και τον ΗΣΑΠ. Ένα βαγόνι την
εβδομάδα δηλαδή. Ένας μεγάλος κλά-
δος έκλεισε και 160 εργαζόμενοι κατα-
στράφηκαν. Ήταν ένα συμβόλαιο θανά-
του απέναντι στους εργαζόμενους και
μια δόλια στημένη απάτη από την γερ-
μανική εργοδοσία. Η ηγεσία του σωμα-
τείου μας για δικούς της λόγους ευθυ-
γραμμίστηκε με αυτή την απάτη και
συγκρούστηκε με εργαζόμενους που εί-
χαμε ξεκινήσει τους αγώνες, μέσα και
έξω από τα δικαστήρια. Το δίκιο είναι με
το μέρος μας. Το μόνο που μας ανησυ-
χεί είναι ότι διαχρονικά οι γερμανικές
εταιρίες προστατεύονται στη χώρα μας
με πολιτικές αποφάσεις». 

ΜELLON Όχι στις απολύσεις

Ο
λοκληρώθηκε η 2η Πα-
νελλαδική Συνδιάσκεψη
του Μετώπου Ταξικής

Ανατροπής (ΜΕΤΑ) που έγινε το
Σάββατο 11 Μάρτη στο ΤΕΕ. Η
Συνδιάσκεψη αποφάσισε –ανάμε-
σα σε άλλα- ότι το ΜΕΤΑ θα προ-
τείνει σε συνδικάτα, Ομοσπον-
δίες, Εργατικά Κέντρα, εργατικές
συλλογικότητες και παρατάξεις
να δημιουργηθεί ένα «Εργατικό
Κέντρο Αγώνα» και ότι θα προτεί-
νει να γίνει Πανεργατική Απεργία
ενάντια στο νέο Μνημόνιο στις 6
Απρίλη. 

Η Συνδιάσκεψη είχε ενδιαφέ-
ρουσα συζήτηση, ενώ πήραν το
λόγο πολλοί εργαζόμενοι και
συνδικαλιστές, κύρια από χώ-
ρους του δημοσίου. Ένα ζήτημα
που απασχόλησε αρκετούς ομι-
λητές ήταν τι είδους αιτήματα
χρειάζεται να έχει το συνδικαλι-
στικό κίνημα για να ενεργοποι-
ήσει την πλειοψηφία των εργαζό-
μενων. Παρόλο που κάποιοι ομι-
λητές αναφέρθηκαν σε «αμυντικά
μόνο» ή «επιθετικά μόνο» αιτήμα-
τα, πολλοί μίλησαν για την ανάγ-
κη μεταβατικού προγράμματος
που να ξεκινάει από τις μάχες

του σήμερα, αλλά να στοχεύει
στη συνολική ανατροπή. 

Ο Γιώργος Ορντατζόγλου, ερ-
γαζόμενος στο Δήμο Νέας Φιλα-
δέλφειας αφού ζήτησε ψήφισμα
συμπαράστασης για τους αγώ-
νες ενάντια στους μπράβους του
Μελισσανίδη, επισήμανε ότι χρει-
άζεται μεταβατικό πρόγραμμα,
απεργιακές επιτροπές σε όλους
τους χώρους, συντονισμός μετα-
ξύ τους και πάλη για την αλλαγή
του συσχετισμού μέσα στα συν-
δικάτα. Για τη μάχη στη Ν. Φιλα-
δέλφεια μίλησε και η Δώρα Ξυ-
πολιά από τη Γ’ ΕΛΜΕ που είπε
ότι χρειάζεται να μπουν μπροστά
τα σωματεία για να σπάσουν το
φόβο που υπάρχει. 

Ένα θέμα που μπήκε από πολ-
λούς ομιλητές ήταν το ζήτημα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
ευρώ. Ο Μάκης Παπιέρης, συν-
ταξιούχος από τη ΔΕΗ τόνισε ότι
δεν υπάρχει λύση χωρίς έξοδο

από την Ευρωζώνη και την ΕΕ,
ενώ πρότεινε να υπάρξει συντονι-
σμός με τους συνταξιούχους. 

«Επιθέσεις φιλίας»

Ο Λευτέρης Κιοσέογλου, από
τη ΣΙΔΕΝΟΡ και το Εργατικό Κέν-
τρο Θεσσαλονίκης επισήμανε το
ίδιο, ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να
συνεχίσουν «οι διαρκείς επιθέ-
σεις φιλίας» στους αγωνιστές
των Παρεμβάσεων. Ανέφερε ακό-
μα ότι τα ζητήματα του φασισμού
και του ρατσισμού πρέπει να
αναβαθμιστούν στην τελική από-
φαση και έδωσε την εικόνα από
τη μάχη ενάντια στους φασίστες
στους ΟΤΑ στη Θεσσαλονίκη. 

Ο Μανώλης Μαστοράκης από
την ΕΥΔΑΠ είπε ότι πρέπει να
υπάρξει διαχωρισμός από τους
συνδικαλιστές που στηρίζουν την
κυβέρνηση και χρησιμοποιούν το
όνομα του ΜΕΤΑ (σ.σ. παράταξη
Βασιλόπουλου στη ΓΣΕΕ), ενώ

περιέγραψε πως κινούνται από
τα κάτω και κινηματικά στην Ομο-
σπονδία του, όπου έγινε και εκ-
δήλωση για το αντιρατσιστικό
συλλαλητήριο στις 18 Μάρτη.       

Ο Γρηγόρης Καλομοίρης από
την ΕΕ της ΑΔΕΔΥ αναφέρθηκε
στην ανάγκη για ενιαία πανεργα-
τική απάντηση στο νέο Μνημόνιο
και πρότεινε το ΜΕΤΑ να κινηθεί
σε όλα τα σωματεία για απεργία
στις 6 Απρίλη. 

Στη Συνδιάσκεψη χαιρέτισαν ο
Τάσος Αναστασιάδης εκ μέρους
του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια και ο Αντώνης Νταλα-
κογεώργος από την ΠΕΝΕΝ. Ψη-
φίσματα βγήκαν για το ζήτημα
της Ν. Φιλαδέλφειας και για τις
καθαρίστριες του υπουργείου Οι-
κονομικών που βρίσκονται σε δί-
κη από μήνυση ΜΑΤατζή. 

Νεκ.Δ.

2η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΤΑ

Πρόταση για πανεργατική

Με συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της
εταιρίας ξεκίνησε στις 9/3, η μάχη ενάντια
στην απόλυση – συνδικαλιστική δίωξη της
Αρ.Κ, από την εταιρία Μellon Technologies.
Το παρών έδωσαν το κλαδικό σωματείο του
οποίου εκπρόσωπος ήταν η Αρ. Κ, ο Σύλλο-
γος Δανειζόμενου Προσωπικού στον Τραπεζι-
κό Τομέα, αγωνιστές κι αγωνίστριες απο το
Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια, την Εργα-
τική Λέσχη Κερατσινίου και αλληλέγγυοι. 

Η συγκεκριμένη απόλυση αποτελεί ένα ακό-
μα επεισόδιο στην εκστρατεία που κάνει η ερ-
γοδοσία ενάντια στην οποιαδήποτε απόπειρα
συνδικαλισμού στην εταιρία. Η Αρ.Κ ήταν από
τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου και μέλος

της προσωρινής διοικούσας επιτροπής.   
Όλους τους προηγούμενους μήνες, η διοί-

κηση της MellonTechnologies με στοχευμένες
απολύσεις ιδρυτικών μελών του σωματείου,
πιέσεις και εκφοβισμούς κατάφερε να εμποδί-
σει την πραγματοποίηση εκλογών μέσα σε έξι
μήνες, όπως προβλέπει ο νόμος, και έτσι το
σωματείο αποψιλωμένο έπαψε στα τέλη του
Δεκέμβρη να υπάρχει.

Παρόλα αυτά οι εργαζόμενοι, μαζί με την
Αρ.Κ συνέχισαν την προσπάθεια για να στή-
σουν νέο σωματείο στο χώρο δουλειάς.

Επόμενος σταθμός η τριμερής που έχει
οριστεί για την Τετάρτη 15 Μάρτη, στις 10πμ,
στην Επιθεώρηση Εργασίας Πειραιά. 

Συγκέντρωση
έξω από τη
Mellon, 9/3

AΓΡΟΤΕΣ
Πάνω από χίλιοι αγρότες, κατά κύριο

λόγο από την Κρήτη, διαδήλωσαν ενάντια
στη βαριά φορολογία, τη διάλυση του
ασφαλιστικού και τη μείωση των συντάξε-
ων, την Τετάρτη 8 Μάρτη στο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Για άλλη μια φορά η ηγεσία του υπουρ-
γείου δεν δέχτηκε την αντιπροσωπεία των
αγροτών όταν έφτασαν από το λιμάνι του
Πειραιά. Οι αγρότες επιχείρησαν να
μπουν στο υπουργείο και τότε δέχτηκαν
την επίθεση των ΜΑΤ με δακρυγόνα και
κρότου λάμψης. Ακολούθησαν μέχρι και
μάχες σώμα με σώμα, ενώ έγιναν δύο
προσαγωγές. Με ανακοινώσεις από την
μικροφωνική, οι αγρότες θύμιζαν ότι ο
υπουργός Αποστόλου είχε δηλώσει ότι το
υπουργείο είναι ανοιχτό σε όλους τους
αγρότες για διάλογο. 

Τις επόμενες ώρες και μέρες με αφορ-
μή ότι 3 αγρότες που δεν εξέφραζαν κα-
νένα άλλο παρά μόνο τον εαυτό τους, συ-
ναντήθηκαν με τους νεοναζί της Χρυσής
Αυγής στη Βουλή, στελέχη της κυβέρνη-
σης και εφημερίδες που τη στηρίζουν
ανέφεραν «να ποιοι έκαναν τα επεισόδια
στο υπουργείο». Μια ανήθικη και ανυπό-
στατη κατηγορία για τη μεγάλη πλειοψη-
φία των αγροτών. 

Η κινητοποίηση είχε δίκαια αιτήματα,
όπως και οι προηγούμενες αγροτικές κι-
νητοποιήσεις των τελευταίων μηνών. Σί-
γουρα οι αγρότες μπορούν και πρέπει να
απομονώσουν τους μεμονωμένους ναζί
που μπορεί να διεισδύουν στις γραμμές
τους, όπως είχε γίνει στο μεγάλο συλλα-
λητήριο στο Σύνταγμα το Φλεβάρη του
2016 ή όπως συστηματικά κάνουν οι
αγρότες που συσπειρώνονται στην Πα-
νελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. 

Τα Εργατικά Κέντρα μαζί με τους αγρότες
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Στα Χανιά βρισκόμαστε λίγες μέρες
πριν το συλλαλητήριο και η εικόνα

που μας έρχεται από όλα τα σημεία εί-
ναι ότι πάμε για ένα μεγάλο γεγονός
για τη πόλη. Οι συμμετοχές στην οργά-
νωση της φετινής κινητοποίησης προ-
έρχονται από τα πιο μαχητικά κομμά-
τια. ΕΛΜΕ και εκπαιδευτικοι πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Γιατροί και νοση-
λευτές του Νοσοκομείου Χανίων, οι ερ-
γαζόμενοι στους Δήμους και οι εργα-
ζόμενοι στην ΕΡΤ, φοιτητές του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης και το συντονιστικό
των μαθητών της πόλης (που ετοιμάζει
και αντιφασιστικό φεστιβάλ στις 7/4), η
πρωτοβουλία μεταναστών και αντιρα-
τσιστικές οργανώσεις, είναι κάποιες
από τις υπογραφές στην αφίσσα που
καλεί στις 18/3. Η πόλη είναι ήδη γεμά-
τη με την κοινή αφίσσα των φορέων και
της ΚΕΕΡΦΑ. Στις 18 Μάρτη θα υπάρ-
ξει μαζικός ξεσηκωμός και στα Χανιά.

Στέλιος Γιαννούλης

Στην ΕΡΑ Χανίων έγινε την Τετάρτη
8 Μάρτη ενημέρωση και συζήτηση

ενόψει του συλλαλητηρίου που θα γί-
νει και εδώ στις 18 Μάρτη. Οι εργαζό-
μενοι στην ΕΡΑ Χανίων αποφασίσαμε
κατά πλειοψηφία να συμετέχουμε και
στην αφίσα και στο συλλαλητήριο. Δη-
λώνουμε παρόντες σε αυτόν τον αγώ-
να. Από την περίοδο της αυτοδιαχείρι-
σης τοποθετούσαμε ψηλά αυτά τα αι-
τήματα και έτσι και τώρα στηρίζουμε
με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και πάνω
από όλα με την ίδια μας την παρουσία
αυτήν την προσπάθεια. 

Σοφία Θεοδωράκη, 
εργαζόμενη ΕΡΑ Χανίων

γυρίστε στη σελ.14

ΧΑΝΙΑ

Όσοι μπορούμε από την Κοινότητα Μπαγκλαντές
θα είμαστε στην Ομόνοια στις 18 Μάρτη. Θα

είμαστε όλοι μαζί οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι
εργαζόμενοι να παλέψουμε για να σταματήσουν οι
επιθέσεις των νεοναζί στους μετανάστες και να διεκ-
δικήσουμε από την κυβέρνηση να δώσει χαρτιά για
όλους. 

Από τον Οκτώβρη του 2015 βγήκε νόμος που έδινε
δικαίωμα σε όσους μπορούν να αποδείξουν ότι ζουν
στην Ελλάδα εφτά χρόνια να καταθέσουν τα χαρτιά
τους για να πάρουν άδειες παραμονής. Πήγαν πολλά
παιδιά, πλήρωσαν παράβολα, τους έδωσαν μία
άσπρη βεβαίωση αλλά και ακόμα δεν έχουν πάρει

χαρτιά. Αποτέλεσμα είναι ούτε δουλειά να μπορούν
να βρουν, ούτε ένσημα να κολλήσουν ούτε να πάνε
στην πατρίδα τους μπορούν. Επίσης όσοι είναι 3-4
χρόνια δεν έχουν κανένα δικαίωμα αφού δεν μπο-
ρούν να πάρουν άδεια παραμονής. Επιπλέον υπάρ-
χουν μετανάστες που ζουν 15-20 χρόνια στην Ελλά-
δα και πρέπει συνέχεια να ανανεώνουν αντί να τους
δώσουν ταυτότητες. Ζητάμε να σταματήσουν όλα
αυτά. Ζητάμε να ανοίξουν οι διαδικασίες για όλους. 

Ασράφ Ουντίν Τακούρ Τίπου, 
Κοινότητα Μπαγκλαντές   

γυρίστε στη σελ.11

Την Τρίτη 7 Μάρτη έγινε στο ΤΕΙ Αθήνας
αντιρατσιστική αντιφασιστική εκδήλωση

της ΚΕΕΡΦΑ αφιερωμένη στις 18 Μάρτη. Η
εκδήλωση ξεκίνησε με προβολή βίντεο που
μας έδωσε καθηγητής Ψηφιακών Εφαρμο-
γών στη ΣΓΤΚΣ. Το βίντεο το είχαν φτιάξει
παιδιά από 20ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω
που λεγόταν “ξύπνα Αϊλάν, ξύπνα ανθρωπό-
τητα”. Μετά ακολούθησε βίντεο από τη συγ-
κέντρωση που είχε κάνει η ΚΕΕΡΦΑ στο
στρατόπεδο της Μαλακάσας και στη συνέ-
χεια ξεκίνησε η εκδήλωση. 

Ομιλητής ήταν ο πρόσφυγας Μασούντ Κα-
χάρ, που μας μίλησε για τις συνθήκες στο Ελ-
ληνικό και έδωσε έμφαση στο ότι οι πρόσφυ-
γες και όλοι όσοι έρχονται από τη Μ. Ανατολή
δεν βάζουν πάνω απ' όλα τη θρησκεία αλλά
τον άνθρωπο και με αυτόν τον τρόπο μας
έδωσε να καταλάβουμε τη σημασία της κινη-
τοποίησης στις 18 Μάρτη. Η Νίκη Αργύρη
από την ΚΕΕΡΦΑ μίλησε για το τι συμβαίνει
διεθνώς με την ακροδεξιά και τη δύναμη που
έχουμε να τη σταματήσουμε. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν φοιτητές και
καθηγητές. Μάλιστα το παρών έδωσε ο διευ-

θυντής της ΣΓΤΚΣ και τοποθετήθηκε. Στη
διάρκεια της συζήτησης μπήκε αρκετά δυνα-
μικά η σημασία που έχει να παρεμβαίνουμε
πολιτικά μέσα στο κίνημα. Για παράδειγμα, οι
πρόσφυγες μπορούν να έχουν στέγη αλλά τα
λεφτά τα τρώνε οι ΜΚΟ. 

Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε μέχρι τις 18
Μάρτη με αφισοκόλληση, κατασκευή πανό,
εξόρμηση με ντουντούκα στη σχολή. Θα μοι-
ράσουμε επίσης κάλεσμα του Συλλόγου
ΣΓΤΚΣ που έχει πάρει απόφαση συμμετοχής
στις 18 Μάρτη από το Δεκέμβρη και ήδη
έχουμε βγάλει αφίσα. Ήταν μία πολύ επιτυ-
χημένη εκδήλωση και η καλύτερη απόδειξη
είναι αυτό που μας είπε η Κωνσταντίνα:
“εγώ πήγα ως παρατηρήτρια, εντυπωσιάστη-
κα από τη συζήτηση, ιδιαίτερα από τα όσα
μας είπε ο Μασούντ και αποφάσισα να μπω
στη δράση”.  

Βασίλεια Χαρλαύτη  

γυρίστε στη σελ.10

ΗΚΕΕΡΦΑ οργάνωσε
στο Ελληνικό μία συζή-

τηση για τη μέρα της γυναί-
κας. Ήρθαν πολλές γυναί-
κες και ακούσαμε πράγμα-
τα που δεν τα ξέραμε, για
τους αγώνες που έχουν δώ-
σει οι γυναίκες σε όλο τον
κόσμο. Και εμείς σαν πρό-
σφυγες διεκδικούμε από
την κυβέρνηση να μας δώ-
σει σπίτι, δουλειά, σχολείο
για τα παιδιά μας και άσυ-
λο, που καθυστερεί τόσο
πολύ. Γι' αυτό θα είμαστε
στις 18 Μάρτη στην Ομό-
νοια. Ήδη κυκλοφορεί λί-
στα όπου όποιος θέλει να
συμμετέχει γράφει το όνο-
μά του. Είναι πολύ σημαντι-
κό να είμαστε και εμείς εκεί
μαζί σας. 

Φουρουζάν, δασκάλα 
στρατόπεδο Ελληνικού   

Στο νοσοκομείο έχουμε κάνει εκδήλω-
ση της ΚΕΕΡΦΑ για τις 18 Μάρτη, με

τη συμμετοχή γιατρών που είχαν εμπει-
ρία συμμετοχής σε δράσεις αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες στα νησιά. Συγ-
κεκριμένα συμμετείχε μία παιδίατρος
που έχει πάρει μέρος σε πρωτοβουλίες
που έσωσαν πολλούς πρόσφυγες  από
πνιγμούς. Η συζήτηση που έγινε ήταν
πολύ καλή. Σαν εργαζόμενοι στα νοσο-
κομεία θέλουμε με τη συμμετοχή μας
στις 18 Μάρτη -όπου έχουμε πάρει και
απόφαση ως Σύλλογος- να στείλουμε το
μήνυμα ότι θέλουμε τα νοσοκομεία
ανοιχτά για τους πρόσφυγες και για
τους ανασφάλιστους και ότι παλεύουμε
για Υγεία για όλους. Αυτή την εβδομάδα
στην είσοδο του νοσοκομείου θα αναρ-
τήσουμε πανό και για την απεργία των
νοσοκομείων στις 15/3 και για τη διεθνή
αντιρατσιστική κινητοποίηση στις 18/3,
στην οποία θα προσπαθήσουμε να συμ-
μετέχουμε με το πανό του Συλλόγου.

Πάνος Λιαπόπουλος, 
Αναπληρωτής Γραμματέας Συλλόγου

Εργαζομένων νοσοκομείου 
Παίδων Πεντέλης         

Θα είμαστε όλοι και όλες εκεί!
Μαζί με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες

Σε όλες
τις πόλεις

Με τη νεολαία

Μαζί με 
τα συνδικάτα
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Η αναγκαιότητα συμμετοχής
των συνδικάτων σε αντιφασιστι-
κά και αντιρατσιστικά συλλαλη-
τήρια είναι εκ των ων ουκ άνευ.
Είναι πολύ σημαντικό ότι για
πρώτη φορά καταφέραμε να πεί-
σουμε την  Ομοσπονδία μας να
συμμετέχει στο συλλαλητήριο
στις 18 Μάρτη, αλλά και να ορ-
γανώσει εκδήλωση μέσα στο χώ-
ρο της ΕΥΔΑΠ. Η κινητοποίηση
κατά του ρατσισμού και του φα-
σισμού είναι μία από τις σημαντι-
κές πράξεις των συνδικάτων και
επίκαιρη όσο ποτέ. Εμείς σα ΣΕ-
ΚΕΣ - ΕΥΔΑΠ θα είμαστε στις 18
Μάρτη στις 3μμ στην Ομόνοια
με το πανό μας, το ίδιο έχει δε-
σμευτεί ότι θα κάνει και η Ομο-
σπονδία. Δε θέλουμε να αφή-
σουμε το ρατσισμό και τη Χρυσή
Αυγή να ανεβαίνει μέσα από επι-
θέσεις σε πρόσφυγες και μετα-
νάστες. Αυτό που χρειάζεται σή-
μερα δεν είναι οι διαπιστώσεις
αλλά πρωτοβουλίες που πείθουν
τον κόσμο και αναδεικνύουν πό-
σο επικίνδυνες είναι αυτές οι αν-
τιλήψεις σήμερα.

Αλέκος Μερσινιάς,
μέλος ΔΣ ΟΜΕ -ΕΥΔΑΠ

ΕΥΔΑΠ

Το σωματείο μας συμμετέχει
στις 18 Μάρτη γιατί είμαστε ενάν-
τια στο ρατσισμό και τους φασί-
στες. Έτσι και αλλιώς το 70-80%
των μελών μας αποτελούνται από
Μουσουλμάνους της Θράκης που
είναι μειονότητα. 

Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά
λοιπόν τι σημαίνει να είσαι ο στόχος
των ρατσιστών. Όπως καταλαβαί-
νουμε το τι σημαίνει να είσαι πρό-
σφυγας διωγμένος από τη χώρα
σου και να έρχεσαι εδώ να αποφύ-
γεις τον πόλεμο και ο κάθε ρατσι-

στής να σε κλωτσάει. Τα δικά μας
μέλη έχουν νιώσει τέτοιες συμπερι-
φορές. Γι' αυτό και συμμετέχουμε
πάντα σε τέτοιες διαδηλώσεις, δεν
είναι η πρώτη φορά.

Άλλωστε την προηγούμενη περίο-
δο αντιμετωπίσαμε και εμείς από τη
μεριά του Δήμου ρατσιστικές συμ-
περιφορές με την προσπάθεια να
κλείσουν το παζάρι μας. Είχαμε κά-
νει συντονισμό τα 5 σωματεία του
χώρου. Από αυτά, τα 2 είναι σωμα-

τεία που δραστηριοποιούνται Αλβα-
νοί. Ο Δήμος μας διαμήνυσε πως
τους Αλβανούς δεν θέλει να τους
βλέπει στα μάτια του. Δεν είναι ρα-
τσισμός αυτός; Βγάζει μάτι πως στη
συγκεκριμένη περίπτωση η αντιμε-
τώπιση ήταν ρατσιστική.

Και καταλαβαίνουμε και τους
πρόσφυγες. Όταν έρχεται ο άλλος
από τον πόλεμο και τη φτώχεια και
τον πετάς σε ένα τροχόσπιτο με ένα
τέτοιο βαρύ χειμώνα που είχαμε φέ-

τος είναι απάνθρωπο. Είναι δυνατόν
ολόκληρο κράτος να μην μπορεί να
βρει σπίτια να προστατεύσει αυτόν
τον κόσμο; Ρίξανε τόσα λεφτά και
παρόλα αυτά δεν έχουν βρει ακόμα
λύσεις. Κάποιοι τα φάγανε όπως γί-
νεται πάντα. Εμείς είμαστε στο
πλευρό κάθε ανθρώπου που έχει
ανάγκη γιατί και εμείς έχουμε ανάγ-
κη και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει
φτώχεια και προσφυγιά. 

Άρης Κυριακούλης, 
Γραμματέας Συλλόγου 

Ρακοσυλλεκτών Αθηνών “Πρόοδος”

Σύλλογος Ρακοσυλλεκτών

Ο μαχόμενος εκπαιδευτικός δίνει καθημερινή μάχη μέσα στα σχολεία
ενάντια στον φασισμό και το ρατσισμό, κόντρα στις λογικές της ανοχής
και της σιωπηλής αποδοχής μισαλλόδοξων και ρατσιστικών πρακτικών
από όπου κι αν προέρχονται.

Στις 18 του Μάρτη ο μαχόμενος εκπαιδευτικός θα ενώσει τη φωνή
του και θα βρεθεί στους δρόμους της Αθήνας για να διαδηλώσει μαζί
με τους μαθητές του, τους γονείς, τους μετανάστες, τους εργαζόμε-
νους, τους ανέργους διεκδικώντας ΙΣΟΤΗΤΑ, ΙΣΟΝΟΜΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,
για όλους και όλες χωρίς διαχωρισμούς και διακρίσεις. 

Στις 18 του Μάρτη θα γίνει μια μεγάλη γιορτή! Θα πλημμυρίσουμε
τους δρόμους! Στις 18 του Μάρτη, ταζόμαστε πρόσφυγες, μετανάστες
και σε καλό ΘΑ μας βγει. 

Δώρα Ξυπολιά, μέλος ΔΣ της ΟΛΜΕ, 
Αγωνιστική Ριζοσπαστική Ενότητα Εκπαιδευτικών

18 Μάρτη αγωνιζόμαστε, διαδηλώνουμε 
και τραγουδάμε: Για τα μάτια ενός παιδιού
που ψάχνει γη, γκρεμίζω ουρανούς

To προσφυγικό δεν είναι απλά ένα ανθρωπιστικό ζήτημα και ού-
τε πρέπει να το βλέπουμε μόνο από αυτήν την οπτική. Το προ-
σφυγικό είναι ταξικό ζήτημα. Πηγάζει από την επεκτατική πολιτική
του κεφαλαίου, που δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες των πο-
λέμων, είτε με όπλα είτε οικονομικών, και εδραιώνει το κατεστη-
μένο της ανισότητας της ανθρωπότητας σε παρίες – δούλους =
Ανατολή και άρχοντες - αφέντες = Δύση.

Ως εργαζόμενους μας αφορά άμεσα, διότι η στοχοποίηση-ενο-
χοποίηση προσφύγων για όλα τα προβλήματα, είναι η εύκολη λύ-
ση που μας δίνεται στο πιάτο, για να αποφύγουμε την πραγματική
αιτία του τι μας φταίει, που δεν είναι άλλο από τις πολιτικές του
κεφαλαίου. Μας φταίνε οι πρόσφυγες για την ανεργία, για τις πε-
ρικοπές των μισθών και των συντάξεων, για την υπερφορολόγη-
ση; Το κεφάλαιο προς όφελός του μας συνθλίβει παντού, στην
εργασία, στην παιδεία, στην υγεία. Όπως πνίγει, μαντρώνει και
ποδοπατεί τους πρόσφυγες, τους στερεί την αξιοπρέπεια και τα
στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, το ίδιο κάνει και με την εργα-
τική τάξη, μας εξοντώνει σταδιακά, βήμα προς βήμα ώσπου να
μεταλλαχτούμε εν τέλει από μισθωτοί σε δικαιούχοι φιλοδωρήμα-
τος. Και να μην μας διαφεύγει ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες ευ-
δοκιμεί και επωάζεται το τέρας του φασισμού-ρατσισμού όπως
άλλωστε και η ιστορία έχει αποδείξει.

Σε αυτές τις πολιτικές του κεφαλαίου δεν μπορούμε να μένου-
με αμέτοχοι – παρατηρητές. Αντιστεκόμαστε, εκφράζουμε την
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες, παλεύουμε συν-
τονισμένα στο δικαίωμά τους για μία αξιοπρεπή διαβίωση. Ξεσκε-
πάζουμε και απομονώνουμε φασισμό και ρατσισμό με όποια μορ-
φή και αυτός είναι καλυμμένος. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και
συμμετέχουμε στο αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στις 18 Μάρτη,
οργανώνουμε συζήτηση για το προσφυγικό στο Δήμο μας στις 13
Μάρτη με την παρουσία πρόσφυγα και εθελοντών,  αγωνιζόμαστε
για το δικαίωμα όλων σε μία ζωή με αξιοπρέπεια.

Στέλλα Τζανίνη, Πρόεδρος Σωματείου 
Εργαζομένων Δήμου Αγίας Παρασκευής ΣΕΔΑΠ

Η στοχοποίηση προσφύγων
χτυπάει όλη την εργατική τάξη

Τ
ο 36ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ με
ομόφωνο ψήφισμά του, καλεί
τους εργαζόμενους στο δημόσιο

να συμμετάσχουν στο ενωτικό, αντιρα-
τσιστικό, αντιιμπεριαλιστικό συλλαλη-
τήριο το Σάββατο 18 Μάρτη στις 3μμ
στην Ομόνοια. Οφείλουμε όλοι να δώ-
σουμε το «παρών», γιατί στον ένα χρό-
νο που πέρασε από τη ρατσιστική συμ-
φωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ελλάδας-
Τουρκίας, ο απολογισμός της είναι
οδυνηρός. Πρόσφυγες και μετανάστες
πνίγονται στο Αιγαίο, ενώ όσοι ζήσουν
δεινοπαθούν στα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης. Διαμονή σε άθλιες, στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις, συνθήκες, με
αποτέλεσμα να έχουμε ακόμη και θα-
νάτους από το ψύχος.

Χιλιάδες άνθρωποι που παίρνουν το
δρόμο της προσφυγιάς και της μετα-
νάστευσης εξαιτίας των ιμπεριαλιστι-
κών επεμβάσεων, απελαύνονται και
πάλι μαζικά. Τα προγράμματα λιτότη-
τας, τα μνημόνια που μας επιβάλλουν
το ΔΝΤ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυ-
βερνήσεις δεν επιτρέπουν την διασφά-
λιση ανθρωπίνων συνθηκών για κανέ-
ναν μας. Η εξαθλίωση ευρύτερων κοι-
νωνικών στρωμάτων από τις μνημονια-
κές πολιτικές συνεχίζεται και όσο η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπογράφει
μνημόνια, τόσο θα δίνει την ευκαιρία
σε εγκληματικές νεοναζιστικές οργα-
νώσεις, όπως η Χρυσή Αυγή, να σπέρ-

νουν το ρατσιστικό μίσος. Να αυξάνε-
ται η ισλαμοφοβία και να στρέφονται
οι φτωχοί κατά των φτωχών, αντί να
στραφούν κατά του κεφαλαίου, των
τραπεζιτών και των κυβερνήσεων που
εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές.

Οι εργαζόμενοι της χώρας μας αντι-
παλεύουν εδώ και χρόνια αυτές τις πο-
λιτικές. Οι συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις ανέλαβαν πρωτοβουλίες αλληλεγ-
γύης για τους πρόσφυγες, έδωσαν
απάντηση στις προσπάθειες αποκλει-
σμού των προσφυγόπουλων από τη
δημόσια εκπαίδευση μαζί με αντιρατσι-
στικές και αντιφασιστικές συλλογικό-

τητες σε κάθε γειτονιά και πόλη. Και
χρειάζεται να συνεχίσουμε οργανώ-
νοντας τους αγώνες ενάντια στα μνη-
μόνια και στη λιτότητα, τους αγώνες
για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
σε σχολεία, νοσοκομεία και τις δομές
υποδοχής των προσφύγων, τους αγώ-
νες για να μην περάσουν οι πλειστη-
ριασμοί της λαϊκής κατοικίας και για να
εξασφαλίσουμε σχολεία, νοσοκομεία
και στέγη για όλους μας, ντόπιους,
πρόσφυγες και μετανάστες.

Γρηγόρης Καλομοίρης,
Μέλος της Ε.Ε της ΑΔΕΔΥ

Εργάτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι

Υποδοχή προσφυγόπουλων στο Περιστέρι

Εκπαιδευτικοί
υποδέχονται
προσφυγόπουλα
στο Ωραιόκαστρο



Και στη ΝΠΟΕ οι φοιτητές της ΚΕΕΡ-
ΦΑ οργανώνουν τη συμμετοχή στη Διε-

θνή Κινητοποίηση της 18 Μάρτη. Για το σκοπό αυτό οργα-
νώσαμε εκδήλωση στη σχολή με ομιλητή τον Μασούντ Κα-
χάρ πρόσφυγα που ζει στο Ελληνικό, ο οποίος κάλεσε σε
κοινό αγώνα ντόπιων και προσφύγων για αξιοπρεπή ζωή. 

Στη συνέχεια ο Π. Κωνσταντίνου τόνισε πόσο κυβέρνη-
ση και ΕΕ έχουν δυσκολέψει τη διαδικασία του ασύλου
με αποτέλεσμα ένα απειροελάχιστο ποσοστό να φτάνει
να παίρνει και ο Κώστας Παπαδάκης από την Πολιτική
αγωγή στη Δίκη της Χρυσής Αυγής μίλησε για την ανε-
ξαρτητοποίηση Κουκούτση που δείχνει πόσο αδύναμη εί-
ναι η ναζιστική συμμορία αυτή τη στιγμή αλλά συνεχίζει
να προκαλεί με στόχο να μεταφερθεί η δίκη ξανά στον
Κορυδαλλό. Ο Νίκος Στραβελάκης, πανεπιστημιακός τό-
νισε ότι ο ρατσισμός βρίσκεται στην ατζέντα των κυβερ-
νήσεων λόγω οικονομικής κρίσης, θεωρώντας ότι η δημι-
ουργία αποδιοπομπαίων τράγων είναι για αυτές η διέξο-
δος και ότι η αριστερά χρειάζεται να στηρίξει τους πρό-
σφυγες χωρίς ναι μεν αλλά και ποσοστώσεις και να πει
ότι χωράνε όλοι για να μην υπάρχει περιθώριο στην
ακροδεξιά και τους φασίστες. 

Την εκδήλωση παρακολούθησε ένας αριθμός φοιτητών
από τη ΝΟΠΕ και αποφασίσαμε στην τελική ευθεία πη-
γαίνοντας για τις 18 Μάρτη να φτιάξουμε ένα κολάζ με
θέμα το προσφυγικό, να στήσουμε μικροφωνική στη σχο-
λή για να ξεσηκώσουμε τους φοιτητές και να συνεργα-
στούμε με καθηγητές για να μας δώσουν χρόνο από τις
διαλέξεις τους για συζήτηση με τους φοιτητές.

Ιριλίντα Μουσαράι   

Με αφορμή την διαδήλωση στις 18
Μάρτη εναντίον του ρατσισμού και του

φασισμού πραγματοποιήθηκε στη Φιλοσοφική την Πέμπτη 9 Μαρτίου εκ-
δήλωση, στην οποία μίλησαν ο Λεωνίδας Κοντουδάκης, μάρτυρας στη
δολοφονία του Λαμπράκη, η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, καθηγήτρια στο τμή-
μα Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και η Νίκη Αργύρη από την ΚΕΕΡΦΑ.

Ο Λεωνίδας μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο οι φασίστες παρακρατι-
κοί και η αστυνομία δολοφόνησαν τον Λαμπράκη. Η Αλεξάνδρα είπε ότι ο
κόσμος ψήφισε τον Τσίπρα το 2015, ελπίζοντας ότι θα έριχνε το φράχτη
στον Έβρο. Αυτό όμως δεν έγινε και ο κόσμος απογοητεύτηκε, καθώς
τώρα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ένας δεύτερος
πόλεμος εναντίον των προσφύγων εξαιτίας των κλειστών συνόρων. Η Νί-
κη είπε ότι οι αντιρατσιστές αποτελούμε πλειοψηφία και ότι έχουμε αυτο-
πεποίθηση για όσα οργανώνουμε. Έκανε αναδρομή στις μάχες των φοι-
τητών της Φιλοσοφικής από τα αντιπολεμικά συλλαλητήρια το 2003 μέ-
χρι τις μάχες ενάντια στους Νέους Ορίζοντες, μια φασιστική οργάνωση
που δρούσε στη σχολή τα προηγούμενα χρόνια. 

Μετά τις εισηγήσεις έγιναν κάποιες τοποθετήσεις. Στο τέλος βάλαμε
όλοι μαζί πρόγραμμα για να ξεσηκώσουμε τη σχολή για τις 18 Μάρτη. Τη
Δευτέρα θα συζητήσουμε για την ισλαμοφοβία στο μάθημα της Ιωαννί-
δου, την Τρίτη θα κάνουμε μικροφωνική εξόρμηση και την Παρασκευή θα
φτιάξουμε το πανό μας για τη διαδήλωση. Όλη την εβδομάδα θα κάνου-
με ανακοινώσεις μέσα στα μαθήματα για να τους καλέσουμε όλους.

Ειρήνη Αντύπα 
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Κάθε χρόνο μέσα στο
Μάρτη με αφορμή την
παγκόσμια ημέρα κατά
του ρατσισμού στο σχολείο μας οργανώνουμε εκ-
δηλώσεις. Φέτος η εκδήλωσή μας είναι αφιερωμένη
στους πρόσφυγες. Έχουμε χωριστεί σε ομάδες και
έχουμε φτιάξει βίντεο με συνεντεύξεις και φωτο-
γραφίες από τους ίδιους τους πρόσφυγες που γνω-
ρίσαμε στη σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ στην ΕΣΗΕΑ και
στη συγκέντρωση που έγινε στο στρατόπεδο του
Ελαιώνα. Έχουμε επίσης φτιάξει ένα κόμικ με δικά
μας σκίτσα καθώς και κείμενο στο οποίο αναφέρον-
ται οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες
μέχρι να έρθουν εδώ, τη στήριξη που έχουν στο δι-

καίωμά τους να έχουν στέ-
γη και να πάνε στο σχο-
λείο, τις επιθέσεις που δέ-

χονται και τη σύνδεση των σημερινών στρατοπέδων
με τα στρατόπεδα που υπήρχαν στην Ελλάδα τη δε-
καετία του '40. Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα
υπάρχει και μουσικό συγκρότημα, ενώ έχουμε ήδη
ετοιμάσει το πανό μας με το οποίο θα διαδηλώσου-
με. Σε όλα αυτά υπήρχε συμμετοχή από όλα τα παι-
διά του Λυκείου και επίσης ήταν πολύ σημαντική η
συνεργασία που είχαμε με καθηγητές μας. Σκο-
πεύουμε όλοι μαζί να κατέβουμε οργανωμένα στις
18 Μάρτη στις 3μμ στην Ομόνοια. 

Γεωργία Σ.

39ο Λύκειο Αθηνών   

Πολυτεχνείο
Θεσσαλονίκης

ΦΛΣ Αθήνας

ΝΟΠΕ

Αρχιτεκτονική Βόλου

Στο σχολείο μου έχουμε ξεκινήσει
εδώ και καιρό την οργάνωση της 18

Μάρτη. Μια διεθνής κινητοποίηση ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες, συγκινεί
πολλούς μαθητές και μαθήτριες που ανταποκρίνονται πολύ θετικά στην καμπάνια κι
αυτό είναι εμψυχωτικό. Το ότι θέλουμε όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία, να μα-
θαίνουμε μαζί κι έτσι να παλέψουμε να έχουν όσες περισσότερες ευκαιρίες γίνεται
για μια φυσιολογική ζωή, είναι πολύ βασικό στη συζήτηση που ανοίγει. Είμαστε ήδη
γύρω στα 10 παιδιά που θα κατέβουμε το Σάββατο και την τελευταία βδομάδα θα
προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και άλλους μαζί μας. Με αφίσες, προκηρύξεις και
συζήτηση. Πηγαίνοντας τμήμα τμήμα για να τους καλέσουμε, απευθυνόμενοι στο
15μελές και στους καθηγητές μας. Στο τέλος της βδομάδας θα φτιάξουμε και το
πανό μας για τη διαδήλωση.

Λήδα Μάρκου

2ο ΓΕΛ Βριλησσίων

Την Τρίτη 7 Μάρτη έγινε η εκδήλωση
της ΚΕΕΡΦΑ φοιτητών στο Πολυτεχνείο
Θεσσαλονίκης. Συμμετείχαν φοιτητές
από όλες τις σχολές του Πολυτεχνείου,
τους Χημικούς Μηχανικούς, την Αρχιτε-
κτονική, το Πολιτικών Επιστημών, το Αγ-
γλικό και το ΤΕΙ. Την εισήγηση έκανε η
Φύλλια Πολίτη από την ΚΕΕΡΦΑ που
έκανε τη σύνδεση ανάμεσα στον πόλε-
μο, την προσφυγιά, την Ευρώπη Φρού-
ριο και την ακροδεξιά στην Ευρώπη.
Στη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε
πολύ καθαρά ότι η 18 Μάρτη θα είναι
βήμα της διεθνούς κλιμάκωσης του κι-
νήματος που παλεύει ενάντια σε μνημό-
νια, ρατσισμό και φασισμό. Καταλήξαμε
σε συγκεκριμένες δράσεις τις αμέσως
επόμενες ημέρες για την κατασκευή πα-
νό, εξορμήσεις και πικετοφορίες στις
σχολές την Πέμπτη 16 Μάρτη, προκει-
μένου να ξεσηκώσουμε τους φοιτητές
για το μεγάλο ραντεβού στις 18 Μάρτη. 

Σάββας Κκονέ 

Την Πέμπτη 9/3 έγινε μία πολύ πετυχημένη εκδή-
λωση της ΚΕΕΡΦΑ στην αρχιτεκτονική Βόλου. Συμ-
μετείχαν καθηγητές και φοιτητές, καθώς επίσης και
μία καθηγήτρια στο Μουσικό σχολείο όπου υπάρ-
χει πολύ καλή παρέμβαση των μαθητών Anticapita-
lista. 

Ομιλητές ήταν ο Δημήτρης Στεφανάκης από την
ΚΕΕΡΦΑ και ο Μαχμούντ πρόσφυγας από το στρα-
τόπεδο ΜΟΖΑ. Μπήκαν πολλές προτάσεις τόσο για
το πώς μπορούν να ενεργοποιηθούν τα σχολεία,
όσο και για το πώς μπορεί να γίνει ευρύτερα γνωστό
στην πόλη το κάλεσμα για τις 18 Μάρτη. Συμμετεί-
χαν επίσης φοιτητές από το Αγωνιστικό Φοιτητικό
Ρεύμα με τους οποίους -και με την ΑΡΕΝ- αποφασί-
σαμε να οργανώσουμε εκδήλωση την Τρίτη 14/3 στο
Θόλο. Ήδη γίνεται δουλειά και στο Παιδαγωγικό. 

Το ίδιο απόγευμα συμμετείχαμε σε συζήτηση που
οργάνωνε το Στέκι Μεταναστών για τις 18 Μάρτη,
μετά από πρόσκληση. Και εκεί το κλίμα ήταν πολύ
θετικό. Αποφασίστηκαν μία σειρά κοινές δράσεις
στην πόλη την τελευταία εβδομάδα πριν τις 18/3.
Όλα δείχνουν ότι πάμε για ένα μεγάλο συλλαλητή-
ριο στο Βόλο, γιατί εκτός από τα καλέσματα υπάρ-
χει πλέον και πολύς κόσμος που το οργανώνει.

Κωνσταντίνα Χήρα     

Οι φοιτητές και οι μαθητές

Πάντειο πανεπιστήμειο

Συνέντευξη τύπου έδωσαν την Τρίτη
14/3 μπροστά από τη Βουλή συλλογικότη-
τες, φορείς και οργανώσεις που καλούν
για τη διεθνή ημέρα δράσης κατά του ρα-
τσισμού και του φασισμού, 18 Μάρτη.

Το λόγο πήραν ο Πέτρος Κωνσταντίνου
από την ΚΕΕΡΦΑ, η Ντίνα Ρέππα από το
Συντονισμό για το Προσφυγικό-Μετανα-
στευτικό, ο Θανάσης Κούρκουλας από την
Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό και η Όλγα
Λαφαζάνη από την κατάληψη στέγης προ-

σφύγων City Plaza.
Κάλεσμα στη διαδήλωση της 18 Μάρτη

απεύθυναν επίσης η ΛΑΕ, η Πακιστανική
Κοινότητα Ελλάδας «Η Ενότητα», η Ένωση
Αφρικανών Γυναικών, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η
ΑΔΕΔΥ, η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλά-
δας, ο Αχμάντ, πρόσφυγας από το Αφγανι-
στάν εκ μέρους των προσφύγων που κα-
τοικούν στο City Plaza και η Έλεν, αγωνί-
στρια από τη Γερμανία που συμμετέχει
στη διεθνή καμπάνια για τις 18 Μάρτη.
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Αποφάσεις συμμετοχής έχουν πάρει:

Οι πρόσφυγες και 
οι εργαζόμενοι στα στρατόπεδα

Όλοι οι πρόσφυγες που ζουν στο
στρατόπεδο της Μαλακάσας γνωρίζουν
για την κινητοποίηση που θα γίνει στις
18 Μάρτη. Η ΚΕΕΡΦΑ έχει μοιράσει
ανακοινώσεις στα φαρσί. Υπάρχει μία
επιτροπή των προσφύγων από έξι αντι-
προσώπους. Αυτοί έχουν αναλάβει να
μαζέψουν τα ονόματα των ανθρώπων
που θα κατέβουν με τα πούλμαν στην
Ομόνοια. Υπολογίζω ότι θα είναι 50-100
άτομα αλλά μπορεί τελικά να κατέβει
και όλο το στρατόπεδο. 

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους
Αφγανούς πρόσφυγες να ενωθούμε και
με τους ντόπιους και με όλους τους πρό-
σφυγες και μετανάστες που βρίσκονται
στην Ελλάδα. Η ΕΕ προσπαθεί να μας
χωρίσει και μας λέει ότι οι Σύριοι είναι
πρόσφυγες γιατί έχουν πόλεμο αλλά οι
Αφγανοί δε θεωρούνται πρόσφυγες και
έτσι δεν μας συμπεριλαμβάνουν στη λί-
στα του ριλοκέσιον, δε μας δίνουν άσυ-
λο. Αλήθεια αν δεν είχαμε πόλεμο, τότε
γιατί να φύγουμε από τη χώρα μας; Μό-
λις προχτές έμαθα ότι 100 άτομα σκοτώ-
θηκαν στην Καμπούλ. Είναι απαραίτητο
να μιλήσουμε για όλα αυτά. Εμείς δεν
έχουμε κάποιο σωματείο εδώ στην Ελλά-
δα και δεν ξέρουμε που να απευθυνθού-
με για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά
μας και γι’ αυτό στις 18 Μάρτη θέλουμε
να ακουστεί η φωνή μας. 

Θέλουμε να μιλήσουμε και για την κα-
τάσταση στα στρατόπεδα. Δεν είναι μέ-
ρος αυτό για να ζουν οικογένειες. Είμα-
στε φυλακισμένοι. Το πιο σημαντικό
πρόβλημα είναι ότι βρισκόμαστε μακριά
από την πόλη. Δεν μπορούμε να πάρου-
με το τρένο γιατί δεν μπορούμε να πλη-
ρώσουμε εισιτήριο. Υπάρχει ένα λεωφο-
ρείο που έρχεται 2 φορές την εβδομά-
δα, φεύγει στις 2.30μμ και γυρνάει στις
8.30μμ. Αυτές τις ώρες δεν μπορούμε
να πάμε τα παιδιά μας στο νοσοκομείο.
Ακόμα και αν πάμε στην πόλη πρέπει να
περιμένουμε μέχρι το βράδυ για να γυ-
ρίσουμε πίσω. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα
έχει οικονομική κρίση αλλά ξέρουμε επί-
σης ότι τα λεφτά που προορίζονται για
τους πρόσφυγες δε φτάνουν σε εμάς.
Θέλουμε να μας δώσουν κάρτες για
συγκοινωνίες, καλύτερο φαγητό, για-
τρό, σχολείο και να μας αφήσουν να ζή-
σουμε στις πόλεις.

Εκ μέρους της οικογένειάς μου θα
ήθελα να ευχαριστήσω την ΚΕΕΡΦΑ για
όσα κάνετε για εμάς. Θα είμαστε μαζί
σας στις 18 Μάρτη για να παλέψουμε
για μία καλύτερη ζωή για όλους. 

Αφγανός πρόσφυγας από 
το στρατόπεδο της Μαλακάσας 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 12 Μάρτη η εκδήλωση της
ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας και Κερατσινίου με θέ-
μα: “Από τους δολοφόνους του Λαμπρά-
κη στους δολοφόνους του Παύλου Φύσ-
σα” στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης της
Νίκαιας. Η εκδήλωση άνοιξε με έναν σύν-
τομο χαιρετισμό του Αλέξανδρου Στεφα-
νίδη υπεύθυνο του Μουσείου, ο οποίος
επιμελήθηκε βίντεο με αποσπάσματα από
την ταινία Ζήτα του Κ. Γαβρά που προ-
βλήθηκε στην αρχή της εκδήλωσης. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Λεωνίδας
Κοντουδάκης, αυτόπτης μάρτυρας της
δολοφονίας του Λαμπράκη, ο οποίος πε-
ριέγραψε την επίθεση στο Λαμπράκη και
κάλεσε σε συμμετοχή στο ακροατήριο
της δίκης της Χρυσής Αυγής. Η Ελευθε-
ρία Τομπατζόγλου, από την πολιτική αγω-
γή στη δίκη της Χρυσής Αυγής εκ μέρους
της οικογένειας Φύσσα τόνισε ότι η άνεση
που είχε η Χρυσή Αυγή να οργανώσει τις
επιθέσεις της προέκυψε από την κάλυψη
που της έδωσαν οι κρατικοί μηχανισμοί
και συγκεκριμένα η αστυνομία. Τόνισε  ότι
η μάχη για να ξεριζώσουμε τη Χρυσή Αυ-
γή από όλες τις γειτονιές θα δοθεί στο
δρόμο. 

Στη συνέχεια η Κατερίνα Θωίδου επε-
σήμανε ότι ο αντιφασιστικός ξεσηκωμός
που ανάγκασε την κυβέρνηση να προχω-
ρήσει στη δίωξη της εγκληματικής οργά-
νωσης χρειάζεται να συνεχιστεί από τα
κάτω φέρνοντας το παράδειγμα της ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ.  

Συγκλονιστική ήταν η στιγμή που το λό-
γο πήρε ο Τζαμσί, πρόσφυγες από το
στρατόπεδο στο Σχιστό, που τόνισε ότι οι
φασίστες υπάρχουν σε πολλές χώρες και
βάζουν στο στόχαστρο τον κάθε διαφορε-
τικό είτε στη θρησκεία είτε στην καταγω-
γή. Είπε ότι θέλουν να γίνουν δικοί μας
γείτονες και να μείνουν στις πόλεις. Στην
εκδήλωση συμμετείχαν 40 περίπου αγωνι-
στές από τη γενιά του Λαμπράκη και σή-
μερα, από τις γειτονιές του Πειραιά. Το
παρών έδωσε και ο Αντιδήμαρχος Παιδεί-
ας Νίκαιας Λ. Χατζηπαυλίδης.   

Μετά από αυτή τη συγκλονιστική εκδή-
λωση αποφασίστηκε να γίνει πικετοφορία
αυτή την Πέμπτη 16/3 στις 6.30μμ στην
πλατεία Περιβολάκι Νίκαιας και νέα εξόρ-
μηση στο Σχιστό την Τετάρτη 15/3. 

Ευγενία Βρούσου         

Το συνέδριο της ΑΔΕΔΥ
ΠΟΕΔΗΝ 
ΟΕΝΓΕ
ΕΙΝΑΠ
ΟΛΜΕ
ΠΟΕ-ΟΤΑ
ΠΟΕ-ΥΠΠΟ
ΠΟΣΠΕΡΤ
Σωματείο Εργαζόμενων Ιντρακόμ

Σωματεία νοσοκομείων:
Άγιος Σάββας
Αγλαΐα Κυριακού
Αττικό
Παίδων Πεντέλης

Υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση
και από τους πρόσφυγες και από
τους συναδέλφους που εργάζον-
ται στις ΜΚΟ να κατέβουν στις 18
Μάρτη. Πρακτικά όσοι δεν εργά-
ζονται εκείνη την ημέρα πιστεύω
ότι θα είναι εκεί. Μετά από παρέμ-
βασή μας θα κατέβει και το σωμα-
τείο των εργαζόμενων στις ΜΚΟ
στις 18 Μάρτη. 

Έχουν μοιραστεί ανακοινώσεις
μέσα στο στρατόπεδο και βλέπου-
με τους πρόσφυγες με τα χαρτιά
στο χέρι και μας λένε ότι ξέρουν
για τις 18 Μάρτη. Θα έχουμε ένα
ενιαίο μπλοκ εργαζόμενων στα
στρατόπεδα μαζί με τους πρόσφυ-
γες και ένα άλλο κομμάτι θα δια-
δηλώσει μαζί με όλα τα συνδικά-
τα. Τώρα πια νιώθουμε και εμείς
περισσότερη αυτοπεποίθηση να
κινητοποιηθούμε γιατί μετά από
τόσους μήνες έχει σπάσει πια το
κλίμα της τρομοκρατίας. Το ίδιο
νιώθουν και οι ίδιοι οι πρόσφυγες.
Πριν από μερικές ημέρες στη Μα-
λακάσα ξεσηκώθηκαν για την ποι-
ότητα του φαγητού, άντρες και
γυναίκες μαζί λέγοντας ότι δεν
ανέχονται άλλο να τους φέρονται
σα ζώα. Μετά από αυτό αναγκά-
στηκαν οι υπεύθυνοι να αλλάξουν
το φαγητό. 

Εργαζόμενη ΜΚΟ 
σε στρατόπεδο  

Σύλλογοι καθηγητών:
Β’ Αθήνας 
Γ’ Αθήνας
Ε’ Αθήνας
Α. Λιόσια – Ζεφύρι 
Α’-Γ’ Ανατολικής Αττικής

Σύλλογοι δασκάλων: 
Αριστοτέλης 
Αιγάλεω 
Μαρούσι
Α. Λιόσια – Ζεφύρι – Φυλή
Γληνός
Σωτηρίου
Σωματείο Συμβασιούχων

ΥΠΠΟ
Σωματείο Εργαζομένων 
Υπουργείου Ανάπτυξης
Σωματείο ΜΕΤΡΟ-ΣΕΛΜΑ
Σύλλογος Εργαζομένων 
Δήμου Αγ. Παρασκευής 

Δήμοι- Δημοτικά Συμβούλια
Δήμος Αθηναίων
Δήμος Νίκαιας-Ρέντη 
Δήμος Βριλησσίων 

Φοιτητικοί σύλλογοι 
ΣΓΤΚΣ - ΤΕΙ Αθήνας
ΑΣΚΤ, Οικονομικό ΝΟΠΕ

ΝΙΚΑΙΑ

ΜΑΛΑΚΑΣΑ

Εργαζόμενοι ΜΚΟ Ε
πίσκεψη στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Δερβένι
και στα Διαβατά πραγματοποίησε την Κυριακή 12 Μάρ-
τη, αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης, φοιτητι-

κών συλλόγων και της Ε' ΕΛΜΕ. Η αντιπροσωπεία μπήκε μέσα
στα στρατόπεδα, συνομίλησε με τους πρόσφυγες και μοίρασε
κάλεσμα στα Αραβικά για το συλλαλητήριο στις 18 Μάρτη. 

“Μιλήσαμε με τους πρόσφυγες που ζουν μέσα στα στρατό-
πεδα και τους καλέσαμε να παλέψουν μαζί μας για τα δικαιώ-
ματά τους”, μας είπε ο Άχμετ, Σύριος πρόσφυγας που συμμε-
τείχε στην κινητοποίηση. “Μας μίλησαν για τα προβλήματά
τους. Το πιο σημαντικό που μας είπαν είναι ότι δεν αντέχουν
άλλο να ζουν μέσα στα στρατόπεδα περιμένοντας πότε θα
εξεταστούν οι αιτήσεις τους για το άσυλο. Η ζωή στα στρατό-
πεδα είναι πολύ άσχημη και ζητάνε να μείνουν σε σπίτια. Τους
καλέσαμε στις 18 Μάρτη να έρθουν στο άγαλμα Βενιζέλου για
να ενωθούν μαζί με όλους τους εργάτες στον αγώνα ενάντια
στο ρατσισμό και το φασισμό. Πολλοί είπαν ότι ενδιαφέρονται
και μέσα στην εβδομάδα θα ξαναπάμε για να μαζέψουμε τα
ονόματα και να οργανώσουμε το κατέβασμα στο συλλαλητή-
ριο με πούλμαν”.



Γαλλία
Στο Παρίσι η φετινή

διαδήλωση για τη δικαιο-
σύνη και την αξιοπρέπεια,
που θα γίνει την Κυριακή
19 Μάρτη, αναμένεται να
είναι μεγαλύτερη από
όλες τα προηγούμενα
χρόνια. Οι συνελεύσεις
προετοιμασίας της διαδή-
λωσης πολλαπλασιάζον-
ται. Ο αριθμός των πρω-
τοβουλιών, κινήσεων,
συνδικάτων, πολιτικών
οργανώσεων, κοινοτήτων
μεταναστών, γυναικών με-
τριέται σε δεκάδες και
ήδη οι τοπικές πρωτοβου-
λίες νοικιάζουν πούλμαν
από Νάντ, Ρεν, Λυόν,
Γκρενόμπλ, Τουλούζ, Λιλ,
Στρασβούργο και άλλες
πόλεις για να κατέβουν στην πρωτεύουσα. 

Ανάμεσα στις υπογραφές: ATTAC, DAL, Ensemble!, FSU, UNEF,
Union Syndicale Solidaires,  Syndicat National Unitaire des Assistants
Sociaux, Revolution Permanente,  CGT, Action-antifasciste Paris-Banli-
eue, Alternative Libertaire, Act up, Assemblee des Blesses, des Famil-
les et des Collectifs contre les violences policieres, Centre d'�tudes po-
stcoloniales de Lyon, Coordination des Intermittents et Precaires d'Ile-
de-France, Sans-Papiers et Migrants, Collectif enseignant pour l'abro-
gation de la loi de 2004, Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA). 

Νο 1265, 15 Μάρτη 2017

Σε όλο τον κόσμο!
σελ.12-13 εργατικη αλληλεγγυη 18 Mάρτη - Θα είμαστε όλοι και όλες εκεί

Σ
τις 18 και 19 Μάρτη χιλιάδες άνθρωποι
αναμένεται να διαδηλώσουν σε δεκάδες
πόλεις στην Ευρώπη, αλλά ακόμη και

στη Σεούλ στη μακρινή Νότιο Κορέα, ενάντια
στο ρατσισμό και τον φασισμό, ένα χρόνο
ακριβώς μετά την συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας
στις 18 Μάρτη του 2016.

Αυτή η κατάπτυστη συμφωνία, την οποία όχι
μόνο υπέγραψε αλλά προσμετρά και ανάμεσα
στις «επιτυχίες» της η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
έχει μεταφραστεί στον ένα χρόνο της εφαρμο-
γής της σε 5.000 πνιγμένους πρόσφυγες και με-
τανάστες με την αιχμή να έχει μεταφερθεί πλέον
από το Αιγαίο στο πέρασμα Λιβύης-Ιταλίας.
Πρόκειται για διπλάσιους νεκρούς από το αντί-
στοιχο χρονικό διάστημα το 2015-16. 

Η ΕΕ χρηματοδοτεί το τουρκικό κράτος
προκειμένου από τη μια να κλείνει το ανατολι-
κό πέρασμα στις χώρες της Ευρώπης. Από την
άλλη, να υποδέχεται ως «ασφαλής χώρα»
όλους όσους θα κρίνονται ότι δεν πληρούν
«κριτήρια» για να πάρουν άσυλο. Ενώ στο με-
ταξύ αυτοί, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, με μο-
ναδικό τους έγκλημα ότι θέλησαν να γλυτώ-
σουν από τον πόλεμο, την φτώχεια, την κατα-
πάτηση των δικαιωμάτων τους, θα κρατούνται
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κάτω από τις
πιο άθλιες απάνθρωπες συνθήκες – όπως απέ-
δειξε ο ζοφερός φετινός χειμώνας- μέχρι να
απελαθούν.

Έκπτωση

Όπως καταγγέλλει η Διεθνής Αμνηστία «ένα
χρόνο μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-
Τουρκίας, το καθεστώς υποδοχής και ασύλου
στα σύνορα της Ε.Ε. γνωρίζει μία πρωτοφανή
έκπτωση: ...χιλιάδες άνθρωποι ζουν σε πολύ-
μηνο καθεστώς κράτησης ή/και γεωγραφικού
περιορισμού χωρίς να γνωρίζουν για ποιο λό-
γο και για πόσο καιρό. Ένα χρόνο μετά τη
συμφωνία την Πέμπτη 16 Μαρτίου σύμφωνα
με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
τον Δεκέμβριο 2016, επανενεργοποιείται ο Κα-
νονισμός του Δουβλίνου με αποτέλεσμα εφε-
ξής να ξεκινήσουν οι επιστροφές αιτούντων
άσυλο από την υπόλοιπη Ευρώπη στην πρώτη
χώρα εισόδου στην Ε.Ε., εντείνοντας έτσι τα
ελληνικά αδιέξοδα».

Η ΕΕ σφραγίζει τα σύνορά της στα θύματα
των πολιτικών και των επεμβάσεων που οι χώ-
ρες της έχουν διαπράξει από τη Μέση Ανατο-
λή ως την Αφρική. Σπαταλά πολλά δις ευρώ
προς το τουρκικό κράτος αλλά και για δικά
της στρατιωτικά και αστυνομικά μέσα, με μο-
ναδικό στόχο τους πρόσφυγες, την ίδια στιγμή
που επιβάλλει την πιο σκληρή λιτότητα στο
εσωτερικό της. Γι’ αυτήν της την πολιτική της
ασταμάτητης άγριας λιτότητας, νεοφιλελεύθε-
ροι και σοσιαλδημοκράτες χρησιμοποιούν σαν
αποδιοπομπαίους τράγους τους πρόσφυγες,
τους μετανάστες και τους μουσουλμάνους.
Και με αυτόν τον τρόπο στρώνουν το δρόμο
στους φασίστες και στην ακροδεξιά.

Στις 18 και στις 19 Μάρτη, θα διαδηλώσου-
με κατά χιλιάδες σε όλη την Ευρώπη για την
κατάργηση της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, για
να σπάσουμε στο δρόμο αυτόν τον φαύλο κύ-
κλο των μνημονίων, του ρατσισμού και του φα-
σισμού.

"Αν οι μετανάστες δεν είχαν έρθει σε αυ-
τήν την χώρα να στηρίξουν το Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας, εγώ δεν θα μπορούσα να

στέκομαι εδώ ζωντανός μαζί σας σήμερα. Σε αυτήν τη χώρα θα έπρε-
πε να καλωσορίζουμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Σας
προτρέπω όλους και όλες να διαδηλώσετε στις 18 Μάρτη".

Με αυτή τη δήλωση, στη μεγαλειώδη διαδήλωση υπεράσπισης του
Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Λονδίνο την περασμένη βδομάδα, ο
εγχειρισμένος γενικός γραμματέας του (έκτου μεγαλύτερου συνδικα-
του της Βρετανίας) PCS, Mark Serwotka κάλεσε σε μαζική συμμετοχή
στα συλλαλητήρια-διαδηλώσεις που θα γίνουν στη Βρετανία στις 18
Μάρτη: Στην Αγγλία στο Λονδίνο (συγκέντρωση Portland Place), στη
Σκωτία στη Γλασκώβη (Holland St) και στην Ουαλία στο Κάρντιφ
(Grange gardens).

Ήδη η κινητοποίηση σε όλη τη χώρα είναι τεράστια. Στην τελική ευ-
θεία για το συλλαλητήριο το Stand up to Racism οργανώνει εκδηλώ-
σεις σε 23 σημεία σε όλη τη χώρα, ενώ με πούλμαν οργανώνεται η με-
τάβαση από τριάντα τουλάχιστον σημεία στο Λονδίνο. Το Stand up to
Racism υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των συνδικάτων (TUC, Uni-
son, UNITE, NUT, CWU, UCU, ASLEF, PCS, BFAWU, MEND), από ένα
πολύχρωμο πλήθος κοινοτήτων, συλλογικοτήτων, μουσουλμανικών
οργανώσεων, και βέβαια από τους μουσικούς και καλλιτέχνες που
συμμετέχουν στο Love Music Hate Racism.

Μετά τη διαδήλωση για το NHS και την 8 Μάρτη "ας κάνουμε τη
διαδήλωση ενάντια στο ρατσισμό στις 18 Μάρτη τη μεγαλύτερη από
όλες μέχρι τώρα για να δείξουμε στην Τερέζα Μέι ότι δεν μπορεί να
ρίχνει τις ευθύνες για την λιτότητα στους πρόσφυγες και τους μετα-
νάστες" τονίσει το κάλεσμα του Stand up to Racism.

Καταλονία
Φέτος η διεθνής μέρα ενάντια στο ρατσισμό στην Καταλονία

θα σημαδευτεί από μια σειρά τοπικές δράσεις. Αυτό αποφασίστη-
κε από την UCFR, την αδελφή οργάνωση της ΚΕΕΡΦΑ μετά και
από τη μαζική συγκέντρωση υποστήριξης στους πρόσφυγες που
έγινε στη Βαρκελώνη στις 18 Φλεβάρη. 

Οι δράσεις ξεκίνησαν με ένα πολύ επιτυχημένο Κοινωνικό Φό-
ρουμ ενάντια στην Ισλαμοφοβία και κάθε είδους ρατσισμό. Εκα-
τοντάδες ακτιβιστές από τα κοινωνικά κινήματα γενικά, αλλά και
ειδικά Μουσουλμανικές, Εβραϊκές και Ρομά οργανώσεις συναν-
τήθηκαν όλες μαζί στις 11 Μάρτη στη Βαρκελώνη σε διάφορα
πάνελ και woρkshops. 

Το πρωί της 18 Μάρτη θα υπάρχουν συγκεντρώσεις σε τρεις
πόλεις -Molins, Olot και Pineda- όπου οι τοπικές επιτροπές της
UCFR δίνουν τη μάχη ενάντια σε ρατσιστικές και ισλαμοφοβικές
καμπάνιες που στηρίζουν ακροδεξιοί και φασίστες που προσπα-
θούν να ανασυγκροτηθούν μετά την ήττα τους στις εκλογές του
2015 για τα τοπικά συμβούλια. Θα τους σταματήσουμε ξανά.
Στην πόλη Vendrell, όπου οι φασίστες έχουν ακόμη εκλεγμέ-
νους, θα γίνει συγ-
κέντρωση και διαδή-
λωση το απόγευμα. 

Η εμπειρία της Κα-
ταλονίας δείχνει την
αξία του ενιαίου με-
τώπου ενάντια στο
φασισμό και το ρα-
τσισμό. Η άλλη πρό-
κληση είναι να χτί-
σουμε μια στέρεα
αντικαπιταλιστ ική
εναλλακτική. Το
Μarx21.net εργάζε-
ται σε αυτήν την κα-
τεύθυνση.

David Karvala
ακτιβιστής στο

UCFR και μέλος του
Marx21.net

Δανία
Στη Δανία θα γίνουν

τρεις συγκεντρώσεις,
στην Κοπεγχάγη, στο
Άρχους και στο Οντένσε.
Όπως αναφέρει το κάλε-
σμα στις συγκεντρώσεις,
που οργανώνονται από
ομπρέλες αντιρατσιστι-
κών οργανώσεων και
συλλογικοτήτων: 

«Η εκλογή του Τrump
ήταν μόνο ένα δείγμα
πως οι εθνικιστικές και
ξενοφoβικές δυνάμεις
κερδίζουν έδαφος. Εδώ,
το Dansk Folkeparti είναι
το δεύτερο κόμμα στο
κοινοβούλιο, ενώ και το
ακόμη πιο ακραίο Νye
borgelige φαίνεται σε πολλές δημοσκοπήσεις να μπαίνει στη Βουλή.
Χρειάζεται μια μαζική διαμαρτυρία ενάντια σε αυτήν την απειλητική
πολιτική εξέλιξη».

Ένας από τους ομιλητές στην Κοπεγχάγη θα είναι ο Jesper Juul
Mikkelsen, μέλος της οργάνωσης Ιnternationale Socialister, του οποί-
ου το βιβλίο «ανοίξτε τα σύνορα» κυκλοφόρησε πρόσφατα. «Το πολι-
τικό κλίμα θυμίζει αυτό του ‘30» δήλωσε. «Γι' αυτό είναι καιρός για
τους ανθρωπιστές και αντιρατσιστές να συσπειρωθούν. Με την οργά-
νωσή μας θα δείξουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε την κοι-
νωνία. Θα πολεμήσουμε για μια παγκοσμιοποίηση από τα κάτω».

Δήμητρα Θεοδωρίδου Lundsgaard

Πολωνία
Στην Πολωνία, η κύρια

διαδήλωση στις 18 Μάρτη
θα γίνει στη Βαρσοβία. Tαυ-
τόχρονα θα γίνουν διαδηλώ-
σεις και σε άλλες πόλεις
σαν απάντηση στις συνάξεις
που οργάνωσαν φασίστες
και ρατσιστές σε αυτές την
χρονιά που μας πέρασε. 

Οι κινητοποιήσεις οργα-
νώνονται από το μέτωπο
Ενωμένοι Ενάντια στο Ρα-
τσισμό που περιλαμβάνει Μουσουλμανικά κέντρα από τη Βαρσοβία
και άλλες πόλεις, το νέο αριστερό κόμμα Razem, τους Πράσινους,
εμάς την Εργατική Δημοκρατία, την Ένωση «Ναι στους πρόσφυγες-
Όχι στο ρατσισμό».

Η προκήρυξη που καλούσε στις 18 Μάρτη μοιράστηκε πλατιά στις
δύο μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις που οργανώθηκαν τη μέρα της Γυ-
ναίκας. Μια από τις δύο μεγαλύτερες εργατικές ομοσπονδίες της χώ-
ρας, η Πανπολωνική Συμμαχία Συνδικάτων πλήρωσε και τύπωσε αφί-
σες που καλούν στο συλλαλητήριο στις 18 Μάρτη. Έχει επίσης προ-
σκληθεί το νέο συνδικάτο μεταναστών από την Ουκρανία. 

Το κάλεσμα και η αφίσα για τις 18Μ έχει μεταφραστεί σε αρκετές
γλώσσες ανάμεσά τους τα αραβικά και τα ουκρανικά. Οι προετοιμα-
σίες πηγαίνουν καλά και στην τελική ευθεία τα δίνουμε όλα για να
συμμετάσχει όσο περισσότερος απλός κόσμος από τις γειτονιές, τους
χώρους εργασίας και νεολαίας. 

Αντυ Ζεμπρόφσκι, Εργατική Δημοκρατία, Βαρσοβία

Ολλανδία
Στο Άμστερνταμ, η 18 Μάρτη έρχεται ακριβώς τρεις μέρες μετά από τις βουλευτι-

κές εκλογές με το κόμμα του ακροδεξιού Βίλντερς να απειλεί να πάρει την πρώτη θέ-
ση - και την κεντροδεξιά κυβέρνηση να παίζει το πιο άθλιο εθνικιστικό χαρτί με την
Τουρκία επιδιώκοντας να υπερφαλαγγίσει τους ακροδεξιούς από τα δεξιά. 

Στο συλλαλητήριο καλούν συνδικάτα, κόμματα και συλλογικότητες όπως η εργατι-
κή Ομοσπονδία FNV, το κόμμα Groenlinks, η Greenpeace, το κόμμα Leder1, η συλλο-
γικότητα ενάντια στην ισλαμοφοβία Meldpunt Islamofobie, η αυτό-οργανωμένη συλ-
λογικότητα προσφύγων «We Are Here» κ.α.

Η καμπάνια για τις 18 Μάρτη γίνεται ταυτόχρονα με την προεκλογική εκστρατεία
και ενώ κάθε προσπάθεια του Βίλντερς να εμφανιστεί δημοσίως, έχει έρθει αντιμέτω-
πη με αντιφασιστικές διαμαρτυρίες. Την Κυριακή 5 Μάρτη στο Άμστερνταμ στο τζαμί
Αλ Kabir έγινε εκδήλωση από συλλογικότητες ενάντια στις διακρίσεις και την ισλαμο-
φοβία ενώ στις 12 Μάρτη έγινε στο Μάαστριχτ δυναμική αντιρατσιστική διαδήλωση.

Στην Ελβετία η διαδήλωση της 18 Μάρτη θα γίνει το
μεσημέρι στη Ζυρίχη και αναμένεται μεγάλη καθώς πολ-

λά είναι τα συνδικάτα και οι οργανώσεις που συμμετέχουν, ανάμεσά τους τα
UNIA και SSP (αντίστοιχες ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ), SolidariteS, MPS, POP, Marche
Mondiale des Femmes, solidarite� sans frontieres κ.α. Nωρίτερα, ακτιβιστές στο
δρόμο για τη Ζυρίχη, θα κατέβουν από το τρένο στη Βέρνη για να συμμετά-
σχουν σε αντιδιαδήλωση με σκοπό να φράξει το δρόμο σε μια ρατσιστική σύνα-
ξη. Τη Δευτέρα 13 Μάρτη πολλές εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ενάντια
στο ρατσισμό και τις απελάσεις στη Λωζάννη. 

Κινητοποίηση ενάντια στις απελά-
σεις είχε καλεστεί το πρωί της Δευτέ-
ρας 13/3 και στο αεροδρόμιο της

Βιέννης. Η συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 18 Μάρτη στη
Βιέννη αναμένεται μεγάλη ενώ κινητοποίηση έχει καλεστεί και
στο Γκρατζ.

Μετά το περσινό κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες το
2015, η ανάπτυξη της αντιφασιστικής δράσης κατάφερε να
ανατρέψει τα προγνωστικά και να εμποδίσει το 2016 την εκλο-
γή του φασίστα Χόφερ στην προεδρία. 

Άλλες χώρες
Στην υπόλοιπη Ευρώπη κινητοποιήσεις

έχουν καλεστεί για τις 18 Μάρτη από πολλές
συλλογικότητες. Στη Γερμανία ενάντια στις
απελάσεις των Αφγανών προσφύγων: στα αε-
ροδρόμια του Βερολίνου και της Φρανκφούρ-
της, στη Βρέμη, στο Αμβούργο, στη Λειψία,
στο Πότσνταμ. Στο Μπάντεν-Μπάντεν υπάρχει
κάλεσμα για διαδήλωση ενάντια στη συνάντη-
ση των υπουργών οικονομικών που θα συνε-
δριάζουν στις 17-18 Μάρτη. Όπως αναφέρει:
«Ενώ μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού υποφέ-
ρουν από την αυξανόμενη φτώχεια ο πλούτος
των ισχυ-
ρών αγγίζει
νέα ύψη.
Αυτός ο
π λ ο ύ τ ο ς
π ρ ο σ τ α -
τεύεται από
φ ρ ά χ τ ε ς
και στρατό
ενώ άνθρω-
ποι που
π ρ ο σ π α -
θούν να
γλυτώσουν
από τον πό-
λεμο, τις
συλλήψεις
και τη φτώχεια πνίγονται στη Μεσόγειο ή πα-
γώνουν στους φράχτες της Ευρώπης. Κόντρα
σε αυτήν την αντίθεση θα διαδηλώσουμε στις
18 Μάρτη». Στην Ιταλία, δημόσια καλέσματα
έχουν γίνει στη Βενετία και την Μπολόνια, ενώ
αναμένεται να προστεθούν κι άλλες πόλεις.
Kινητοποίηση θα γίνει την Τρίτη 21 Μάρτη και
στη Σεβίλλη, ενώ στην Κωνσταντινούπολη ορ-
γανώνεται στις 18 Μάρτη συνδιάσκεψη αλλη-
λεγγύης στη συριακή επανάσταση και το συ-
ριακό λαό.

Αντιφασιστική-αντιρατσιστική κινητοποίηση
θα γίνει και σε ένα από τα πιο θερμά κινημα-
τικά σημεία του πλανήτη, στη Σεούλ, στην
Κορέα στις 19 Μάρτη!

Βρετανία

Aυστρία

Επιμέλεια: Γιώργος Πίττας

Δικοινοτική εκδήλωση και πορεία προ-
γραμματίζεται στη Λευκωσία στις 18
Μάρτη. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι
δίνουν δυναμικά το παρών τους στην διε-
θνή αυτή αντιρατσιστική, αντιφασιστική
κινητοποίηση.

Την εκδήλωση καλεί ένα ευρύ φάσμα
οργανώσεων της αριστεράς και των συν-
δικάτων και από τις δυο πλευρές. Από την
πλευρά των Ελληνοκυπρίων συμμετέχει
το ΑΚΕΛ και η ΠΕΟ όπως και οι περισσό-
τερες οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτι-
κής αριστεράς. Από την πλευρά των
Τουρκοκυπρίων συμμετέχουν οι οργανώ-
σεις του Τουρκικού Ρεπουπλικάνικου
Κόμματος (CTP) και η DEV iS.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με συγκέντρω-
ση στις 11 το πρωί, στον περίβολο του Δή-
μου Λευκωσίας με κύριους ομιλητές τον ΓΓ
του ΑΚΕΛ Άντρο Κυπριανού, εκπρόσωπο
των τουρκοκυπριακών οργανώσεων και εκ-
προσώπους των μεταναστών. Θα ακολου-
θήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. 

Βασικά συνθήματα της κινητοποίησης
είναι το «Όχι στην Ευρώπη φρούριο των
φρακτών και των στρατοπέδων συγκέν-
τρωσης για τους πρόσφυγες» και «τσακί-
στε τους ναζί του ΕΛΑΜ – Χρυσή Αυγή». Η
αντιφασιστική δράση είναι παντού πολύ
σημαντική και ακόμη πιο πολύ στην Κύ-
προ, μετά που η Βουλή με τις ψήφους των
απορριπτικών κομμάτων και την ανοχή
του κυβερνητικού κόμματος υιοθέτησε
την πρόταση του ΕΛΑΜ να γιορτάζεται η
επέτειος του ενωτικού δημοψηφίσματος
και οδήγησε στην διακοπή των συνομιλιών
προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις όχι
μόνο των Τουρκοκυπρίων αλλά και πολ-
λών Ελληνοκυπρίων. Η 18 Μάρτη θα είναι
μια δυναμική απάντηση σε αυτό και θα κα-
ταγράψει τη Λευκωσία στον χάρτη του
διεθνούς αντιφασιστικού ξεσηκωμού.

Ντίνος Αγιομαμίτης

Κύπρος

Ελβετία

Ένας χρόνος
“Συμφωνία”



Θεσσαλονίκη

Σ
το ρυθμό της 18 Μάρτη τρέχει η Θεσσα-
λονίκη. Με καλή συμμετοχή και συζήτη-
ση έγινε στον Εύοσμο την Πέμπτη 9

Μάρτη, η εκδήλωση που κάλεσαν η ΛΑΕ, η Αν-
τιρατσιστική Πρωτοβουλία και η ΚΕΕΡΦΑ ενό-
ψει της κινητοποίησης στη Θεσσαλονίκη. 

Την εκδήλωση άνοιξαν ο Νίκος Χατζάρας,
μέλος του ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου
Αμπελοκήπων που τόνισε ότι η μάχη ενάντια
στο ρατσισμό και το φασισμό είναι υπόθεση
των συνδικάτων, η Δέσποινα Χαραλαμπίδου
από τη ΛΑΕ που αναφέρθηκε στο ρόλο του
πολέμου και των επεμβάσεων στο ζήτημα της
προσφυγιάς, ενώ ο εκπαιδευτικός Αντώνης
Γαζάκης από την Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία
μίλησε για τη μάχη ενάντια στις διακρίσεις
στους χώρους της εκπαίδευσης. Στο συλλαλη-
τήριο στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 12 το μεση-
μέρι καλούν μέχρι στιγμής η ΕΝΙΘ, το Σωμα-
τείο Εργαζομένων ΚΘΒΕ, το Σωματείο Εργα-
ζομένων ΕΥΑΘ, η Γ’ και Δ’�ΕΛΜΕ, το Σωματείο
Εργαζομένων ΨΝΘ, Φοιτητικοί Σύλλογοι, η
ΚΕΕΡΦΑ, η Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Θεσ-
σαλονίκης, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ και άλλες συλ-
λογικότητες και οργανώσεις.

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία αντιμετωπί-
ζουμε καθημερινά πληθώρα περιστατικών

που αφορούν πρόσφυγες, μετανάστες, ανα-
σφάλιστους και άπορους. Βρισκόμαστε στο
πλευρό αυτών των ανθρώπων χωρίς διακρί-
σεις και ρατσιστικούς διαχωρισμούς, παρά τις
τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υλικά.
Η μάχη ενάντια στο ρατσισμό και την ακροδε-
ξιά είναι κοινή με τη μάχη ενάντια στα μνημό-
νια, για να υπάρχουν ανοιχτά νοσοκομεία για
όλο τον κόσμο. Η εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στο
Ιπποκράτειο ήταν ένα θετικό βήμα στην προ-
σπάθεια να ανοίξουμε στους εργαζόμενους
και τα σωματεία αυτή τη συζήτηση. Το επόμε-
νο βήμα είναι η συμμετοχή όλων μας στην
απεργία της ΠΟΕΔΗΝ στις 15/3 και στο αντι-
ρατσιστικό συλλαλητήριο το Σάββατο 18 Μάρ-
τη, 12μες, στο άγαλμα Βενιζέλου. 

Γιώτα Πανέλη, 
Προϊστάμενη κοινωνικής υπηρεσίας, μέλος ΔΣ

σωματείου Ιπποκράτειου ΓΝΘ

Hράκλειο

Λίγες μέρες πριν την διεθνή κινητοποίηση
στη 18 Μάρτη, οργανώνουμε εξορμήσεις,

αναρτήσεις πανό στο κέντρο της πόλης, αφι-
σοκολλήσεις σε όλες τις γειτονιές. Αποφάσεις
για τις 18Μ έχουν πάρει οι Δάσκαλοι, το Εργα-
τικό Κέντρο Ηρακλείου, η τοπική Πρωτοβουλία
Αλληλεγγύης για τους Πρόσφυγες, οι Σύλλο-
γοι Φοιτητών Φυσικής, Βιολογίας, Ιατρικής και
πολλές ακόμη συλλογικότητες. Στην διεθνή
μέρα ενάντια στην γυναικεία καταπίεση (8/3)
οργανώθηκε με πρωτοβουλία συντροφισσών
από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ διαδήλωση με πάνω από
200 άτομα. Η ΚΕΕΡΦΑ βρέθηκε εκεί με υλικά,
σημαίες και πανό ενάντια στο σεξισμό και τον
ρατσισμό, θέτοντας παράλληλα το ζήτημα
σύνδεσης των γυναικών με τους πρόσφυγες
και καλώντας στις 18/3. Μέχρι τώρα έχουν γί-
νει μία εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στο Φυσικό και
μία ακόμη που οργανώθηκε από τον Σύλλογο
Φοιτητών Ιατρικής. 

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

Γιάννενα

Είμαστε στη τελική ευθεία για τη διαδήλωση
του Σαββάτου με την εικόνα πως φοιτητές,

μαθητές, εργαζόμενοι ετοιμάζονται να πάρουν
μέρος στη διεθνή κινητοποίηση. Στο Πανεπι-
στήμιο έχουν γίνει εξορμήσεις στις περισσότε-
ρες σχολές και μοιράσματα στη λέσχη. Οργα-
νωμένα θα κατέβει ο Φ.Σ. Χημικού, ο Σύλλογος
Εστιακών Δουρούτης, ενώ κάλεσμα έχει βγά-
λει και ο σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων
του πανεπιστημίου. Στη διαδήλωση καλούν
επίσης η τοπική ΕΛΜΕ και ο σύλλογος ΟΤΑ
που ετοιμάζεται να κατέβει με πανό, όπως μας
είπαν οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του δή-
μου. Στις λίγες μέρες που έχουμε μπροστά
πάμε να συντονίσουμε και τους πρόσφυγες
που μένουν στα ξενοδοχεία του λεκανοπεδίου
για να συμμετέχουν και αυτοί μαζικά.

Λουίζα Γκίκα

Βόλος

Σαν σωματείο έχουμε προχωρήσει στην ενη-
μέρωση για τις 18 Μάρτη και καλέσαμε

ανοιχτά σε συζήτηση τα μέλη μας σε όλες τις
κλινικές αλλά και συνδικαλιστές από άλλους
χώρους. Εγινε μια καλή συζήτηση όπου άνοιξε
καθαρά το ζήτημα τί είναι αυτό που γεννάει
τον ρατσισμό και τον φασισμό σήμερα και
ήταν θετικό ότι εκφράστηκαν οι φόβοι που

γεννάει η προπαγάνδα. Απέναντι σε μια κυβέρ-
νηση που έχει βαλθεί να καταστρέψει την αι-
σιοδοξία ενός κινήματος, η μόνη απάντηση εί-
ναι η εμπιστοσύνη στις δικές μας δυνάμεις,
στον αγώνα, στον αγώνα. Εμείς θα κατέβουμε
με το πανό μας στη τις 18 Μάρτη, θα κάνουμε
την προσπάθεια. 

Σμαράγδα Λιάτσικου, πρόεδρος Σωματείου

Υγειονομικού Προσωπικού Μαγνησίας

Μυτιλήνη

Η18 Μάρτη πλησιάζει και στη Μυτιλήνη
έχουν γίνει αρκετά βήματα για την προ-

ετοιμασία της. Έχουμε αρχίσει τις αφισοκολ-
λήσεις, τη διανομή προκηρύξεων και την προ-
παγάνδισή της άνθρωπο με άνθρωπο. Για την
Τετάρτη 15/3 το απόγευμα προγραμματίζεται
από τον Συντονισμό Λέσβου για το Προσφυγι-
κό Μεταναστευτικό στο Δημοτικό Θέατρο Μυ-
τιλήνης εκδήλωση με θέμα “Ένα χρόνο μετά
την συμφωνία ντροπής ΕΕ – Τουρκίας, πρό-
σφυγες και ντόπιοι παλεύουμε για την κατάρ-
γησή της”. Μέχρι τη στιγμή που γράφουμε,
έχουν δηλώσει συμμετοχή η ΕΛΜΕ Λέσβου, η
Ένωση Γιατρών ΕΣΥ, σχήματα από εργατικούς
χώρους, το σωματείο των εργαζομένων στο
ΜΜΕ, το ΠΙΚΠΑ, το Νο Border, η Εργατική Λέ-
σχη, ενώ περιμένουμε και πολλές άλλες συμ-
μετοχές τις επόμενες μέρες. 

Παρασκευάς Ψάνης 

Πάτρα

Η
Πάτρα ετοιμάζεται για τις 18 Μάρτη. Οι
δρόμοι της πόλης είναι πολύχρωμοι
από τις αφίσες της ΚΕΕΡΦΑ που κα-

λούν στην διαδήλωση. Το ίδιο και το Πανεπι-
στήμιο. Μέχρι στιγμής έχουν μοιραστεί χιλιά-
δες προκηρύξεις που καλούν στο συλλαλητή-
ριο στις σχολές και στην πόλη. Δυο μέρες πριν
το μεγάλο συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί
και εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο στην ΠΑΜ11
στις 11:30πμ. Ομιλητές θα είναι ο Παντελής
Κυπριανός, καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, ο Γιάννης
Ζαρκάδης, καθηγητής Ιατρικής και ο Παντελής
Παναγιωτακόπουλος από την ΚΕΕΡΦΑ.

Απόφαση συμμετοχής στο συλλαλητήριο
έχουν πάρει η Α’ ΕΛΜΕ Αχαϊας και ο Σύλλογος
Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
ενώ αναμένεται να πάρει και το νομαρχιακό
τμήμα της ΑΔΕΔΥ. Στον γύρο συνελεύσεων
που είναι προγραμματισμένος για αυτή την
βδομάδα θα παρθούν αποφάσεις και από τους
φοιτητικούς συλλόγους, ενώ ομόφωνα πάρθη-
κε απόφαση την προηγούμενη βδομάδα από
τον σύλλογο της Ιατρικής. Ακόμα, την συμμε-
τοχή τους στο συλλαλητήριο έχουν δηλώσει η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, η Κίνηση Υπεράσπισης Δι-
καιωμάτων Μεταναστών και Προσφύγων, η
Πρωτοβουλία για το προσφυγικό, το 2ο Pride
Πάτρας και αναρχικές συλλογικότητες.

Συμμετέχουμε ως εκπαιδευτικοί με το σωμα-
τείο μας, στη διεθνή ημέρα κατά του ρατσι-

σμού, του πολέμου, του φασισμού και της
φτώχειας, στις 18 Μάρτη. Αγωνιζόμαστε ενάν-
τια στον ρατσισμό και τη στοχοποίηση προ-
σφύγων και μεταναστών, ενάντια στην ακρο-
δεξιά και τη φασιστική απειλή, ενάντια στις αν-
τιπροσφυγικές κυβερνητικές πολιτικές των χω-
ρών της ΕΕ και ενάντια στο Δουβλίνο 3. Να
μπει φραγμός στους πολέμους και τις ιμπερια-
λιστικές επεμβάσεις και στη συμμετοχή της
Ελλάδας σε αυτούς. Η συμφωνία της ντροπής
ΕΕ - Τουρκίας και των επιμέρους αντίστοιχων
συμφωνιών να καταργηθεί. Ζητάμε ίσα δικαιώ-
ματα και αξιοπρέπεια για όλες και όλους,
ενάντια στις πολιτικές της φτώχειας και της
εξαθλίωσης. 

Σταθής Μακρίδης ταμίας Α’ ΕΛΜΕ Αχαίας
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Σε όλη τη χώρα 

Ξάνθη

Κινητοποιήσεις για τις 18 Μάρτη ορ-
γανώνονται επίσης: Στη Χίο, πλατεια
Βουνακίου, Σάββατο 18/3, 11.30 π.μ.
που καλούν οι Αλληλέγγυοι Χίου, Κοινω-
νική Κουζίνα Χίου, "ΛΑΘΡΑ; " - Επιτροπή
Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες Χίου,
ΣΑΜ ΣΑΜ (παιδότοπος για παιδιά των
προσφύγων) και Χιακή Συμπολιτεία. 

Στην Πρέβεζα όπου καλεί η Αντιρατσι-
στική Πρωτοβουλία στις 11.30 το πρωί
στη Θεοφάνειο. 

Στα Τρίκαλα στις 12 μες στην πλ. Ρή-
γα Φεραίου όπου καλούν σωματεία, συν-
τονισμού και συλλογικότητες. 

Στις Σέρρες, η Επιτροπή Αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες οργανώνει συγκέν-
τρωση συναυλία στις 11πμ στην πλ.
Κρονίου. 

Κινητοποίηση οργανώνεται και στη
Λάρισα, στις 12μες, στην πλατεία Ταχυ-
δρομείου. 

Περίπου 100 άτομα παρακολούθησαν τις πολύ πετυχημένες εκδηλώσεις της πρώτης μέ-
ρας του διημέρου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 18 Μάρτη - Διεθνούς Κινητοποί-
ησης κατά του Ρατσισμού και του Φασισμού στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης και διοργάνωσε
η ΚΕΕΡΦΑ σε συνεργασία με την ΕΛΜΕ Ξάνθης, το Διδασκαλικό Σύλλογο Ξάνθης, το Σύλ-
λογο Δασκάλων Μειονοτικών Σχολείων Ν. Ξάνθης - Αποφοίτων ΕΠΑΘ και το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ. 

Το διήμερο άνοιξε με την πολύ συγκινητική παράσταση των μαθητών και μαθητριών Ρομά
του 8ου Γυμνασίου Δροσερού που ερμήνευσαν θαυμάσια μονολόγους ασυνόδευτων παι-
διών προσφύγων. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με τους προέδρους της ΠΕ Θράκης
του Συνδέσμου Τυφλών Σταύρο Κουδουμάκη, της ΠΕ Ξάνθης του Σωματείου ΑμεΑ Γιάννη
Κουρπαλίδη και το δάσκαλο Ειδικής Αγωγής και μέλος της ΚΕΕΡΦΑ, Τζεμαλή Μηλιαζήμ. 

Το Σάββατο 11/3 τη συζήτηση με θέμα "Κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και κα-
ταδίκης των νεοναζί" άνοιξαν ο Μιχάλης Τσορμπαζόγλου από την ΚΕΕΡΦΑ, ο Θράσος
Αβραάμ, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στα ΜΜΕ Λέσβου και ο Κώστας Παπαδά-
κης, δικηγόρος της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Παντελής Αποστολίδης
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Σ
τις 18 Μάρτη διαδηλώνουμε
ενάντια στο ρατσισμό και τους
φασίστες. Εκατομμύρια άν-

θρωποι σε όλο τον κόσμο δίνουν την
ίδια μάχη. Η εκλογή του Τραμπ στις
ΗΠΑ και η απειλή που ενσαρκώνουν
φασιστικά κόμματα όπως της Λεπέν
στη Γαλλία, σημαίνουν συναγερμό.
Ένα νέο κίνημα γεννιέται. Στην καρ-
διά του έχει την οργή ενάντια στο
ρατσισμό, τα στρατόπεδα, τους
φράχτες, όλες τις πολιτικές που
φουσκώνουν τα πανιά της ακροδε-
ξιάς. Το σύνθημα Σύνορα Ανοιχτά
για την προσφυγιά, δίνει πολιτική
αιχμή σε αυτή τη διάθεση. 

Όμως, δεν πρόκειται για ένα σύν-
θημα συγκυριακό. Έχει τις ρίζες του
σε μια επαναστατική παράδοση που
έβαζε πάντα στο κέντρο της την ενό-
τητα της εργατικής τάξης κόντρα
στους διαχωρισμούς που προσπα-
θούν να της επιβάλλουν οι καπιταλι-
στές και τα κράτη τους για να την
κρατάνε αδύναμη. 

Οι φραγμοί στο δικαίωμα της
ελεύθερης μετακίνησης των εργα-
τών, τα κλειστά σύνορα με τις ρατσι-
στικές εκστρατείες που τα συνο-
δεύουν ήταν ένα τέτοιο μέσο ήδη
απ’ τα τέλη του 19ου αιώνα. Κι η
στάση απέναντί τους ήταν το τεστ
που έκρινε που το «πάνε» δυνάμεις
στο εργατικό κίνημα και την Αριστε-
ρά της εποχής. 

Αντιπαράθεση

Εκατόν δέκα χρόνια πριν, τον Αύ-
γουστο του 1907 το Παγκόσμιο Σο-
σιαλιστικό Συνέδριο στη Στουτγάρ-
δη της Γερμανίας, έγινε για πρώτη
φορά το πεδίο αυτής της αντιπαρά-
θεσης. Η ηγεσία του Σοσιαλιστικού
Κόμματος των ΗΠΑ, που είχε αρχί-
σει να αναπτύσσεται με ταχύτητα,
κατέθεσε στο συνέδριο ένα σχέδιο
απόφασης υπέρ του περιορισμού
της μετανάστευσης. Το κείμενο κα-
ταδίκαζε: «την σκόπιμη εισαγωγή
φτηνής ξένης εργατικής δύναμης,
με σκοπό την καταστροφή των ερ-
γατικών οργανώσεων το χαμήλωμα
του βιοτικού επιπέδου της εργατι-
κής τάξης και την ανάσχεση της τε-
λικής πραγματοποίησης του σοσια-
λισμού». 

Με άλλα λόγια, το σκεπτικό δεν
διέφερε απ’ τις απόψεις που ακούμε
και σήμερα, ότι η μετανάστευση εί-
ναι «κόλπο» των καπιταλιστών για να
κατεβάσουν τους μισθούς. Στην
πραγματικότητα, η ηγεσία του Σο-
σιαλιστικού Κόμματος είχε συμβιβα-
στεί με τον αμερικάνικο καπιταλι-
σμό, απέρριπτε τις μαχητικές απερ-
γίες και συντασσόταν με τις ρατσι-
στικές εκστρατείες ενάντια στην «Κί-
τρινη Απειλή» δηλαδή τους εργάτες
που έρχονταν από την Κίνα και την
Ιαπωνία να δουλέψουν στις ΗΠΑ. Το
1882 το Κογκρέσο είχε ψηφίσει το
ρατσιστικό νόμο Chinese Restriction
Act που συνέχισε να ισχύει μέχρι τη
δεκαετία του ’60. Το 1908 ένας πα-

ρόμοιος νόμος στρεφόταν ενάντια
στους Ιάπωνες εργάτες. 

Στην πρώτη γραμμή της πάλης
ενάντια σε αυτές τις απόψεις βρέθη-
κε η επαναστατική πτέρυγα της Αρι-
στεράς. Ο Λένιν, που συμμετείχε
στην ρωσική αντιπροσωπεία στο συ-
νέδριο, έγραφε σε ένα άρθρο απο-
λογισμού:

«Σε συνέχεια, πάνω στο ζήτημα
του εκπατρισμού και της μετανά-
στευσης, στην επιτροπή του συνε-
δρίου της Στουτγάρδης εκδηλώθηκε
πολύ καθαρά η διαφωνία ανάμεσα
στους οπορτουνιστές και στους
επαναστάτες. …Το συνέδριο από-
κρουσε όλες τις απόπειρες πού έγι-
ναν μ' αυτό το πνεύμα. Ακόμη και
στην επιτροπή οι ψήφοι υπέρ του
περιορισμού της ελευθερίας της με-
τανάστευσης έμειναν μετρημένες
στα δάχτυλα και η απόφαση του διε-
θνούς συνεδρίου είναι διαποτισμένη
με πνεύμα που παραδέχεται ότι
χρειάζεται εδώ η αλληλέγγυα ταξική
πάλη των εργατών όλων των χω-
ρών».

Αυτοί που φέρνουν την αστική πο-
λιτική στο εργατικό κίνημα, οι «οπορ-
τουνιστές», είναι υπέρ των φραγμών
στη μετανάστευση. Εμείς που πα-
λεύουμε για να ενωθεί η εργατική
τάξη και να παλέψει ενάντια στον κα-
πιταλισμό, αντιμετωπίζουμε τους με-
τανάστες σαν ταξικά μας αδέλφια. Κι
όχι μόνο αυτό: έχουμε εμπιστοσύνη
ότι θα οργανωθούμε και θα παλέ-
ψουμε μαζί, για καλύτερα μεροκάμα-
τα, συνθήκες, δικαιώματα για όλους.
Γι’ αυτό είμαστε ενάντια σε κάθε πε-
ριορισμό. Αυτή ήταν η ουσία της το-
ποθέτησης του Λένιν. 

Ένας άλλος επαναστάτης, ο Καρλ

Λήμπνεχκτ, εξηγούσε στην ομιλία
του στο συνέδριο του γερμανικού
σοσιαλδημοκρατικού κόμματος αρ-
γότερα την ίδια χρονιά, ότι το συνέ-
δριο απέρριψε και τροπολογία που
ζητούσε οι όποιες απελάσεις μετα-
ναστών να γίνονται «με σεβασμό στα
δικαιώματα που εξασφάλιζε ο νό-
μος». Η απόφαση του συνεδρίου της
Στουτγάρδης «αρνείται συνολικά το
δικαίωμα του κράτους να απελαύνει
ανθρώπους. Κάτω η δαμόκλειος
σπάθη της απέλασης»!

Καπιταλισμός

Ο Λένιν στηριζόταν στην ανάλυση
του Μαρξ και του Ένγκελς στο Μα-
νιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμμα-
τος. Ο καπιταλισμός επαναστατικο-
ποιεί συνέχεια τα μέσα παραγωγής,
δημιουργεί μια παγκόσμια αγορά
στο ανταγωνιστικό κυνήγι για το
κέρδος. Όμως, αυτή η διαδικασία
δημιουργεί, ταυτόχρονα, και τον
«ιστορικό νεκροθάφτη» του, μια
παγκόσμια εργατική τάξη με ενιαία
συμφέροντα και όλο και πιο «ενιαίο»
τρόπο ζωής και αγώνα. 

Σε ένα γνωστό του κείμενο, τις
Κριτικές Σημειώσεις για το Εθνικό
Ζήτημα που γράφτηκε το 1913,
απαντούσε σε Ουκρανούς σοσιαλι-
στές που θρηνούσαν για την «ισοπέ-
δωση» και αφομοίωση του «εθνικού
πολιτισμού» φέρνοντας το παρά-
δειγμα των ΗΠΑ: «Κι αν δεχτούμε
ότι με τον καιρό θα δημιουργηθούν
κρατικά σύνορα ανάμεσα στη Μεγα-
λορωσία και την Ουκρανία και στην
περίπτωση αυτή πάλι θα είναι αναμ-
φισβήτητος ο ιστορικός προοδευτι-
κός ρόλος της ‘αφομοίωσης’ των με-
γαλορώσων και ουκρανών εργατών,

όπως προοδευτικό είναι το άλεσμα
των εθνών στην Αμερική.

Μπορούμε να σχηματίσουμε μια
ιδέα για τις διαστάσεις που έχει πά-
ρει η πορεία γενικά της αφομοίωσης
των εθνών στις σύγχρονες συνθήκες
του προχωρημένου καπιταλισμού
από τα στοιχεία, λ.χ., της μετανά-
στευσης στις Ενωμένες Πολιτείες
της Βόρειας Αμερικής. Από την Ευ-
ρώπη μετανάστευσαν εκεί μέσα σε
10 χρόνια, από το 1891 ως το 1900,
3,7 εκατομμύρια άτομα και σε 9 χρό-
νια, από το 1901 ως το 1909, 7,2
εκατομμύρια άτομα… Η Πολιτεία
της Νέας Υόρκης… μοιάζει με μύλο,
που αλέθει τις εθνικές διακρίσεις. Κι
εκείνο που γίνεται στη Νέα Υόρκη
σε μεγάλη, διεθνή κλίμακα, συντε-
λείται και σε κάθε μεγάλη πόλη και
εργοστασιακό συνοικισμό». 

Και σε ένα άρθρο του την ίδια
χρονιά επέμενε: «Η αστική τάξη εξω-
θεί τους εργάτες του ενός έθνους
ενάντια στους εργάτες του άλλου
έθνους, πασχίζοντας να τους κρατά
διχασμένους. Οι ταξικά συνειδητοί
εργάτες, κατανοώντας ότι είναι ανα-
πόφευκτο και προοδευτικό το σπά-
σιμο όλων των εθνικών φραγμών
που βάζει ο καπιταλισμός, προσπα-
θούν να βοηθήσουν τη διαφώτιση
και την οργάνωση των συντρόφων
τους εργατών που προέρχονται από
τις καθυστερημένες χώρες». 

Αυτά τα ζητήματα απέκτησαν μια
πελώρια διάσταση όταν ξέσπασε ο
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι
άρχουσες τάξεις χρησιμοποίησαν το
εθνικιστικό δηλητήριο σε γιγάντια
κλίμακα για να δέσουν την εργατική
τάξη χειροπόδαρα στα πολεμικά
τους άρματα. Ο ρατσισμός απέναντι

στους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες ήταν απαραίτητο συνοδευτικό.
Γι’ αυτό ο Λένιν επιχειρηματολογού-
σε ότι η αντιπολεμική Αριστερά,
πρέπει να σηκώσει ψηλά το λάβαρο
της πάλης ενάντια στους ρατσιστι-
κούς φραγμούς. Τον Νοέμβρη του
1915 έγραφε στους αγωνιστές της
Σοσιαλιστικής Ένωσης Προπαγάν-
δας (SPL) στις ΗΠΑ:

«Στον αγώνα μας για τον αληθινό
διεθνισμό και ενάντια στον ‘ντζίνγκο-
σοσιαλισμό’ [σοβινιστικό σοσιαλι-
σμό] εμείς επισημαίνουμε στο τύπο
μας το ρόλο των οπορτουνιστών
ηγετών του ΣΚ (S.P.) της Αμερικής
πού είναι υπέρ του περιορισμού της
μετανάστευσης των Κινέζων και Ια-
πώνων εργατών (ιδιαίτερα μετά το
Συνέδριο της Στουτγάρδης του 1907
και παρά τις αποφάσεις του). Έχου-
με τη γνώμη ότι δεν μπορεί να είναι
κανείς διεθνιστής και ταυτόχρονα να
είναι υπέρ αυτών των περιορισμών».

Διεθνισμός

Ένα χρόνο μετά, τον Νοέμβρη του
1916, ο Λένιν έγραφε ένα κείμενο θέ-
σεων για υιοθέτηση από την αριστε-
ρή πτέρυγα του Σοσιαλιστικού Κόμ-
ματος της Ελβετίας, όπου ζούσε. Πε-
ρίοπτη θέση σε αυτές κατείχε η πάλη
για νομιμοποίηση όλων των «ξένων»
εργατών. Έγραφε συγκεκριμένα:
«Για να μην μένει η αναγνώριση του
διεθνισμού από μέρους των Ελβετών
σοσιαλδημοκρατών κούφια φράση
που δεν υποχρεώνει σε τίποτα, γι’
αυτό είναι απαραίτητο, πρώτο να πα-
λέψουμε με συνέπεια και σταθερότη-
τα για την οργανωτική προσέγγιση
και συγχώνευση των ξένων και των
Ελβετών εργατών μέσα στις ίδιες
ενώσεις, καθώς και για την πλήρη
(αστική και πολιτική) ισοτιμία τους».

Αυτές οι ιδέες της ταξικής ενότη-
τας κόντρα στα ρατσιστικά τείχη
των καπιταλιστών, έγιναν σημαία και
της Κομμουνιστικής Διεθνούς στα
επόμενα χρόνια. Το 4ο Συνέδριό της
το 1922 αποφάσιζε ότι: «Τα κομμου-
νιστικά κόμματα των Ενωμένων Πο-
λιτειών, του Καναδά και της Αυστρα-
λίας πρέπει να αναλάβουν ενεργητι-
κή καμπάνια εναντίον των απαγο-
ρευτικών νόμων και να δείξουν στις
προλεταριακές μάζες αυτών των χω-
ρών ότι τέτοιου είδους νόμοι, που
προκαλούν την εχθρότητα ανάμεσα
στις φυλές, στρέφονται τελικά εναν-
τίον των εργαζομένων των χωρών
που επιβάλλουν αυτές τις απαγο-
ρεύσεις».

Οι Τραμπ και οι Λεπέν έχουν πίσω
τους μια ολόκληρη ιστορία ρατσι-
σμού και διακρίσεων. Το κίνημα που
παλεύει ενάντιά τους, ενάντια στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης και τους
φράχτες της ΕΕ, έχει όπλο μια άλλη,
διεθνιστική, παράδοση, της πάλης
για ανοιχτά σύνορα, της κληρονο-
μιάς του Λένιν και των επαναστατών
των αρχών του περασμένου αιώνα. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Η επαναστατική παράδοση
των ανοιχτών συνόρων
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Ιεράπετρα 
Με την κατάθεση των πρώτων δυο μαρτύ-

ρων της επίθεσης στα σπίτια των Πακιστα-
νών εργατών γης στην Βαϊνιά της Ιεράπε-
τρας τον Φεβρουάριο του 2013, συνεχίστηκε
η δίκη της ΧΑ την Τρίτη 14/3 (140η δικάσι-
μος). Η υπόθεση έχει πάρει την δικαστική
οδό με την πρωτόδικη καταδίκη και των 5
κατηγορούμενων χρυσαυγιτών (Πετράκη,
Δασκαλάκη, Ψυλλάκη, Μαυρικάκη, Γαροφα-
λάκη) με ποινές που φτάνουν μέχρι και τα
τρεισήμισι χρόνια με αναστολή.

Πρώτα ο Αλί Λακάτ και στη συνέχεια ο
Μοχάμεντ Χανίφ περιέγραψαν τον τρόπο με
τον οποίο δέχτηκαν την επίθεση. “Ήταν βρά-
δυ 8-8.30, όταν με τον Μάζερ Ικμπάλ φτάσα-
με στο σπίτι μετά από βόλτα στο χωριό. 10-
12 λευκοί άντρες ντυμένοι στα μαύρα χτύ-
παγαν τον Χανίφ με καδρόνια. Μόλις μας εί-
δαν μας έπιασαν και εμάς και άρχισαν να
μας χτυπάνε. Μέτα από 5 λεπτά, όλοι μαζί
φορτώθηκαν σε αυτοκίνητα και έφυγαν.
«Μαλάκες, αν δεν έχετε φύγει από το σπίτι
μέχρι αύριο θα σας σκοτώσουμε», μας εί-
παν. Πήγαμε στο νοσοκομείο. Όταν ήρθε η
αστυνομία μας ζήτησε τα χαρτιά μας. Μας
συνέλαβαν. Μείναμε στο τμήμα για ένα μήνα
και 17 ημέρες”, ανέφερε ο Α. Λακάτ, που εί-
ναι ένας από τους τρεις Πακιστανούς εργά-
τες που χτυπήθηκαν βαριά από την ομάδα
των χρυσαυγιτών.

“Δυο φορές τις προηγούμενες βδομάδες
μας είχαν ρίξει μπουκάλια με βενζίνη στο
σπίτι. Ευτυχώς δεν σπάσανε όλα. Δεν πήγα-
με όμως στην αστυνομία να κάνουμε μήνυση
γιατί φοβόμασταν”, ανέφερε ο Μ. Χανίφ
αποδεικνύοντας την αίσθηση πλήρους ασυ-
λίας που έχαιραν οι χρυσαυγίτες εκείνη την
περίοδο.

Η υπόθεση της επίθεσης στους Πακιστα-
νούς στην Βαϊνιά της Ιεράπετρας θα συνεχι-
στεί και την επόμενη βδομάδα με τρεις του-
λάχιστον μάρτυρες, ενώ ακολουθούν μια
σειρά υποθέσεις επιθέσεων χρυσαυγιτών σε
μετανάστες και ντόπιους στην Πάτρα, στο
Αγρίνιο και την Πάρο. 

Τον χρυσαυγίτη που στις 14/2
της είχε φωνάξει “που είναι τώρα
ο γιός σου να σε προστατέψει;”
αναγνώρισε την Δευτέρα 13/3 με-
ταξύ των χρυσαυγιτών που ήταν
μαζεμένοι μέσα στο Εφετείο η
Μάγδα Φύσσα. 

Η Μάγδα Φύσσα φώναξε στους
αστυνομικούς ότι στο ακροατήριο

βρισκόταν αυτός στον οποίο έχει
κάνει μήνυση και ζήτησε την προ-
σαγωγή του. Οι αστυνομικοί στην
αρχή αρνήθηκαν βγάζοντας τους
χρυσαυγίτες από την πίσω πόρ-
τα, λίγο αργότερα ωστόσο και με-
τά από τη γενική κατακραυγή
αναγκάστηκαν να πάρουν τα
στοιχεία του και να τα παραδώ-
σουν στους δικηγόρους. Οι χρυ-

σαυγίτες, που είχαν σαν επικεφα-
λής τον Δεβελέγκο, “χεσμένοι”
από την ορμή και την αποφασιστι-
κότητα της Μάγδας και θρασύ-
δειλοι όπως πάντα δεν ξαναμπή-
καν στην αίθουσα.

Η Μάγδα Φύσσα βρίσκεται κα-
θημερινά στα έδρανα της δίκης
παρακολουθώντας όλες τις υπο-
θέσεις της εγκληματικής οργάνω-

σης και στέλνοντας το μήνυμα ότι
σε αυτόν τον μαραθώνιο δεν χω-
ράει εφυσυχασμός. Ωστόσο η
Μάγδα δεν είναι μόνη. Μαζί της
τις προηγούμενες μέρες για να
παρακολουθήσουν τη δίκη βρέ-
θηκε αντιπροσωπεία από τα
ΕΑΑΚ και την ΑΡΕΝ της Παντείου
αλλά και από τα ΕΑΑΚ της Νομι-
κής.  

Οι επόμενες δικάσιμοι
Η ανακοίνωση των ημερομηνιών διεξα-

γωγής της δίκης για τον μήνα Μάη επιβε-
βαιώνει την προσπάθεια επαναφοράς της
δίκης πίσω στην απομόνωση της δικαστι-
κής αίθουσας των Φυλακών Κορυδαλλού.
Από τις 10 ημέρες που ανακοινώθηκαν
για τον Μάη μόλις 4 είναι στο Εφετείο
ενώ οι υπόλοιπες 6 καθορίστηκαν για τον
Κορυδαλλό. Είναι ένα πισωγύρισμα αφού
η αίθουσα στον Κορυδαλλό έχει πολύ δύ-
σκολη προσβασιμότητα για όσους θέ-
λουν να παρακολουθήσουν ενώ είναι πλή-
ρως ακατάλληλη για την δημοσιογραφική
κάλυψη μιας τόσο σημαντικής δίκης.

Επόμενες δικάσιμοι για το μήνα Μάρτη:
16/3 και 30/3 στο Εφετείο και 20/3 στον
Κορυδαλλό. Για τον Απρίλη είναι: 6/4 και
27/4 στο Εφετείο και 7/4, 10/4, 11/4, 12/4
και 25/4 στον Κορυδαλλό.

Οι νέες ημερομηνίες που ανακοινώθη-
καν για το Μάη είναι 3/5, 8/5, 16/5, 22/5
στο Εφετείο, 2/5, 9/5, 15/5, 23/5, 26/5 και
30/5 στον Κορυδαλλό.

Ο
τρόπος που δρούσαν και έκαναν επιθέ-
σεις και η αίσθηση ατιμωρησίας που
ένιωθαν τα μέλη της Χρυσή Αυγή στις

γειτονιές επαληθεύτηκε για άλλη μια φορά
στην υπόθεση Αποστολόπουλου-Χατζηπαυλί-
δη. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο των συν-
δεδεμένων υποθέσεων για τις κατηγορίες που
σχετίζονται με την εγκληματική οργάνωση και
απασχόλησε το δικαστήριο από την Τρίτη 7/3
(135η συνεδρίαση) και για τέσσερις δικάσιμους
(8, 9, 13 και 14 Μάρτη – 136η με 139η μέρα). 

Το θύμα, ο 16χρονος τότε μαθητής Φοίβος
Δερμεντζίδης, και οι γονείς του περιέγραψαν
μια τυπική φασιστική επίθεση 2 μελών της
Χρυσής Αυγής με μαχαίρια το πρωί της Δευ-
τέρας 28 Γενάρη 2013, στο πάρκο μπροστά
από το 3ο Λύκειο Π. Φαλήρου. 

Οι χρυσαυγίτες του είχαν στήσει οργανωμέ-
νο καρτέρι λίγο πριν φτάσει στο σχολείο. Του
επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά από πίσω. Το μαχαί-
ρι πέρασε δίπλα στην καρωτίδα ενώ είχε βα-
θιά μαχαιριά στη μύτη που “κρεμόταν από μια
κλωστή”, όπως κατάθεσε ο πατέρας Ιορδάνης
Δερμεντζίδης. Αιτία ήταν το γεγονός ότι ο
Φοίβος είχε εκφράσει τα αντιφασιστικά του αι-
σθήματα στην φίλη του Αποστολόπουλου,
συμμαθήτριά του Άρτεμις Καμπιώτη. 

Ο Αποστολόπουλος στη δίκη της υπόθεσης
που ολοκληρώθηκε τον Ιούνη του 2014 κατα-
δικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση, ενώ συνεχί-
ζονται οι δίκες του Χατζηπαυλίδη για συνέρ-
γεια και της Καμπιώτη για ηθική αυτουργία.

Αυτή ήταν και η βασική δικαιολογία της Ά.
Καμπιώτη που την Τρίτη 7/3 στην κατάθεσή
της δεν είπε απολύτως τίποτα, αρνούμενη -
κατά τον προσφιλή στους χρυσαυγίτες τρόπο-
ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τη ΧΑ.  Όπως
αποδείχτηκε και στην εκδίκαση της υπόθεσης
το 2014 αλλά και στην τωρινή δίκη, από τα μη-
νύματα που έστελνε και δεχόταν στο κινητό
της αλλά και από όλους τους υπόλοιπους
μάρτυρες που ακολούθησαν, έλεγε ψέματα. Η
Καμπιώτη όχι μόνο δεχόταν μηνύματα και είχε
κάρτα μέλους του Μετώπου Νεολαίας της να-
ζιστικής οργάνωσης επισκεπτόμενη τα γρα-
φεία των ναζί, όχι μόνο έκανε ανοιχτή χρυσαυ-
γίτικη προπαγάνδα μέσα στο σχολείο συμμε-
τέχοντας ακόμα και σε γράψιμο ναζιστικών
συνθημάτων, αλλά είχε ενεργό συμμετοχή
στην ίδια την οργάνωση της χρυσαυγίτικου
τύπου επίθεσης.

Τόσο ο Κίμωνας Κουρσόγλου (Τετάρτη 8/3)
συμμαθητής και φίλος του Φοίβου, όσο και η
λυκειάρχισσα Ελένη Διαμιανοπούλου (Πέμπτη
13/3) αλλά και η μητέρα του Φοίβου, Μαρία
Γκάγκα (Δευτέρα 14/3) περιέγραψαν το σκηνι-
κό τρόμου που είχαν επιβάλει ειδικά από τον
Σεπτέμβρη του 2012 στην γειτονιά οι “χρυ-
σαυγίτες με σκυλιά” όπως ανέφερε η μητέρα
Μ. Γκάγκα κάνοντας λόγο για προσπάθειες
προσηλυτισμού και κατήχηση.

“Κυκλοφορούσα με μπογιά στο χέρι και
έσβηνα κάθε μέρα”, τόνισε η λυκειάρχης ανα-
φερόμενη στα σιχαμερά ναζιστικά συνθήματα,
τα στοχάδια, τις σβάστικες και τους μαίαν-
δρους που άφηναν πίσω τους οι χρυσαυγίτες. 

Η προσπάθεια εκφοβισμού και τρομοκράτη-
σης εντάθηκε όλο το φθινόπωρο του 2012 με
απειλές σε όποιον από το σχολείο τόλμαγε να
εκφράσει τα αντιφασιστικά του αισθήματα. “Η
επίθεση στον Φοίβο 30/1/13 ήρθε λίγες μέρες
μετά την επίθεση στον Λουκμάν” ανέφερε ο
πατέρας του Φοίβου.

Φασιστική
Ήταν η περίοδος που η Χρυσή Αυγή ενθαρρυ-

μένη από την είσοδό της στην Βουλή προσπα-
θούσε να επιβάλει την φασιστική της παρουσία
στις γειτονιές και στα σχολεία. “Προσπαθούσαν
να εκφοβίσουν την μαθητική κοινότητα”, ήταν το
κοινό αίσθημα όλων των μαρτύρων. 

Οι απειλές ενάντια στον Φοίβο και τη μητέ-
ρα του συνεχίστηκαν και μετά την επίθεση.
Στοχάδια και υπογραφή Χρυσή Αυγή στα κου-
δούνια, σβάστικες στις πόρτες, φασιστικά
συνθήματα με ονομαστικές απειλές ενάντια
στο Φοίβο μέσα και έξω από το σχολείο. “Θα
σου φέρουμε το κεφάλι του γιου σου στο πιά-
το”, ήταν η τηλεφωνική απειλή στο κινητό της
μητέρας του λίγες μόλις βδομάδες μετά την

επίθεση αποδεικνύοντας, όχι μόνο την αίσθη-
ση ατιμωρησίας που ένιωθαν οι χρυσαυγίτες
εκείνη την περίοδο, αλλά και την απόλυτη
χρήση των “χρυσαυγίτικων μεθόδων” επίθε-
σης και τρομοκράτησης.

Απέναντι στις ατράνταχτες καταθέσεις και
τα στοιχεία οι δικηγόροι των χρυσαυγιτών για
άλλη μια φορά προσπάθησαν με τον πλέον
απαξιωτικό προς τα θύματα τρόπο να παρου-
σιάσουν την αντιφασιστική απάντηση της
πλειοψηφίας των μαθητών απέναντι στις φασι-
στικές προκλήσεις της Καμπιώτη ως μπού-
λινγκ και την επίθεση ως “συμπλοκή για τα μά-
τια μιας κοπέλας”. 

Μπροστά σε γονείς που παραλίγο να χά-
σουν το παιδί τους, σε εκπαιδευτικούς και μα-
θητές που σηκώνουν κεφάλι και έρχονται να
καταθέσουν στη σημαντική αυτή δίκη, οι συ-
νήγοροι των ναζί ακολουθούν εντός του δικα-
στηρίου τις μεθόδους τρομοκράτησης, εκφο-
βισμού και απαξίωσης που ακολουθεί η ΧΑ
στο δρόμο. Η ένδεια των επιχειρημάτων τους
προκαλεί πλέον την οργή και όσοι παρευρί-
σκονται στις δικαστικές αίθουσες του Εφετεί-
ου και του Κορυδαλλού όλες αυτές τις μέρες
νιώθουν την αηδία της ναζιστικής μπόχας σε
κάθε ερώτησή τους.

Κυριάκος Μπάνος

Αναγνωρίστηκε ο χρυσαυγίτης που προκάλεσε τη Μάγδα Φύσσα

«Η επίθεση στον Φοίβο 
ήρθε λίγες μέρες 
μετά τη δολοφονία 
του Λουκμάν»

Η Μ.Γκάγκα, μητέρα του
Φοίβου Δερμεντζίδη,

καταθέτει στο Εφετείο
Φωτό: Τατιάνα Μπόλαρη
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Bιβλία
ενάντια 
στο
ρατσισμό
και τη
φασιστική
απειλή
Η

μάχη ενάντια στο ρατσισμό
και τους φασίστες, με τε-
λευταία κορυφαία στιγμή

τις διαδηλώσεις στις 18 Μάρτη,
βρίσκεται στο κέντρο του κινήμα-
τος τα τελευταία χρόνια διεθνώς.
Η επιλογή των βιβλίων στις δπλα-
νές στήλες μπορούν να την κάνουν
ακόμα δυνατότερη.

Βιβλία όπως το “Γκρεμίστε το
φράχτη-ανοίξτε τα σύνορα” του
Γιώργου Πίττα και της Κατερίνας
Θωίδου, “Η πάλη ενάντια στο ρα-
τσισμό σήμερα” του Θανάση Καμ-
παγιάννη, “Ρατσισμός, τι είναι και
πώς παλεύεται” του Αλεξ Καλίνι-
κος ή το συλλογικό “Η πάλη ενάν-
τια στην ισλαμοφοβία” δίνουν
ακλόνητα επιχειρήματα ενάντια
στις ρατσιστικές πολιτικές της Ευ-
ρώπης-Φρούριο.

Αντίστοιχα, βιβλία όπως “Η ανα-
τομία του φασισμού” του Ρόμπερτ
Πάξτον, “Η Μαύρη Βίβλος της
Χρυσής Αυγής” του Δημήτρη Ψαρ-
ρά, “Οι Δίκες των Δοσιλόγων 1944-
1949: Δικαιοσύνη, συνέχεια του
κράτους και εθνική μνήμη” του Δη-
μήτρη Κουσουρή αποτελούν όπλα
ενάντια στη ναζιστική εγκληματική
συμμορία της Χρυσής Αυγής και τη
φασιστική απειλή συνολικότερα
σήμερα. Το ίδιο ισχύει με τα βιβλία
για τις αντιρατσιστικές και αντιφα-
σιστικές μάχες που έχει δώσει το
εργατικό κίνημα στο παρελθόν,
όπως το “Η πάλη ενάντια στο φασι-
σμό στη Γερμανία” του Λέον Τρό-
τσκι, “Ισπανία 1936, Λαϊκό Μέτωπο
και επανάσταση ενάντια στο φασι-
σμό” των Αντυ Ντάργκαν και  Τόνι
Κλιφ και το “Αντίσταση - η Επανά-
σταση που χάθηκε” του Λέανδρου
Μπόλαρη.

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

Θα τα βρείτε στο



«Ο
καλός γιατρός ελέγχει
πάντα τα συναισθήματά
του, για να μπορεί να

κάνει τη σωστή διάγνωση». Η νέα
γιατρός Τζέννι Νταβίν κατσαδιάζει
τον ειδικευόμενο Ζυλιέν, ο οποίος
έχει παραλύσει στη θέα των σπα-
σμών ενός μικρού παιδιού. Βρίσκον-
ται σε ένα υποβαθμισμένο ιατρείο
στον περιφερειακό της Λιέγης, σε
μια απρόσωπη εργατογειτονιά. 

Πολύ σύντομα ωστόσο, ο επαγ-
γελματισμός της Τζέννι θα βρεθεί
αντιμέτωπος με τα δικά της συναι-
σθήματα. Αργότερα το ίδιο βράδυ,
πολύ μετά τη λήξη του ωράριου λει-
τουργίας δίνει οδηγίες να μην ανοί-
ξει η κεντρική πόρτα σε ένα χτύπη-
μα, χωρίς να φαντάζεται ότι στην
πόρτα χτυπά ένα κυνηγημένο μαύρο
κορίτσι, το οποίο θα βρεθεί την επό-
μενη μέρα νεκρό στην όχθη του πο-
ταμού. Όταν μαθαίνει από την αστυ-
νομία μέσω της κάμερας εισόδου
του κτηρίου τι είχε συμβεί, η Τζέννι
στοιχειώνεται από την ιδέα του
άγνωστου κοριτσιού, κάνει σκοπό
της ζωής της να βρει την ταυτότητα
και την οικογένειά του και να φροντί-
σει να μην μείνει για πάντα μια
«άγνωστη». 

Αρετές
Η τελευταία ταινία των αδελφών

Νταρντέν που πρωτοπαίχτηκε στις
Κάννες δεν είχε την ίδια ενθουσιώδη
υποδοχή με προηγούμενα έργα
τους, όμως είναι φτιαγμένη με τα
ίδια υλικά και αρετές που συγκίνη-
σαν και έκφρασαν μια ολόκληρη γε-
νιά αμφισβήτησης που αγάπησε φα-

νατικά το σινεμά τους. 
Οι Νταρντέν ξεκίνησαν γυρίζοντας

ντοκιμαντέρ. Όπως λένε οι ίδιοι:
«Φτιάξαμε πολλά πορτρέτα ανθρώ-
πων σε εργατογειτονιές. Μας διηγή-
θηκαν τις ζωές τους, τους αγώνες
για δικαιοσύνη στο εργοστάσιο, στη
γειτονιά, στο προσωπικό περιβάλ-
λον. Στη συνέχεια προβάλλαμε τις
ταινίες-πορτρέτα Κυριακές ή Σάββα-
τα σε κάποιο καφέ ή γκαράζ, σε διά-
φορα μέρη. Αργότερα γυρίσαμε ται-
νίες τεκμηρίωσης συνδεδεμένες με
την ιστορία του εργατικού κινήμα-
τος, με κάποιο συλλογικό υποκείμε-
νο, π.χ. απεργίες ή την αντίσταση
στους ναζί».

Τη δεκαετία του 1990 πέρασαν
στη μυθοπλασία, δένοντας τον κοι-
νωνικό ρεαλισμό με τα μηνύματα
που ήθελαν να δώσουν. Έχουν πολ-
λές ομοιότητες με το σινεμά του Κεν
Λόουτς αν και είναι σαφείς και οι
επιρροές από τον Μάικ Λι και τον
Ρομπέρ Μπρεσόν. Δεν χρησιμοποι-
ούν ειδικά εφέ, ούτε μουσική υπό-
κρουση, όλες οι ταινίες τους έχουν
γυριστεί στα περίχωρα της Λιέγης -
της αποβιομηχανοποημένης περιο-
χής του Βελγίου, με εμφανή συμ-
πτώματα της οικονομικής κρίσης, σε

φυσικούς χώρους, συχνά με την κά-
μερα στο χέρι. 

Επιβίωση
Δεν ζητούν «υπερβολικό» παίξιμο

από τους ηθοποιούς, οι περισσότε-
ροι άλλωστε είναι ερασιτέχνες. Όλα
αυτά γιατί δεν θέλουν να εκβιάσουν
τη συγκίνηση του θεατή, την ταύτιση
με τον ήρωα. Ωστόσο σπάνια πολιτι-
κολογούν, η θέση τους προκύπτει
μέσα από την περιπλάνηση των
ηρώων. Συχνά πρόκειται για ευάλωτ-
τους κοινωνικά ανθρώπους (φτω-
χούς εργάτες, περιθωριακούς, μετα-
νάστες) σε οριακές καταστάσεις,
που θα πρέπει να επιλέξουν ανάμε-
σα στους νόμους της ατομικής επι-
βίωσης και την ηθική τους υπόστα-
ση. 

Το ενδιαφέρον με τους Νταρντέν
είναι ότι δεν φτιάχνουν «αγίους». Οι
πρωταγωνιστές τους συχνά ξεπέ-
φτουν στις χειρότερες πράξεις και
μετά έχουν να υποστούν τις συνέ-
πειες αλλά και τις δικές τους τύψεις.
Η ταινία δεν είναι δικαστήριο για να
τους κρίνει, πρέπει να βρουν το δρό-
μο μόνοι τους. Στην «Υπόσχεση» ο
νεαρός πρωταγωνιστής αγωνίζεται
να ξεπλύνει τις επιπτώσεις από το

σύγχρονο δου-
λεμπόριο που κά-
νει ο πατέρας
του. Η «Ροζέτα»
πρέπει να διαλέξει
ανάμεσα στη φι-
λία και μια θέση
εργασίας, στο
«Παιδί» ο πατέρας
πουλάει το ίδιο
του το μωρό. «Θέ-
λουμε να οδηγού-
με τους χαρακτή-
ρες μας σε κατα-
στάσεις που ανα-
καλύπτουν ότι,
αντίθετα με την
κυρίαρχη άποψη,
η ζωή δεν αγοράζεται και πουλιέται,
κι αυτό μπορεί να τους εξανθρωπί-
σει», αναφέρουν. 

Στο «άγνωστο κορίτσι», η Τζέννι
είναι αφοσιωμένη γιατρός μπροστά
σε μια καριέρα σε ένα ανερχόμενο
νοσοκομείο, αλλά θα αρνηθεί τη θέ-
ση, προκειμένου να μάθει τι συνέβη
στο νεκρό κορίτσι. Δεν ξέρουμε και
δεν μαθαίνουμε τίποτα για την προ-
σωπική ζωή ή την οικογένειά της.
Λόγω των γνωριμιών της με τη γει-
τονιά, θα βγάλει άκρη και θα βρεθεί

μπροστά σε δυσάρεστες αλήθειες
σε σχέση με «καθωσπρέπει» άτομα
της τοπικής κοινωνίας, με στόχο την
εξιλέωση αλλά και τον επαναπροσ-
διορισμό της σχέσης με τον ειδι-
κευόμενο Ζυλιέν. Έτσι διεκδικεί την
ανθρώπινη ιδιότητα που αφαιρεί κα-
θημερινά ο καπιταλισμός από τον
καθένα και την καθεμιά μας.

Δήμητρα Κυρίλλου

INFO: Στις αίθουσες από 16 Μάρτη
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“Η
Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική
Επανάσταση, ως το μεγαλύτερο γε-
γονός στον 20ο αιώνα, εγκαινίασε

μια νέα εποχή όχι μόνο στον τομέα της πολιτι-
κής και της οικονομίας, αλλά και στον τομέα
του πολιτισμού”, αναφέρει στην εισαγωγή του
βιβλίου του “Η ποίηση στην Οκτωβριανή Επανά-
σταση”, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δίαυ-
λος, ο συγγραφέας Παναγιώτης Μανιάτης.

Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο μιας σειράς
μελετών πάνω στο ζήτημα της “ρώσικης πρω-
τοπορίας στον τομέα της κουλτούρας”, όπως
εξηγεί ο ίδιος μιλώντας στην ΕΑ. “Γράφω ποί-
ηση και είμαι στο κίνημα. Όπως και πολλοί άλ-
λοι αναρωτιόμουν, μα καλά δεν υπήρχαν επα-
ναστάτες ποιητές την περίοδο της Οκτωβρια-
νής; Με τον καιρό απέκτησα γνώσεις και θεώ-
ρησα σκόπιμο να μπουν σε ένα βιβλίο έτσι
ώστε να καλυφθεί στο μέτρο του δυνατού το
κενό που υπάρχει πάνω σε αυτόν τον τομέα”,
αναφέρει ο Π. Μανιάτης.

Το βιβλίο είναι μια συνοπτική επισκόπηση της
εξέλιξης της ποίησης στη Ρωσία στα τέλη του
19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Η παράθε-
ση παραδειγμάτων πάνω στις διαφορετικές ποι-
ητικές σχολές και τεχνικές έχει ιδιαίτερη σημα-
σία αφού δίνει την δυνατότητα κατανόησης των
ρευμάτων και των αντιπαραθέσεων πάνω στη
χρήση της γλώσσας, της φόρμας, του νοήματος.

Το σημαντικότερο κεφάλαιο είναι σίγουρα
αυτό που ασχολείται με την ίδια την επαναστα-

τική περίοδο. Εκατοντάδες χιλιάδες διανοού-
μενοι μεταξύ τους και λογοτέχνες, ποιητές, εν-
θουσιάζονται με την είσοδο των μαζών στο
προσκήνιο και εντάσσονται στις τάξεις των
επαναστατών. Η επιρροή που ασκεί η επανα-
στατική διαδικασία στους ποιητές μεταφέρε-
ται από τον Μανιάτη με συνοπτικό αλλά λεπτο-
μερή τρόπο. Η καταγραφή και η παράθεση
των δεκάδων Ρώσων ποιητών που στάθηκαν
στο πλευρό των επαναστατημένων εργατών
και αγροτών αποτελεί από μόνο του ένα ση-
μαντικό στοιχείο του βιβλίου.

Ο Π. Μανιάτης μέσα από την παράθεση πα-
ραδειγμάτων και την γρήγορη εξιστόρηση των
γεγονότων της περιόδου προσπαθεί να δώσει
μια εικόνα της εξέλιξης της ίδιας της λογοτε-
χνικής δημιουργίας μέσα στις επαναστατικές
συνθήκες. Ακόμα και ο λόγος, οι λέξεις και οι
μορφή που παίρνουν, εξελίσσονται, μεταβάλ-
λονται, η αίσθηση της συμμετοχής σε ένα γε-
γονός που αλλάζει την ανθρωπότητα, έχει ιστο-
ρικές επιρροές στην ίδια την τέχνη. Ομάδες,
λέσχες, κινήματα γεννιούνται μέσα στην επα-
νάσταση που γίνεται ένα ζωντανό εργαστήρι,

όχι μόνο για τις πολιτικές και κοινωνικές εξελί-
ξεις, αλλά ακόμα και για την τέχνη συνολικά.

Δημιουργική έκρηξη
Στο κεφάλαιο η επαναστατική καλλιτεχνική

διαπάλη, ο συγγραφέας προσπαθεί να πιάσει
συνοπτικά κάποια από τα σημαντικά ζητήματα
που άνοιξαν την περίοδο αυτή μέσα στις τά-
ξεις των ποιητών. Υπάρχει “προλεταριακή τέ-
χνη”; Πρέπει να απορρίψουμε το καλλιτεχνικό
παρελθόν; Είναι η μορφή ή το περιεχόμενο
που αναδεικνύει την νέα “επαναστατική” τέ-
χνη; Η διαπάλη πάνω σε όλα τα ζητήματα της
ποιητικής δράσης οδήγησε σε μια δημιουργι-
κή έκρηξη άνευ προηγουμένου. 

Ίσως το μεγαλύτερο μείον της συνοπτικής
αλλά σημαντικής αυτής μελέτης είναι η αδυνα-
μία της να συνδεθεί με τις μελέτες του Τρό-
τσκι και των συνεργατών του πάνω στα ζητή-
ματα της λογοτεχνίας και της τέχνης συνολι-
κότερα. Η άρνηση της σημασίας της Αριστε-
ρής Αντιπολίτευσης είναι που οδηγεί τελικά
των συγγραφέα στην προσπάθεια να δώσει
επαναστατικά χαρακτηριστικά στον Σοσιαλι-

στικό Ρεαλισμό όπως αυτός τυποποιήθηκε
κατ' εντολή του Στάλιν στο 1ο Πανενωσιακό
Συνέδριο Σοβιετικών Συγγραφέων το Σεπτέμ-
βρη του 1934.

Όπως και να είναι, αυτή η μικρή έκδοση έχει
τη δική της -όχι μόνο εγκυκλοπαιδική- σημα-
σία, αφού εκτός της προσπάθειας παρουσία-
σης των καλλιτεχνών αλλά και καλλιτεχνικών
κινημάτων που ήρθαν στην επιφάνεια 100 χρό-
νια πριν, δίνει την δυνατότητα να ανοίξει η συ-
ζήτηση τόσο για την τη ίδια την Οκτωβριανή
Επανάσταση, αλλά και σε ζητήματα σχετικά με
το ρόλο της τέχνης τόσο μέσα σε επαναστατι-
κές συνθήκες, όσο και σε συνθήκες συγκρότη-
σης μιας επαναστατικής αντικαπιταλιστικής
αριστεράς. 

“Από τη στιγμή που θα συμβεί τέτοια κο-
σμοϊστορική αλλαγή θα γίνουν αλλαγές και
στον τομέα του πολιτισμού. Είναι σημαντικό
όμως να γίνουν καλλιτεχνικές ζυμώσεις από
την περίοδο του καπιταλισμού. Όπως εδειξε
και η σοβιετικη εμπειρία η σχέση βάσης εποι-
κοδομήματος δεν είναι γραμμική και μπορεί να
υπάρξουν για κάποιο χρονικό διάστημα και πι-
σωγυρίσματα όπως έγινε πχ στο ζήτημα της
μορφής. Όσο περισσότερο είναι εξοπλισμένο
το κίνημα από την προεπαναστατική περίοδο
τόσο το καλύτερο θα' ναι για την επόμενη
έφοδό μας στους ουρανούς”, υπογραμμίζει μι-
λώντας στην ΕΑ, ο Π. Μανιάτης.

Κυριάκος Μπάνος

“Η ποίηση στην 
Οκτωβριανή Επανάσταση”

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Το άγνωστο κορίτσι
των Ζαν Πιέρ και Λυκ Νταρντέν
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Ν. Φιλαδέλφεια
Σε ευρεία σύσκεψη καλούν τη

Δευτέρα 20/3, στις 7μμ, στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Φιλαδέλφειας, σω-
ματεία και φορείς της περιοχής,
προκειμένου να προγραμματιστούν
δράσεις και κινητοποιήσεις που θα
σπάσουν το κλίμα τρομοκρατίας
που έχει επιβληθεί στην πόλη για
την προώθηση των επιχειρηματι-
κών σχεδίων Μελισσανίδη.

Στη σύσκεψη καλούν η Λαϊκή
Συνέλευση Ν.Φιλαδέλφειας –
Ν.Χαλκηδόνας, ο Σύλλογος Δα-
σκάλων “Αριστοτέλης”, το Σωμα-
τείο Εργαζομένων του Δήμου
Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας,
το Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό
Ιατρείο της περιοχής και η τοπική
ΚΕΕΡΦΑ.  

Κλειστή κι αποκλεισμένη
από διαδηλωτές παρέμεινε
τη Δευτέρα 13/3, η καφετέ-
ρια Μikel στη λεωφόρο Αθη-
νών. Λίγες μέρες πριν, την
Πέμπτη 2/3, ο Μέμο, ντελι-
βεράς στο συγκεκριμένο κα-
τάστημα τραυματιζόταν βα-
ρύτατα εν ώρα εργασίας, με
αποτέλεσμα το θάνατό του
μια βδομάδα μετά.

“Ο τραγικός θάνατος του
συναδέλφου, έρχεται να επι-
βεβαιώσει την επικίνδυνη
κατάσταση που διαμορφώ-
νεται στους χώρους του
κλάδου, στα επισιτιστικά κα-
ταστήματα και τα ξενοδο-
χεία, όπου καθημερινά δε-
κάδες συνάδελφοι μας γί-
νονται θύματα των ανύπαρ-
κτων μέτρων υγιεινής και
ασφάλειας, της μεγάλης εν-
τατικοποίησης της δουλει-
άς, της πολυαπασχόλησης
σε δύο και τρία πόστα. Θύ-
ματα της προσπάθειας της
εργοδοσίας να μειώσει κι
άλλο «το κόστος» από τα μέ-
τρα ασφάλειας, να βγάζουν
περισσότερα από τη δου-
λειά ενός εργαζόμενου, θέ-
τοντας σε μεγάλο κίνδυνο
την υγεία και την ίδια τη ζωή
μας” καταγγέλλει το Συνδι-
κάτο Επισιτισμού. 

Σκουριές
Γέμισαν τους διαδρόμους των

δικαστηρίων και τον δρόμο έξω
από αυτά, οι συμπαραστάτες των
21 διωκώμενων του κινήματος
ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στη
Χαλκιδική, τη Δευτέρα 13/3, που
ήταν προγραμματισμένη η έναρξη
της δίκης. 

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 9 Νο-
έμβρη. Οι 21 αγωνιστές διώκονται
για την υπόθεση εμπρησμού στο
εργοτάξιο των Σκουριών. 

“Η υπόθεση αυτή στάθηκε ως
αφορμή για να στηθεί μία βιομη-
χανία διώξεων απέναντι στο κίνη-
μα της Χαλκιδικής, για να τρομο-
κρατηθούν οι αγωνιστές, για να
κατασταλούν δικαιώματα και ελευ-
θερίες, για να στηθεί ένας μηχανι-
σμός ενάντια σε κάθε ενεργό πο-
λίτη που αντιστεκόταν στην κατα-
στροφή του τόπου του” σημειώνει
μεταξύ άλλων η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Χαλκι-
δικής σε ανακοίνωσή της. 

Δεν ξεχνάμε
τη Μάχη της
Κοκκινιάς...

Παρέμβαση στις εκδηλώσεις
του δήμου Νίκαιας – Ρέντη για τη
συμπλήρωση 73 χρόνων από τη
Μάχη της Κοκκινιάς, έκανε η
ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας και η Ανταρσία
στην Κοκκινιά.

Στα πλαίσια των ετήσιων εκδη-
λώσεων μνήμης και με μαζική
συμμετοχή που ξεπέρασε τα 250
άτομα, πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 6/3, εκδήλωση στη Μάν-
τρα του Μπλόκου, με θέμα “Η Κα-
τοχή στον Πειραιά: Δωσιλογισμός-
Διώξεις-Μπλόκα” και ομιλητή τον
Δημήτρη Κουσουρή, καθηγητή και
συγγραφέα του βιβλίου “Δίκες
των δοσιλόγων, 1944-1949”.  

Το φαινόμενο της ατιμωρησίας
των συνεργατών των ναζί κυριάρ-
χησε στην πλούσια συζήτηση που
ακολούθησε. Παρεμβάσεις έκα-
ναν μεταξύ άλλων ο Λεωνίδας
Κοντουδάκης από την ΚΕΕΡΦΑ
και η Κατερίνα Θωίδου, δημοτική
σύμβουλος με την Ανταρσία στην
Κοκκινιά, η οποία μίλησε για την
ευκαιρία που υπάρχει σήμερα,
ένα δυνατό αντιφασιστικό κίνημα
να επιβάλει την καταδίκη των νεο-
ναζί της Χρυσής Αυγής, σε αντι-
παραβολή με την αντιμετώπιση
που είχαν οι δοσίλογοι πρόγονοί
τους. Την επόμενη μέρα έγινε κα-
τάθεση στεφάνου στην πλατεία
Δαβάκη.

...και το
Μπλόκο της
Καλογρέζας

Τους 22 αντιφασίστες που εκτε-
λέστηκαν από τους ναζί και τους
ντόπιους συνεργάτες τους, στις
15/3/44, στο Μπλόκο της Καλο-
γρέζας τίμησαν φορείς της Νέας
Ιωνίας και πλήθος κόσμου, στην
τελετή που πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 12/3, στο μνημείο του
Μπλόκου.  

Εκ μέρους της τοπικής ΚΕΕΡ-
ΦΑ, κατέθεσε στεφάνι ο Μοχάμεντ
Γ, πρόσφυγας από τη Συρία, μοι-
ράστηκαν δεκάδες προκηρύξεις
για το συλλαλητήριo της 18 Μάρ-
τη, ενώ ένα μεγάλο πανό θύμιζε
διαρκώς το ραντεβού του Σαββά-
του, στις 3μμ στην Ομόνοια. 

Νωρίτερα, συγγενείς των εκτε-
λεσμένων αποκάλυψαν 22 νεοφυ-
τευμένα κυπαρίσσια, με τα ονόμα-
τα των αντιφασιστών ηρώων.

Αποδοκιμασίες προκάλεσε η πα-
ρουσία του υφυπουργού Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, Γ.Μπαλάφα.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Στάση εργασίας από τη 1μμ έως το τέλος του ωραρίου θα πραγματοποι-

ήσουν την Πέμπτη 16/3, οι εργαζόμενοι στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε απαι-
τώντας να βγει η εταιρία από το Υπερταμείο των Ιδιωτικοποιήσεων και να δια-
σφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στη 1:30μμ στο Υπουργείο Υποδομών.

ΙΓΜΕ
Τρίωρη στάση εργασίας

και συγκέντρωση στο
Υπουργείο Ενέργειας θα
πραγματοποιήσουν την Τε-
τάρτη 15/3, στη 1μμ, οι ερ-
γαζόμενοι του ΙΓΜΕ. 

Η κινητοποίηση γίνεται ως
διαμαρτυρία στη συνεχιζό-
μενη απαξίωση του ΙΓΜΕ μέ-
σω των μηδενικών προσλή-
ψεων και την έλλειψη χρη-
ματοδότησης.

Ολοταχώς στα βή-
ματα του Δένδια βα-
δίζει ο υπουργός
ΠροΠο, Τόσκας, μετά και την τελευταία επιχείρηση
της ΕΛΑΣ για την εκκένωση δύο καταλήψεων, της Βί-
λας Ζωγράφου και της οδού Αλκιβιάδου, όπου στεγά-
ζονταν πρόσφυγες.

Στην περίπτωση της Βίλας Ζωγράφου προσήχθη-
σαν άτομα που έσπευσαν στο χώρο, ενώ στην περί-
πτωση της Αλκιβιάδου, 127 πρόσφυγες που έμεναν
στην κατάληψη, μεταξύ των οποίων και 37 παιδιά, με-
ταφέρθηκαν στο κτίριο της Υπηρεσίας Μεταναστών
στην Πέτρου Ράλλη, προκειμένου να τους στείλουν σε
κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Τελικά, η αστυνο-
μία αφού κράτησε τους πρόσφυγες  επί 17 ώρες στην
Πέτρου Ράλλη τους παράτησε άστεγους τα μεσάνυ-
χτα στην Ομόνοια.

“Για μια ακόμη
φορά σε μέρες κρί-
σιμων πολιτικών εξε-

λίξεων η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει ένα κλίμα
'πυγμής' ακολουθώντας κατά πόδας τις αλησμόνητες
τακτικές του Α. Σαμαρά. Τώρα σειρά πήραν καταλή-
ψεις στέγης και χώροι στέγασης προσφύγων και με-
ταναστών” σχολιάζει τις επιθέσεις η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. “H ει-
σβολή των MΑΤ και η εκκένωση της κατάληψης στέ-
γης προσφύγων στο Δρακοπούλειο και της κατάλη-
ψης στη Βίλα Ζωγράφου αποτελούν δώρα στην Δεξιά
και την ακροδεξιά προκειμένου να εξασφαλίσει η κυ-
βέρνηση την συναίνεση για να προχωρήσει στην επι-
βολή του νέου σκληρού μνημονιακού πακέτου για χά-
ρη των δανειστών” τονίζει η ΚΕΕΡΦΑ. 

Μαζική διαδήλωση οργανώθηκε το απόγευμα της
Δευτέρας στου Ζωγράφου, ως απάντηση στις επιθέ-
σεις της ΕΛΑΣ.  

Σε εκδικητικές απολύσεις προχώρησε η εργοδοσία της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ιn
Maint, μια βδομάδα μετά τη νικηφόρα 48ωρη απεργία των εργαζομένων
όπου ανάγκασαν τη διοίκηση να καταβάλει τα δεδουλευμένα που χρω-
στούσε. 

Την Τρίτη 14/3, δύο εργαζόμενοι συνδικαλιστές, ο ένας μέλος της
Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ Ιντρακόμ κι ο δεύτερος της παράταξης που
πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, εκκλήθησαν στο λογιστήριο κατά τη συνήθη δια-
δικασία και τους ανακοινώθηκε η απόλυσή τους. Άμεση είναι η απάντηση
των εργαζομένων με στάση εργασίας την Τετάρτη 15/3, 7πμ – 11πμ και
γενική συνέλευση όπου θα μπει η πρόταση για νέες 48ωρες απεργίες
προκειμένου να παρθούν πίσω οι απολύσεις.

“Πρόκειται για τρομοκρατικές απολύσεις και απ' ευθείας χτύπημα στον
συνδικαλισμό, απο τη μεριά μιας εργοδοσίας που αναγκάστηκε δύο φο-
ρές μέσα σε τρεις μήνες να υποχωρήσει στις 'απαιτήσεις' των εργατών
να πληρώνονται στην ώρα τους και όχι όποτε γουστάρει η εργοδοσία.
Και αυτη τη φορά θα κερδίσουν με την αλληλεγγύη όλων μας” τονίζουν
αγωνιστές του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Απεργία
ενάντια στις απολύσεις!

MIKEL

Tόσκας όπως Δένδιας

Από την περιφρούρηση της
48ωρης απεργίας στην

INMAINT στις 6 και 7 Μάρτη

Αθώοι οι αγωνιστές 
για τα ΜΜΜ

Αθώοι κρίθηκαν από το δικα-
στήριο στις 9/3, οι Ελπίδα Αλεβί-
ζου, ο Πέτρος Πανδής, ο Γιάννης
Καράμπελας κι ο Δημήτρης Οικο-
νομίδης, αγωνιστές του κινήματος
του 2011 κατά των αυξήσεων των
εισιτηρίων στα ΜΜΜ. 

Η τότε διοίκηση της ΤΡΑΜ Α.Ε,
είχε κάνει μήνυση στις συλλογικό-
τητες “Μία Πόλη Ανάποδα” της Ν.
Σμύρνης, της καμπάνιας αριστε-
ρών δημοτικών κινήσεων “Δωρεάν
Μετακίνηση”, της Συνέλευσης του
Λόφου Λαμπράκη και της κίνησης
Δεν Πληρώνω Νέας Σμύρνης.

Τη συμπαράστασή τους  εξέ-
φρασαν μια σειρά σωματεία, συλ-
λογικότητες και κινήσεις πόλεις,
τόσο στο ίδιο το δικαστήριο όσο
και πριν από αυτό. 
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Bιβλία
για τη 
Ρώσικη
Eπανά -
σταση
Η

επέτειος των 100 χρόνων
της Ρώσικης Επανάστασης
έχει δίκαια γίνει αφορμή για

άρθρα, αφιερώματα και αναλύσεις.
Έναν αιώνα μετά, παραμένει πηγή
έμπνευσης για όλους και όλες που
αγωνίζονται για να αλλάξουν τον
κόσμο. Τα βιβλία για την ιστορία
της, που προτείνονται στις διπλα-
νές στήλες, είναι πολύτιμα σε αυτή
την προσπάθεια.

Κάποια είναι γραμμένα από τους
ίδιους τους πρωταγωνιστές της.
Το δίτομο «Η Ιστορία της Ρώσικης
Επανάστασης» και «Τα διδάγματα
του Οκτώβρη» του Λέον Τρότσκι,
«Οι Θέσεις του Απρίλη» και το
«Κράτος και Επανάσταση» του Λέ-
νιν, το «Δέκα μέρες που συγκλόνι-
σαν τον κόσμο» και το «Πώς λει-
τουργούν τα σοβιέτ» του Τζον Ριντ,
το «Έτος Ένα της Ρώσικης Επανά-
στασης» του Βίκτορ Σερζ που πρό-
σφατα κυκλοφόρησε στα ελληνικά,
είναι οι καλύτερες επιλογές για την
«έφοδο» που έκαναν οι εργάτες και
οι εργάτριες της Ρωσίας αλλά και
για τις κρίσιμες πολιτικές μάχες
που τους οδήγησαν στη νίκη.

Κάποια είναι γραμμένα για τους
πρωταγωνιστές της. Η τρίτομη βιο-
γραφία του Τόνι Κλιφ για το «Λέ-
νιν» και η τετράτομη του ίδιου για
τον «Τρότσκι» παρουσιάζει, μακριά
από κάθε διάθεση αγιογραφίας, τη
ζωή και το ρόλο των δύο επανα-
στατών πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση.
Κάποια άλλα συμπυκνώνουν την
εξέλιξή της. Η παμφλέτα “Πώς νί-
κησε η Ρώσικη Επανάσταση” πα-
ρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο την
πορεία από τον Φλεβάρη στον
Οκτώβρη του 1917. 

Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ) 
www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584
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Η
επανάσταση του Φλεβάρη του
1917 στη Ρωσία που οδήγησε
στην πτώση του Τσάρου Νικό-

λαου ΙΙ λίγες μέρες μετά (15 Μάρτη
με το σημερινό ημερολόγιο), άνοιξε
μια πρωτοφανή μέχρι τότε περίοδο,
την περίοδο της «δυαδικής εξουσίας»
μεταξύ Σοβιέτ και αστικής Προσωρι-
νής Κυβέρνησης. Ο Λένιν, διατύπωσε
τον όρο αυτό εξηγώντας τι ακολού-
θησε την επανάσταση του Φλεβάρη:
για ποιο λόγο η επανάσταση δεν ανέ-
τρεψε και την αστική τάξη, ποια είναι
η φύση αυτής της περιόδου και γιατί
τα εργατικά όργανα πρέπει να έρ-
θουν σε ρήξη με την Προσωρινή Κυ-
βέρνηση που υποσχόταν να ικανοποι-
ήσει τα αιτήματα των εργατών. Με
όπλο αυτή την ανάλυση έδωσε και τη
μάχη για τις επιλογές που έπρεπε να
κάνει το επαναστατικό κόμμα των
Μπολσεβίκων ώστε να οδηγήσει τους
εργάτες στην κατάληψη της εξουσίας
με τη συντριβή του αστικού κράτους.

Στις 23 Φλεβάρη 1917 (με το παλιό
ημερολόγιο), η τίμηση της Διεθνούς
Ημέρας των Γυναικών ξεκινά από ομι-
λίες στα εργοστάσια και ακολουθείται
από διαδήλωση στους δρόμους της
Πετρούπολης για ψωμί. Η κινητοποίηση μετατρέ-
πεται σε απεργία. Μέσα στην ίδια μέρα, απλώνε-
ται σε 50 βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η κρίση έλ-
λειψης ψωμιού είχε πυροδοτήσει συγκρούσεις
από τα μέσα Φλεβάρη, ενώ η απεργιακή μάχη
που είχε ξεκινήσει λίγες μέρες πριν στο εργο-
στάσιο Πουτίλοφ έφτασε μέχρι το λοκάουτ στις
22 Φλεβάρη. Την επόμενη του ξεσηκωμού των
γυναικών, εργάτριες και εργάτες από 131 επιχει-
ρήσεις μπαίνουν στην απεργία, ενώ από τις 25
ως τις 27 Φλεβάρη ολοένα και περισσότερα
στρατεύματα στασιάζουν. Οι φαντάροι αρνούν-
ται να χτυπήσουν το πλήθος ή και το επιδοκιμά-
ζουν, ενώ σε μερικά στρατεύματα εκτελούν τους
ανώτερούς τους και κάνουν ανταρσίες. Την επό-
μενη ημέρα, 28 Φλεβάρη, τα εναπομείναντα
στρατεύματα παραδίνονται. Ο Τσάρος παραιτεί-
ται στις 2 Μάρτη.

Ήδη από τις 24 Φλεβάρη, πριν η επανάσταση
νικήσει, στα εργοστάσια της Πετρούπολης γίνον-
ταν εκλογές για σοβιέτ (συμβούλιο) αντιπροσώ-
πων. Μετά την παραίτηση του Τσάρου, τυπικά
την εξουσία την έχει η προσωρινή Επιτροπή της
Δούμας, μια αυτοσχέδια κυβέρνηση της αστικής
τάξης που όμως ήταν ανίκανη να κυβερνήσει. 

Στη πραγματικότητα, το Σοβιέτ είναι το μόνο
που μπορεί να κινητοποιήσει τα τραμ, τα εργο-
στάσια και τις εφημερίδες, να λειτουργήσει τον
τηλέγραφο, το πιο σημαντικό μέσο επικοινωνίας
της εποχής, να αποκαταστήσει την τάξη. Αυτό
διότι στο σοβιέτ δεν εκπροσωπούνταν μόνο οι
εργάτες των μεγάλων εργοστασίων, αλλά και οι
εργαζόμενοι όλων των κλάδων (μέχρι και τις μι-
κρές επιχειρήσεις όπως εστιατόρια), οι γειτο-
νιές, οι γυναίκες, οι στρατιώτες. Κάθε πτυχή της
κοινωνικής ζωής και οργάνωσης αποτυπωνόταν
στο Σοβιέτ. Γρήγορα άρχισαν να δημιουργούν-
ται σοβιέτ παντού στη Ρωσία. Μέσα σε μόλις
ένα μήνα, 77 σοβιέτ άλλων πόλεων είχαν έρθει
σε επαφή με το σοβιέτ της Πετρούπολης. 

Τα σοβιέτ είχαν εμφανιστεί για πρώτη φορά

στην επανάσταση του 1905 στην Πετρούπολη,
την πόλη με την ισχυρότερη συγκέντρωση βιο-
μηχανικού προλεταριάτου στον κόσμο εκείνη
την εποχή. Ήταν η μορφή εργατικού ελέγχου
που σχηματίστηκε μέσα από τις διαδικασίες
αγώνων και συγκρούσεων μιας ολόκληρης επα-
ναστατικής περιόδου. Το 1917 το τεράστιο δί-
κτυο των Σοβιέτ αποτελούσε όργανο εργατικής
εξουσίας.

Εργατικός έλεγχος
Ο Λένιν σκιαγραφεί τα τρία χαρακτηριστικά

αυτής της εξουσίας. Πρώτο, η δύναμή της δεν
πηγάζει από νόμους που έχουν πρωτύτερα συ-
ζητηθεί στο κοινοβούλιο, αλλά από την άμεση
πρωτοβουλία των από κάτω. Δεύτερο, η αστυνο-
μία και ο στρατός, δυο σώματα αποξενωμένα
από το λαό και στραμμένα εναντίον του, αντικα-
θίστανται από τους οπλισμένους εργάτες και
αγρότες. Η διατήρηση της τάξης, δηλαδή, εξα-
σφαλίζεται από το ίδιο το οπλισμένο προλετα-
ριάτο. Τρίτο, η γραφειοκρατία και οι μόνιμες δι-
οικητικές θέσεις αντικαθίστανται από τον άμεσο
έλεγχο όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν
στη λήψη αποφάσεων. Οι εκλεγμένοι αντιπρό-
σωποι είναι ανά πάσα στιγμή ανακλητοί, είναι
απλοί φορείς των αποφάσεων και δεν παίρνουν
μεγαλύτερο μισθό από τους εργάτες.

Αργότερα σχηματίζεται η Προσωρινή Κυβέρ-
νηση, με την υποστήριξη του Σοβιέτ. Δημιουργεί-
ται έτσι μια κατάσταση δυαδικής εξουσίας. Ο Λέ-
νιν την περιγράφει ως εξής: «Η μία κυβέρνηση
είναι η κύρια, η πραγματική, η σημερινή κυβέρ-
νηση της αστικής τάξης, η ‘Προσωρινή κυβέρνη-
ση’. Η άλλη είναι μια βοηθητική και παράλληλη
κυβέρνηση, μια εξελεγκτική κυβέρνηση υπό τη
μορφή του Σοβιέτ της Πετρούπολης, που δεν
ελέγχει όργανα κρατικής εξουσίας, αλλά ευθέως
βασίζεται στην υποστήριξη της προφανούς και
αδιαμφισβήτητης πλειοψηφίας του κόσμου,
στους ένοπλους εργάτες και στρατιώτες».

Τους πρώτους μήνες της δυαδικής
εξουσίας οι μικροαστικές απόψεις επι-
κρατούν στα σοβιέτ και αυτές εκφράζει
και η ηγεσία τους. Η ηγεσία αυτή εμπι-
στεύεται τους καπιταλιστές και όχι τους
εργάτες, φοβάται τη σύγκρουση. Ο Λέ-
νιν επιχειρηματολογεί ότι η δυαδική
εξουσία δε θα κρατήσει πολύ: «Ή θα
επιστρέψουμε πίσω, στην ανώτατη εξου-
σία των καπιταλιστών, ή θα πάμε μπρο-
στά, προς την πραγματική δημοκρατία,
προς τις αποφάσεις της πλειοψηφίας». 

Η κατάσταση της δυαδικής εξουσίας,
η συνύπαρξη των θεσμών του κράτους
με τα όργανα των εργατών, οδηγεί σε
σύγκρουση των εξουσιών. Η ρώσικη
αστική τάξη θέλει να συνεχίσει τον πόλε-
μο, ενώ οι εργάτες και αγρότες της Ρω-
σίας έχουν τρία αιτήματα για τα οποία
συνεχίζουν να παλεύουν: γη, ψωμί, ειρή-
νη.

Αντίστοιχα ο Τρότσκι, πριν ακόμα μπει
στο κόμμα των Μπολσεβίκων, γράφει:
«Το επαναστατικό προλεταριάτο χρει-
άζεται να αντιτάξει τους δικούς του επα-
ναστατικούς θεσμούς, τα Σοβιέτ των Ερ-
γατών, Στρατιωτών και Αγροτών Αντι-
προσώπων στην Προσωρινή Κυβέρνηση.
Σε αυτό τον αγώνα το προλεταριάτο συ-

σπειρώνοντας γύρω του τις λαϊκές μάζες που
σηκώνουν το ανάστημά τους, θα πρέπει να βά-
λει στον εαυτό του το καθήκον της κατάκτησης
της εξουσίας. Μόνο μια επαναστατική εργατική
κυβέρνηση θα έχει τη θέληση και τη δυνατότητα
[…] να αποδείξει μέσα στη δράση, στα χαμηλό-
τερα στρώματα των αγροτών, ότι η μοναδική
τους σωτηρία θα έρθει αν υποστηρίξουν ένα
επαναστατικό, εργατικό καθεστώς».

Η ασταθής κατάσταση της δυαδικής εξουσίας
θα επιλυόταν με συντριβή της μιας από τις δύο
εξουσίες που υπάρχουν στη Ρωσία μετά το Φλε-
βάρη. Αυτό χρειάστηκε πρώτα απ’ όλα να ξεκα-
θαριστεί μέσα στο ίδιο το μπολσεβίκικο κόμμα.
Ο Λένιν έδωσε τη μάχη για να υιοθετηθεί από το
κόμμα το σύνθημα «όλη η εξουσία στα Σοβιέτ»
με τις «Θέσεις του Απρίλη». Μέχρι τότε οι από-
ψεις που υποστήριζαν ότι τα σοβιέτ πρέπει να
στηρίξουν την Προσωρινή Κυβέρνηση -εκτός αν
αυτή πάει κόντρα στα συμφέροντα των μαζών-
δεν επικρατούσαν μόνο μέσα στα σοβιέτ αλλά
και στο κόμμα των μπολσεβίκων. 

Στη συνέχεια, η μάχη αυτή έπρεπε να κερδη-
θεί και στα ίδια τα σοβιέτ. Καθήκον των επανα-
στατών είναι να κερδίσουν τις μάζες στο σύνθη-
μα «όλη η εξουσία στα Σοβιέτ». Υπομονετικά,
μέσα από την καθημερινή δράση και τη στήριξη
που έδιναν στους αγώνες και στα όργανα εξου-
σίας των εργατών, σε όλες τις μάχες και τα
σταυροδρόμια των επόμενων μηνών, χρειάστη-
κε να εξηγήσουν και να ξεκαθαρίσουν τι σημαί-
νει το σύνθημα αυτό για την ικανοποίηση των αι-
τημάτων για γη, ψωμί και ειρήνη. Μέσα στις μά-
χες που ακολούθησαν, όπως οι μέρες του Ιούλη
ή το πραξικόπημα Κορνίλοφ, έπρεπε να κερδί-
σουν τον επαναστατημένο κόσμο στην άποψη
ότι η Προσωρινή Κυβέρνηση δεν ήταν σύμμα-
χος, αλλά το τελευταίο εμπόδιο που η επανά-
σταση έπρεπε να ξεπεράσει για να νικήσει.

Αφροδίτη Φράγκου
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Ανοιχτές 

εκδηλώσεις
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

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

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

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 Ρεθύμνου), 
Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

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

Τι σημαίνει «Δυαδική Εξουσία»;

Διαδήλωση στρατιωτών τον Φλεβάρη του 1917. 
Κάτω: Η Προσωρινή Επιτροπή της Δούμας που ανέλαβε την κυβέρνηση



Κ
υκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδι-
κού "Σοσιαλισμός από τα Κάτω" (Νο
121, Μάρτης-Απρίλης 2017), ένα όπλο

στα χέρια των αγωνιστών που παλεύουν να
χτίσουν την "Αριστερή εναλλακτική στα ατελεί-
ωτα Μνημόνια και το ρατσισμό". 

Αυτό είναι το σύνθημα που βρίσκεται στο
πρωτοσέλιδο μαζί με τη φωτογραφία των “ερ-
γολαβικών” από τα νοσοκομεία που παλεύουν
ενάντια στις απολύσεις και για σταθερή, μόνι-
μη δουλειά. 

Το άρθρο της Μαρίας Στύλλου με τον ομώ-
νυμο τίτλο ξεκινάει από το συμπέρασμα στο
οποίο έχουν φτάσει εμπειρικά εκατομμύρια
εργαζόμενοι διεθνώς: "η λιτότητα δεν έβγαλε
την οικονομία από την κρίση, ούτε μείωσε τις
ανισότητες πουθενά". Στην Ελλάδα όπου έρχε-
ται το τέταρτο Μνημόνιο τα στοιχεία είναι συγ-
κλονιστικά, το ποσοστό όσων βρίσκονται κάτω
από τα επίσημα όρια της φτώχειας εκτινάχτη-
κε από το 28 στο 36%. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ
βλέπουν αυτό το αδιέξοδο, μαζί τους και ο
Τσίπρας, αλλά συνεχίζουν σε αυτό το δρόμο
με νέες επιθέσεις στην εργατική τάξη. 

Η Μ. Στύλλου θυμίζει ότι την ίδια στάση κρά-
τησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στην Ελ-
λάδα και για αυτό κατέρρευσαν εξαιτίας της
εργατικής αντίστασης. Εξηγεί ότι το ρεύμα
της αριστερής ριζοσπαστικοποίησης μέσα
στους εργατικούς χώρους "αναζητά τρόπους,
μορφές οργάνωσης και πρωτοβουλίες για να
αντισταθεί", ενώ ο συνδυασμός οικονομικών
και πολιτικών διεκδικήσεων εμφανίζεται με
συνθήματα όπως "Προσλήψεις και αλληλεγ-
γύη στους πρόσφυγες". Κλείνει τονίζοντας ότι
η αριστερά πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ έχει να παίξει
ξεχωριστό ρόλο: να εξασφαλίζει την κοινή
δράση και τη στήριξη των αγώνων, ενώ ταυτό-
χρονα να προχωρήσει την πολιτική συζήτηση
μέχρι την αντικαπιταλιστική ανατροπή, πατών-
τας στα διδάγματα της Ρώσικης Επανάστασης
στην επέτειο των 100 χρόνων της. 

Σοκ αφύπνισης  

Η μάχη απέναντι στα Μνημόνια πάει μαζί με
τον αγώνα ενάντια στο ρατσισμό. Ο Πέτρος
Κωνσταντίνου στο άρθρο του "Προς τη διεθνή
κινητοποίηση 18/3" θυμίζει ότι οι άρχουσες τά-
ξεις έχουν επιλέξει να κάνουν την Ευρώπη ένα
απόρθητο φρούριο για τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες τόσο με τη συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας, όσο και με το ρατσιστικό μνημόνιο
Ιταλίας-Λιβύης. Αυτές οι επιλογές και η επι-
κράτηση του αρχι-ρατσιστή Τραμπ, άνοιξαν
την όρεξη στους φασίστες της Ευρώπης "που
επιχειρούν να βγουν κερδισμένοι βάζοντας τέ-
λος στη στροφή αριστερά". Η αντίσταση όμως
είναι διεθνής αφού η άνοδος Τραμπ λειτούρ-
γησε σαν σοκ αφύπνισης εκατομμυρίων και
στην Ευρώπη από τη Βαρκελώνη μέχρι την Αυ-
στρία. Το άρθρο τονίζει ότι το κίνημα στην Ελ-
λάδα έχει δώσει καθοριστικά παραδείγματα με
την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και τη μάχη
να μπουν τα παιδιά τους στα σχολεία, καθώς
και με το σταμάτημα της Χρυσής Αυγής να ξα-
ναβγάλει στους δρόμους τα τάγματα εφόδου.
Το κείμενο καταλήγει ότι η 18/3 μπορεί να
αποτελέσει διεθνή σταθμό στην πάλη κατά του
ρατσισμού και της ακροδεξιάς απειλής.  

Στο νέο τεύχος του ΣαΚ υπάρχουν δύο άρ-
θρα αφιερωμένα στις εξελίξεις στην Αμερική.
Ο Πάνος Γκαργκάνας στο άρθρο του "Η προ-
εδρία Τραμπ-συνώνυμο της απόσταθεροποί-
ησης;" τονίζει ότι η εικόνα που έρχεται από τις
ΗΠΑ είναι αυτή της μεγάλης αναταραχής με

τις "πρωτοφανείς συγκεν-
τρώσεις που συνόδεψαν την
ορκωμοσία" Τραμπ. Στη συ-
νέχεια εξηγεί ότι η αναταρα-
χή στα ανώτερα πατώματα
του πιο ισχυρού καπιταλι-
σμού του πλανήτη έχει ως
υπόβαθρο τη μακρόχρονη
υποχώρηση της αμερικάνι-
κης υπεροχής. 

Η κρίση της αμερικάνικης
ηγεμονίας τόσο σε στρατιω-
τικό όσο και σε οικονομικό
και πολιτικό επίπεδο οδηγεί
σε όξυνση των ανταγωνι-
σμών. Ο Τραμπ μπορεί να
κραυγάζει "Να κάνουμε την
Αμερική Μεγάλη Ξανά", αλλά
η άρχουσα τάξη έχει ήδη εκ-
φράσει τις ανησυχίες της για
τις συνταγές του. Το άρθρο
κλείνει τονίζοντας ότι αυτός
που μπορεί να σταματήσει
τον Τραμπ είναι τα εκατομ-
μύρια που διαδήλωσαν απέ-
ναντί του με αιχμή του δόρα-
τος τις γυναίκες σε συμμαχία
με την αντικαπιταλιστική αρι-
στερά παντού. 

Στο άρθρο "ΗΠΑ: Ένα νέο
κίνημα με βαθιές ρίζες" η Λέ-
να Βερδέ και ο Γιώργος Πίτ-
τας παρουσιάζουν το κίνημα
στην Αμερική. Τονίζουν ότι οι
διαδηλώσεις δεν έχουν στα-
ματήσει, ενώ υπάρχει η δυ-
νατότητα η αντίσταση να πε-
ράσει στους χώρους δουλειάς. Δίνουν την ει-
κόνα από τα κινήματα που αναπτύχθηκαν την
τελευταία εικοσαετία -από το αντιπολεμικό μέ-
χρι τα κινήματα Occupy ή Black Live Matters-
και μεταφέρουν παραδείγματα για την ανάδει-
ξη μιας νέας Αριστεράς. 

Στη συνέχεια θυμίζουν την πλούσια ιστορία
του εργατικού κινήματος στην Αμερική που εν
πολλοίς είναι ξεχασμένη. Από την απεργία στο
Σικάγο για το οχτάωρο και το "Ψωμί και Τριαν-
τάφυλλα" των εργατριών στη Μασαχουσέτη
μέχρι τις μάχες της δεκαετίας του '30 ή τις
"άγριες απεργίες" του '70, η εργατική τάξη
στην Αμερική μας έχει δώσει συγκλονιστικά
παραδείγματα αντίστασης. Η άνοδος του νεο-
φιλελευθερισμού μπορεί να ήταν μια επίθεση
κατά μέτωπο, αλλά δεν κατάφερε να τσακίσει
το κίνημα που μετά την αναγέννησή του και τη

"μάχη του Σιατλ" το 1999, έρχεται τώρα να αν-
τιμετωπίσει τον Τραμπ.    

Μετά το προηγούμενο τεύχος που ήταν
αφιερωμένο στη Ρώσικη Επανάσταση, και στο
παρόν τεύχος συνεχίζεται το αφιέρωμα. Ο Λέ-
ανδρος Μπόλαρης στο άρθρο του "Αναρχικοί
και Μπολσεβίκοι" παρουσιάζει τις σχέσεις, τις
συγκλίσεις και τις αποκλίσεις ανάμεσα στα
δυο επαναστατικά ρεύματα πριν και μετά την
επανάσταση του '17. Εξηγεί ότι τόσο η Συνδιά-
σκεψη του Τσίμερβαλντ όσο και οι θέσεις που
παρουσιάζονται στο "Κράτος και Επανάσταση"
του Λένιν αποτέλεσαν μαγνήτη για τα καλύτε-
ρα κομμάτια του αναρχικού ρεύματος. Η ίδια η
επιτυχία της Ρώσικης Επανάστασης ριζοσπα-
στικοποίησε τις διεργασίες μέσα στους κόλ-
πους των αναρχικών από την Ισπανία μέχρι τη
Γαλλία και αλλού. Η επιμονή των μπολσεβίκων

να ανοίγουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση
κόμματος και τάξης που δίνεται με παραδείγ-
ματα, οδήγησε στο κέρδισμα χιλιάδων αγωνι-
στών στις γραμμές των επαναστατικών κομμά-
των. 

Χειραφέτηση

Η Δήμητρα Κυρίλλου στο άρθρο της "Το γυ-
ναικείο ζήτημα και η Ρώσικη Επανάσταση" το-
νίζει ότι αντίθετα με τους μύθους, "οι γυναίκες
της Ρωσίας είχαν μακριά πορεία αγώνων προς
τη χειραφέτηση". Δίνει την εικόνα από τους
αγώνες του 19ου αιώνα απέναντι στις φριχτές
συνθήκες εργασίας για τις γυναίκες, την στα-
διακή άνοδο των μαρξιστικών ιδεών και την
επανάσταση του 1905 όπου αγωνίστριες έπαι-
ξαν σημαντικό ρόλο και εκλέχτηκαν στο Σο-
βιέτ. Στη συνέχεια θυμίζει ότι οι εργάτριες της
Πετρούπολης ξεκίνησαν την επανάσταση του

Φλεβάρη του '17 απέναντι και στις
αστές φεμινίστριες που στήριζαν
τον πόλεμο. 

Τέλος, δίνει φοβερά παραδείγ-
ματα μετά την νίκη της επανάστα-
σης όπου επιχειρήθηκε για πρώτη
φορά στην ιστορία να εξαλειφθεί
η γυναικεία καταπίεση. Η ίδρυση
του Ζενοτντέλ (Γραφείο Γυναικών)
με ηγέτιδες τις Ινέσα Άρμαντ και
Αλεξάντρα Κολλοντάϊ έπαιξε ση-
μαντικό ρόλο σε αυτή την προ-
σπάθεια. Η αντεπανάσταση του
σταλινισμού μπορεί να ανέτρεψε
βίαια τις κατακτήσεις των γυναι-
κών, όμως εκείνη η εμπειρία είναι
έμπνευση για την πάλη στο σήμε-
ρα. 

Aπό το νέο τεύχος δεν λείπει
άρθρο για την κατάσταση στην οι-
κονομία. Ο Σωτήρης Κοντογιάν-
νης γράφει για τη «Χρονιά των με-
γάλων κανονιών». Το παγκόσμιο
τραπεζικό σύστημα βρίσκεται
στην κόψη του ξυραφιού με τις
ιταλικές τράπεζες να είναι στην
κορυφή του παγόβουνου. Στην
Ελλάδα η κατάσταση είναι δραμα-
τική και έτσι οι τράπεζες έχουν
αφήσει μεγάλους συνεταίρους
τους που στήριζαν να καταρρεύ-
σουν, από τον Μαρινόπουλο και
το ΔΟΛ μέχρι την Ηλεκτρονική και
το Ledra. Οι βασικοί λόγοι είναι η
οικονομική τους αδυναμία και οι
πιέσεις της ΕΕ και των υπόλοιπων
«θεσμών». Η κατάσταση των τρα-
πεζών είναι τέτοια που η Εθνική

ξεπουλάει την Εθνική Ασφαλιστική, ενώ αντί-
στοιχες κινήσεις κάνουν και οι άλλες τράπε-
ζες. Το άρθρο κλείνει τονίζοντας ότι η κρίση
των τραπεζών που συνεχίζεται είναι κομμάτι
της καπιταλιστικής κρίσης που μπορεί να λήξει
μόνο αν τον έλεγχο τον πάρουν οι εργαζόμε-
νοι: και στις τράπεζες και σε ολόκληρη την
«πραγματική οικονομία». 

Στο τελευταίο κομμάτι του περιοδικού υπάρ-
χουν οι βιβλιοκριτικές με πολύ σημαντικά βι-
βλία όπως «Ο Έβδομος Άνθρωπος» του Τζων
Μπέργκερ που μιλάει για τους μετανάστες
στην Ευρώπη και «Για τα πληγωμένα μας
αδέρφια» του Ζοζέφ Αντράς μια συγκλονιστική
μαρτυρία για τα ρατσιστικά εγκλήματα του
Γαλλικού κράτους στην Αλγερία.

Νεκτάριος Δαργάκης

Νο 1265, 15 Μάρτη 2017 Νέο Τεύχος

Περιοδικό
“ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ”

Βήματα για 
την Αριστερή 
Εναλλακτική

σελ.22 εργατικη αλληλεγγυη



15 Μάρτη 2017, Νο 1265Δραστηριότητες εργατικη αλληλεγγυη σελ.23

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 ΕΡΤ-OPEN 7μμ
Γυναίκες και επανάσταση 
Oμιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Vocal 8μμ
Γυναίκες και επανάσταση
Oμιλήτρια: Ντίνα Πετράκη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Βαβέλ 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Oμιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Big Mouth 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Oμιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η αριστερή απάντηση στα ζόμπι του νεο-
φιλελευθερισμού
Oμιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Η πάλη ενάντια στον ρατσισμό
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3�στέκι 6μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Κρόκος 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Υγιεινό με νου 6.30μμ
Προς τη διεθνή κινητοποίηση 18 Μάρτη
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Quiz 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Το ευρώ, η δραχμή και η αριστερά
Ομιλητής: Παναγιώτης Πλιάτσικας

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 Άνω Πουρναρούσα 6μμ
Προς τη διεθνή κινητοποίηση 18 Μάρτη
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Προς τη διεθνή κινητοποίηση 18 Μάρτη
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ -  ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Oμιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Ομιλητής: Λευτέρης Μπάνος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Κρίκος 7μμ
Αντιφασιστικός αντιρατσιστικός ξεσηκω-
μός - στην τελική ευθεία για τις 18/3!
Ομιλητής: Γιώργος Ψυχογιόπουλος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Πικ-απ 7μμ
Αντιφασιστικός αντιρατσιστικός ξεσηκω-
μός - στην τελική ευθεία για τις 18/3!
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΟΛΩΝΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Αντιφασιστικός αντιρατσιστικός ξεσηκω-
μός - στην τελική ευθεία για τις 18/3!
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ 1968 (στοά  Θη-
σέως και Αγ.Πάντων) 6.30μμ
Αντιφασιστικός αντιρατσιστικός ξεσηκω-
μός - στην  τελική ευθεία για τις 18/3!
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

•ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Γυναίκες και επανάσταση
Ομιλήτριες: 
Νίκη Ζουγανέλη, Αλίκη Δάκαρη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Πώς λειτουργούν τα σοβιέτ
Ομιλητής: Κώστας Δανακτσής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Πολύκεντρο Νεο-
λαίας 6.30μμ
Αριστερή εναλλακτική στα ατέλειωτα
μνημόνια και το ρατσισμό
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 
Στοά Σαρκά, Α'κτίριο, Β'  όρ, 7μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΞΑΝΘΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Φίλοιστρο 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ

Πώς παλεύουμε ενάντια στον ρατσισμό
σήμερα
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Ποέτα 8μμ 
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 κυλικείο Πολιτιστικού
Κέντρου «Χρ. Τσακίρης» 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου 

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Άνεμος 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Γιώτης 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΜΑΡΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 Φιλοσοφική 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Oμιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 16/3 καφέ Νότος 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για  τις 18 Μάρτη
Oμιλήτρια: Ευγενία Βρούσου

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/3 Δημαρχείο 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Oμιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 16/3 καφέ Κύτταρο 7.30μμ

Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΒΟΛΟΣ

•ΠΕΜΠΤΗ 16/3 Θόλος 5μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Χειμώνα
•ΠΕΜΠΤΗ 23/3 Θόλος 5μμ
Πώς λειτουργούν τα σοβιέτ;
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα

ΚΟΥΚΑΚΙ - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 16/3 
καφέ Ξύλινη Βέσπα (Ζίννη 32) 8μμ
Αντιφασιστικός αντιρατσιστικός ξεσηκω-
μός - στην τελική ευθεία για τις 18/3!
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 16/3 γραφεία ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/3 
καφέ Λα Ροζε (πλ. Αγ. Νικολάου) 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/3 καφέ Μαγαζί 6μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 16/3 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/3 
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6.30μμ
Γυναίκες και επανάσταση
Ομιλήτρια: Αγγελική Λιώκη

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 16/3 καφε Τσίου 8μμ 
Προς τη διεθνή κινητοποίηση 18 Μαρτη 
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλατεία 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 16/3
ΝΙΚΑΙΑ πλατεία Περιβολάκι 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
πεζόδρομος Μικράς Ασίας 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 6.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΞΑΝΘΗ πλατεία 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚENTΡΟ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 6.30μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Μαρτίου και Παπαναστασίου 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/3 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 7μμ
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
πεζόδρομος Δεκελείας 6.30μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πλατεία, Everest 7.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 3μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος «Κελάρι» 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Άγιου Βλάσση 7μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία, Everest 6.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ιασωνίδου, Σκλαβενίτης 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχαήλ Άγγελου 6μμ
ΠΑΤΡΑ Εργατικό Κέντρο 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Άγιος Νικόλαος 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγίου Θεράποντα 6.30μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/3
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Συντριβάνι 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή (Πανόρμου) 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μες
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ
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του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα, 
τηλ. 210 5222213

Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος

Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα
τηλ. 210 5241001 

Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Νεκτάριος 
Δαργάκης, Κατερίνα Θωίδου, 
Σωτήρης Κοντογιάννης, Νίκος Λούντος,
Στέλιος Μιχαηλίδης, Κυριάκος Μπάνος,
Λέανδρος Μπόλαρης, Γιώργος Πίττας,
Αφροδίτη Φράγκου

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:

Παντελης Γαβριηλίδης, Αλέξης Καλέργης

Eκτύ πω ση: News Press Hold, 
παρ. Ορφέως 13, 194 00 Κορωπί 
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, 105 52 Ομό νοια 
e-mail: er ga ti ki@ote net.gr 
τηλ.: 210 5241001, fax: 2105227177 
Διεύθυνση Aλ λη λο γρα φί ας:
TΘ 8161 Oμό νοια 102 10 Aθή να 
Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856

Τ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ 21/3 Σινέ Αλέξανδρος 7μμ
Ομιλητές: 
Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Παναγιώτης Μαυροειδής, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τ.Ε. ΙΛΙΟΝ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 

- ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/3 
Πολιτιστικό Κέντρο 
Πετρούπολης 6.30μμ

Εκδηλώσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τ.Ε. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

TETAΡΤΗ 29/3 Δημαρχείο 7μμ
Ομιλητές: 
Λέανδρος Μπόλαρης, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Δημήτρης Βλάνας, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/4 Δημαρχείο Μενιδίου 7μμ
Ομιλητές: 
Τάσος Αναστασιάδης, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
Γιώργος Κάργας, πανεπιστημιακός

Τ.Ε. ΠΑΤΡΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/4, Αγορά Αργύρη 7μμ

ΑΘΗΝΑ Ομόνοια 3μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Άγαλμα Βενιζέλου 12 μες

ΞΑΝΘΗ 
Κεντρική Πλατεία 12 μες

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
Περιφέρεια Ηπείρου, 1μμ

ΒΟΛΟΣ 
Πλατεία Ελευθερίας 12 μες

Συλλαλητήρια 18 Μάρτη 
ΠΑΤΡΑ 
Πλατεία Γεωργίου 11πμ 

ΧΑΝΙΑ 
Πλατεία Δημοτικής 
Αγοράς, 1μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Πλατεία Ελευθερίας 12 μες 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
Πλατεία Σαπφούς 12 μες 

Μνημόνια διαρκείας, πολιτικές εξελίξεις 
και η πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ



Τ
ο κίνημα στην Νότια Κορέα επι-
σφράγισε την τεράστια νίκη του την
περασμένη βδομάδα. Το Συνταγμα-

τικό Δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα ότι
η Γκιουν-χιε Παρκ δεν είναι πλέον πρό-
εδρος της χώρας και θα κάτσει στο σκα-
μνί. Η Παρκ καθαιρέθηκε από το Κοινο-
βούλιο, παρότι είχε την απόλυτη πλειοψη-
φία και τώρα το Δικαστήριο επικύρωσε
την απόφαση. Η σειρά σκανδάλων που
ήρθαν στην επιφάνεια προκάλεσαν ένα κί-
νημα απίστευτο στη μαζικότητά του. Πολ-
λοί βουλευτές της Παρκ τρομο-
κρατήθηκαν από τη δύναμη του
πεζοδρομίου και την εγκατέλει-
ψαν.

Από τον περασμένο Οκτώβρη
οι δρόμοι της χώρας γέμισαν με
διαδηλωτές 20 φορές. Υπολογί-
ζεται ότι συμμετείχαν 15 εκα-
τομμύρια άνθρωποι. Η αρχική
πρωτοβουλία ξεκίνησε από την
αριστερά και μαχητικούς συνδι-
καλιστές. Ο Ιλμπόνγκ Τσόι, από
την Εργατική Αλληλεγγύη, την
αδελφή μας εφημερίδα στη Νό-
τια Κορέα εξηγεί: “Το κίνημα δυ-
νάμωσε εντυπωσιακά γρήγορα.
Στις 3 Δεκέμβρη 2,3 εκατομμύ-
ρια πήραν μέρος στις διαδηλώ-
σεις. Η οργανωμένη εργατική
τάξη της ομοσπονδίας KCTU
έπαιξε σημαντικό ρόλο, παίρνον-
τας μέρος στις διαδηλώσεις και
οργανώνοντας μία μέρα γενικής
απεργίας”.

Πρόκειται και ένα θρίαμβο
απέναντι στην καταστολή. Η

Παρκ είναι η κόρη του δικτάτορα που κυ-
βερνούσε την Νότια Κορέα για 38 χρόνια.
Όταν κέρδισε τις εκλογές το 2013 φαινό-
ταν να επιστρέφει στην επίσημη πολιτική
σκηνή ολόκληρος ο κατασταλτικός βρα-
χίονας του κορεάτικου κράτους που είχε
κάνει στην άκρη μετά την εξέγερση του
1987 και την πτώση της δικτατορίας. 20
συνδικαλιστές βρίσκονταν στις φυλακές
το περασμένο φθινόπωρο ενώ πρόσφατα
ανακοινώθηκε η απόλυση 89 εργατών στο
σιδηρόδρομο για τη συμμετοχή τους σε

δίμηνη απεργία. Η Νότια Κορέα είναι στε-
νός σύμμαχος των ΗΠΑ στην Ανατολική
Ασία, και η πολιτική της ηγεσία έχει μεγά-
λη ανάγκη να δείχνει ότι ελέγχει την κατά-
σταση μέσα και έξω από τη χώρα. Η Παρκ
τις τελευταίες βδομάδες κάλεσε τους
οπαδούς της δεξιάς να βγουν στους δρό-
μους για να αντισταθμίσουν το κίνημα
εναντίον της. Ο δικηγόρος της δήλωνε ότι
αν το δικαστήριο αποφασίσει εναντίον της
“θα χυθεί αίμα στους δρόμους”.

Η κρίση δεν αφορά μόνο τη Δεξιά. Ένα
από τα σκάνδαλα της Παρκ σχετί-
ζονται με την Σάμσουνγκ, τη μεγα-
λύτερη εταιρεία της χώρας. Το
αφεντικό της πολυεθνικής εταιρεί-
ας συνελήφθη τον περασμένο μή-
να. Ο εισαγγελέας λέει πως στις
τσέπες της Παρκ κατέληξαν 35
εκατομμύρια ευρώ από τη Σάμ-
σουνγκ.

Tο πιθανότερο είναι ότι θα γίνουν
νέες εκλογές στις 9 Μάη. Τα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης ήθελαν
εξαρχής να περιορίσουν τον ορί-
ζοντα του κινήματος στις επόμενες
εκλογές και τώρα καλούν τον κό-
σμο να κατευθύνει τις ελπίδες τους
στις κάλπες. Η Εργατική Αλληλεγ-
γύη αντίθετα τονίζει: “Το κίνημα
πρέπει να συνεχίσει και μετά τη
δίωξη της Παρκ. Να ξεφορτωθούμε
τις πολιτικές της Παρκ, όχι μόνο
την Παρκ. Η εργατική τάξη πρέπει
να εκμεταλλευτεί όλες αυτές τις
πολιτικές ευκαιρίες για να παλέ-
ψει”.

Νίκος Λούντος

Η συνέχεια από τη σελίδα 2

Αυτό που βλέπουμε είναι ένας συνδυασμός
τριών διαδικασιών. Κατ 'αρχάς, η Κίνα έχει γίνει σε
αυτό το διάστημα ο σημαντικότερος κόμβος της
παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής. Αυτό έχει
εν μέρει συμβεί μέσα από τις ξένες άμεσες επεν-
δύσεις από πολυεθνικές εταιρείες που συστήνουν
θυγατρικές στην Κίνα.

Όμως, όπως επισημαίνει ο John Smith στο ση-
μαντικό βιβλίο του «Ο ιμπεριαλισμός τον 21ο αι-
ώνα», οι πολυεθνικές αναθέτουν συχνά την παρα-
γωγή σε άλλες εταιρείες στο παγκόσμιο Νότο. Ο
στόχος τους είναι να μετακυλίσουν το κόστος σε
υπεργολάβους και τους ίδιους τους εργαζόμε-
νους. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η ταϊβανέζικη
εταιρεία Foxconn, η οποία έχει γίνει κόκκινο πανί
για το πώς αντιμετωπίζει τους εργαζόμενούς της
στα κινεζικά εργοστάσια όπου συναρμολογούν
προϊόντα της Apple.

Η αντίσταση των Κινέζων εργαζόμενων σε συν-
θήκες όπως αυτές έχει βοηθήσει την αύξηση των
μισθών -όχι μόνο στην μεταποίηση αλλά και σε
όλους τους τομείς. Αλλά η κινεζική βιομηχανία γί-
νεται επίσης όλο και πιο εξελιγμένη, με την παρα-
γωγικότητα να αυξάνεται ταχύτερα από τους μι-
σθούς. Η βιομηχανική παραγωγή στην Κίνα δεν
χρειάζεται πλέον πάντα να βασίζεται στο εξαιρετι-
κά χαμηλό κόστος εργασίας και οι επιχειρήσεις
βρίσκουν συχνά πιο κερδοφόρο το να πληρώνουν
υψηλότερους μισθούς για να κρατήσουν τους πιο
ειδικευμένους εργαζομένους τους.

Πίεση

Δεύτερον, η πρόοδος της Κίνας ασκεί πίεση
στην βιομηχανία σε άλλες πιο ανεπτυγμένες οικο-
νομίες του Νότου, όπως η Βραζιλία και η Νότια
Αφρική. Οι μισθοί εκεί συμπιέζονται για να επιτρα-
πεί στις επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν με τις
φθηνότερες και πιο αποτελεσματικές αντιπάλους
τους στην Κίνα.

Τέλος, βλέπουμε παρόμοιες διαδικασίες να ξεδι-
πλώνονται στη νότια Ευρώπη, της οποίας οι βιομη-
χανίες βρίσκονται σε ανταγωνισμό όλο και περισ-
σότερο με την Κίνα και άλλες «αναδυόμενες» οικο-
νομίες. Αυτή η καθοδική πίεση στους μισθούς ενι-
σχύεται από τη λιτότητα που επιβάλλεται σε χώ-
ρες όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία από τις κυ-
ρίαρχες δυνάμεις στην Ευρωζώνη. Η χρόνια μαζι-
κή ανεργία και η έλλειψη ζήτησης πρέπει να έχουν
συμβάλει στην απότομη πτώση των μισθών του με-
ταποιητικού τομέα της Πορτογαλίας.

Η κατανόηση αυτής της πολύπλοκης διαδικα-
σίας, όπου συνυπάρχουν η άνοδος των μισθών αλ-
λά και η φτωχοποίηση, είναι σημαντική, αν δεν θέ-
λουμε να ταυτιστούμε με τη ρητορική των αφεντι-
κών που θέλουν να στρέψουν τη μία εργατική τάξη
εναντίον της άλλης. Είναι ένα βήμα μπροστά για
ολόκληρο τον κόσμο της εργατικής τάξης ότι οι
Κινέζοι εργάτες κατάφεραν να τριπλασιάσουν
τους μισθούς τους μέσα σε μια δεκαετία.

Δεν ήταν κάτι αναπόφευκτο -το κινεζικό κράτος
και τα αφεντικά δεν θα είχαν προχωρήσει σε αυτό
χωρίς πίεση από τους ίδιους τους εργαζόμενους.
Ομοίως, δεν ήταν αναπόφευκτη η αποτυχία των
εργατικών κινημάτων σε άλλες χώρες να αντιστα-
θούν στη μείωση των μισθών. Όσο περισσότερο
μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο, τόσο περισσότε-
ρο μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί.

Παγκοσμιοποίηση 
και εργατική τάξη

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Τεράστια νίκη του κινήματος
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

H γκιλοτίνα στήθηκε στο κέντρο του συλλαλητήριου


