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Oικονομία και Πολιτική

Η απάτη της αξιολόγησης

Π

αρακολουθούμε καθημερινά στις τηλεοράσεις το σίριαλ της
αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας. Ρεπορτάζ από το
Χίλτον όπου μένουν οι εκπρόσωποι των δανειστών, αναλύσεις επί αναλύσεων, προθεσμίες, κυβερνητικές ακροβασίες και όλα
αυτά διανθισμένα από τη μόνιμη επωδό: να κλείσει η αξιολόγηση
για να αρθεί η αβεβαιότητα από την οικονομία.
Η κυβέρνηση προσποιείται ότι έχει «κόκκινες γραμμές», προσπαθώντας να φανεί κοινωνικά ευαίσθητη και ότι αντιστέκεται στις
απαιτήσεις των δανειστών για τα εργασιακά και τις συντάξεις.

Γράφει ο Μωυσής Λίτσης
Το νέο επιχείρημα του Μαξίμου, είναι τα περιβόητα «αντιμέτρα».
Όταν και αν το πρωτογενές πλεόνασμα ξεπεράσει το 3,5% του ΑΕΠ
που απαιτούν οι δανειστές -το πρωτογενές πλεόνασμα πάει όλο για
την εξυπηρέτηση του χρέους- τότε η κυβέρνηση θα επιστρέψει με
τη μορφή κάποιων επιδομάτων(;) τα μερικά εκατομμύρια ευρώ που
θα περισσέψουν, αφού προηγουμένως θα έχει αφαιμάξει ό,τι έχει
απομείνει από τoν ελληνικό λαό. Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο.
Από τη άλλη τα κόμματα της αντιπολίτευσης πιέζουν να κλείσει η
αξιολόγηση, χωρίς να μας λένε τι εννοούν. Να διαλύσουμε ακόμη
περισσότερο τις ήδη διαλυμένες εργασιακές σχέσεις; Τη δημόσια
υγεία; Να ξεπουλήσουμε τι ακόμη άραγε;
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας σε
ένα κρεσέντο υποκρισίας, μιλώντας πριν από μερικές ημέρες σε εκδήλωση του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων, επισήμανε
ότι η αβεβαιότητα συνεχίζεται. «Η άμεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, μέσω ενός συμβιβασμού για την άμβλυνση των
διαφορών μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών, και η
αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης, αποτελούν πλέον μονόδρομο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2017, η οποία
θα σηματοδοτήσει την επιστροφή στην κανονικότητα»!, μας είπε.
Επιπλέον η Τράπεζα της Ελλάδας μας λέει ότι τον Φεβρουάριο
έφυγαν από τις τράπεζες 2,5 δισ. ευρώ, λόγω της αβεβαιότητας για
την αξιολόγηση.
Αλήθεια πως έφυγαν τα 2,5 δισ. ευρώ εν μέσω capital controls;
Από τον μέσο Έλληνα που στέκεται στην ουρά να πάρει τα 800 ευρώ που δικαιούται, αν τα έχει και αυτά;
Η κατά 25% μείωση του ελληνικού ΑΕΠ τα επτά χρόνια της κρίσης, συγκρίνεται μόνο με την αντίστοιχη καταστροφή που έφερε το
κραχ του ’29 και η Μεγάλη Ύφεση στην Αμερική του ’30.
Φυσικά τότε αιτία δεν ήταν ο «κρατισμός», αλλά το ότι ο αμερικανικός και διεθνής καπιταλισμός λειτουργούσε ανεξέλεγκτα, πιστεύοντας στην αέναη πρόοδό του..
Η κρίση του ’30 δεν αντιμετωπίστηκε με περισσότερο νεοφιλελευθερισμό αλλά με περιορισμό της καπιταλιστικής αρπακτικότητας.
Οι δανειστές ζητούν τώρα να μην υπάρχει το παραμικρό εμπόδιο. Ο «φιλέλληνας» πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
έφθασε να δηλώσει ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο «δεν είναι υποχρεωτικό» για τις χώρες που βρίσκονται σε μνημόνιο, προκειμένου να
δικαιολογήσει την απαίτηση των δανειστών να καταργηθούν και τυπικά οι ΣΣΕ, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες της ΕΕ.
Την ώρα μάλιστα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται δίνει μάχη
για το όσο δυνατόν μικρότερο κόστος, το ΔΝΤ και η ΕΕ «πλακώνονται» μεταξύ τους, βλέποντας το αδιέξοδο της ίδιας τους της συνταγής «εξυγίανσης».
Οι αντιθέσεις στον ιμπεριαλιστικό κόσμο θα οξυνθούν με την
εκλογή Τραμπ, τις ολοένα και μεγαλύτερες αντιφάσεις της ΕΕ και
του εγχειρήματος του ευρώ, γεγονός το οποίο κάθε άλλο παρά
προμηνύει διεθνώς οικονομική και πολιτική σταθερότητα.
Δεν είναι λοιπόν η αξιολόγηση αυτό που χρειάζεται η οικονομία,
με τον κόσμο να ελπίζει κάθε φορά μάταια ότι έρχεται το τέλος…
Αυτό που χρειάζεται είναι ο δρόμος της ρήξης με τις κυρίαρχες
πολιτικές. Ένας δρόμος που κάθε άλλο παρά εύκολος είναι, είναι
ωστόσο ο μόνος που μπορεί να δώσει προοπτική για το μέλλον το
δικό μας και των παιδιών μας.

ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΙΣ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ

Τα 60ά γενέθλια της ΕΕ
και η διάλυση της
τελευταίας αυταπάτης

Σ

ε άλλες εποχές η επέτειος για
τα εξήντα χρόνια της ΕΕ θα
ήταν αφορμή για φανφάρες,
παιάνες, γιορτές και δακρύβρεχτες
αναδρομές. Όμως το 2017 δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς. Η κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κομμάτι της παγκόσμιας καπιταλιστικής
κρίσης, είναι πλέον τόσο εμφανής
και πανθομολογούμενη που ακόμη
και η λεγόμενη Λευκή Βίβλος, που
κυκλοφόρησε με αφορμή την επέτειο, περιλαμβάνει σενάρια επιβίωσης για την ένωση αντί για ευχολόγια και προτροπές.
Το κλίμα το έθεσε ο Γάλλος πρόεδρος Ολάντ στη συνάντηση των 4
«ισχυρών» της ένωσης (Γερμανία,
Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία) στις Βερσαλλίες όταν με κυνισμό διακήρυξε: η
“Ευρώπη των 27, η ενιαία Ευρώπη
δεν μπορεί να υπάρχει πια”. Για να
συμπληρώσει με έμφαση: “…η ιδέα
μιας διαφοροποιημένης Ευρώπης, με
διαφορετικές ταχύτητες και ρυθμούς
προόδου… είναι αναγκαία. Διαφορετικά η Ευρώπη θα εκραγεί”. Δεν πέρασαν παρά λίγες ώρες και η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο
υιοθέτησαν αυτή τη στρατηγική.

Γράφει ο
Νίκος Στραβελάκης
Στο περιβάλλον της καπιταλιστικής κρίσης και των οξυνόμενων ενδοαστικών αντιθέσεων που επιφέρει,
δεν μοιάζει να υπάρχει άλλος τρόπος αποφυγής της διάλυσης. Πώς
να κρατήσεις την Ιταλία και την
Ισπανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένης της ανταγωνιστικής
τους θέσης, παρά με την χρησιμοποίηση των πόρων του κοινοτικού
προϋπολογισμού για τη στήριξη της
οικονομίας και του τραπεζικού τους
συστήματος. Αυτό σημαίνει βέβαια
ότι οι περιφερειακές χώρες θα στερηθούν τους όποιους αναδιανεμητικούς πόρους (ΕΣΠΑ κλπ.) και η αστική τους τάξη την όποια πιθανότητα
σύγκλισης και συμμετοχής στο
σκληρό πυρήνα. Οι χώρες του πυρήνα θα έχουν σκληρούς κανόνες δημοσιονομικής και φορολογικής
εναρμόνισης ενώ οι χώρες της περιφέρειας θα έχουν πιο χαλαρούς κανόνες, αφού προορίζονται για δεξαμενές φθηνής εργατικής δύναμης
και μεταναστευτικών ροών σε μια

Ευρώπη φρούριο.
Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι
60ή επέτειος από την υπογραφή της
συνθήκης της Ρώμης σημαίνει το τέλος και της τελευταίας αυταπάτης.
Η παλιά συνταγή των ορθόδοξων οικονομικών ότι το ελεύθερο εμπόριο
καθιστά όλες τις χώρες εξίσου ανταγωνιστικές και μάλιστα τις σπρώχνει
στο να παράξουν αυτό που κάνουν
καλύτερα διαψεύστηκε για μια ακόμη φορά στο πείραμα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.

Ανταγωνισμός
Ο ανταγωνισμός στον καπιταλισμό
έχει νικητές και ηττημένους. Για άλλους, όπως η Γερμανία, το σχέδιο
της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης οδήγησε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης αφού είχαν στη διάθεσή τους μια μεγάλη αγορά και μάλιστα χωρίς συναλλαγματικό κίνδυνο λόγω ευρώ. Για άλλους, όπως οι
υπόλοιποι τρεις συνδαιτημόνες των
Βερσαλλιών, σε περιορισμό της ανταγωνιστικής τους θέσης. Για τις
αδύναμες οικονομίες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία αυτό σήμανε την σχεδόν ολοκληρωτική
αποβιομηχάνισή τους. Αυτά τα ανισόμετρα αποτελέσματα πήραν
εκρηκτικό χαρακτήρα με το ξέσπασμα της κρίσης του 2007-08 οδηγώντας την Ένωση στα πρόθυρα
της διάλυσης.
Βέβαια δεν είναι καθόλου σίγουρο
ότι και το σχέδιο των πολλών ταχυτήτων θα έχει επιτυχή κατάληξη. Σε
επίπεδο κρατών δεν είναι μόνο οι εύλογες αντιδράσεις των περιφερειακών χωρών που έχουν αρχίσει να
καταγράφονται, το σοβαρότερο είναι
οι διαθέσεις τμημάτων της Ισπανικής
και Ιταλικής
αστικής τάξης.
Η κρίση είναι
καπιταλιστική
κρίση και πλήττει, με διαφορετική ένταση βέβαια, τόσο τον
πυρήνα όσο και
την και την περιφέρεια της
Ένωσης. Με
αυτό το δεδομένο κανένας
δεν μπορεί να
ξέρει αν χώρες
του σκληρού
πυρήνα θα απο-

δεχτούν παραπέρα απώλεια στην ανταγωνιστική τους θέση με αντάλλαγμα ένα «σκληρό νόμισμα», μια ισχυρότερη γεωπολιτική θέση λόγω της
ομοσπονδίας και κάποια ευεργετήματα μέσω του προϋπολογισμού.
Μπορεί να ακολουθήσουν τη γραμμή
τμημάτων της Βρετανικής αστικής
τάξης που επέλεξαν το BREXIT αντί
για την ομοσπονδοποίηση.
Όμως, η διάλυση των αυταπατών,
για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν προκειμένω, δημιουργεί κυρίως όρους
ανάκαμψης των κινημάτων. Αντίθετα
με αυτό που πιστεύει η ηγεσία του
ΚΚΕ, η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλά μια ενδο-αστική
διένεξη. Τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν να κάνουν με εξισορροπητικούς μηχανισμούς και μεταρρυθμίσεις όπως διατείνονται ακόμη και ετερόδοξοι οικονομολόγοι όπως οι κκ. Λαπαβίτσας
και Βαρουφάκης. Αντίθετα έχουν να
κάνουν με την ίδια την καπιταλιστική
κρίση, έχουν ταξική υφή. Άρα η
όξυνση της λαϊκής δυσαρέσκειας σε
συνδυασμό με την κρίση στο αστικό
στρατόπεδο δίνει τη δυνατότητα
στην αριστερά της επαναστατικής
προοπτικής να σφραγίσει με το δικό
της ταξικό πρόσημο το αίτημα της
αποδέσμευσης από το ευρώ και την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεταστροφή
της κοινής γνώμης σχετικά με το ευρώ και την επιλογή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην Ελλάδα, την πιο φιλοενωσιακή χώρα πριν μερικά χρόνια,
είναι ενδεικτική. Με δεδομένη την
εξέλιξη της καπιταλιστικής κρίσης
αλλά και της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η τάση αυτή αναμένεται
να συνεχισθεί παραπέρα ακολουθώντας την αποδυνάμωση του αστικού συστήματος στο
σύνολό του.
Από αυτή τη σκοπιά, οι δυνάμεις της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και όχι
μόνο θα πρέπει και
με αφορμή την 60ή
επέτειο από την υπογραφή της συνθήκης
της Ρώμης να θέσουν στο εργατικό
κίνημα το αίτημα της
ρήξης και της αποδέσμευσης από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβάστε επίσης

H άποψή μας
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Το
μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο
για τα 100 χρόνια
από τη Ρώσικη
Επανάσταση

Εκθεση
Αφιέρωμα
1-10 Απρίλη
Αθήνα, 18 Μάρτη. Η παρουσία των γυναικών στο αντιρατσιστικό συλλαλητήριο υπογραμμίστηκε από το πανό της Εργατικής Αλληλεγγύης.

Τα βροντερά μηνύματα της 18Μ
Η

επιτυχία της παγκόσμιας μέρας δράσης
στις 18 Μάρτη με τα μαζικά συλλαλητήρια ενάντια στον ρατσισμό και τη φασιστική απειλή έστειλε πολλαπλά μηνύματα.
Πρώτα απ' όλα ήταν μια δυνατή κραυγή
ενάντια στα διευθυντήρια της Ευρώπης φρούριο. Τα κυβερνητικά κόμματα στον σκληρό πυρήνα της ΕΕ αυτοπροβάλλονται αυτάρεσκα
ως “υπερασπιστές των ευρωπαϊκών αξιών
απέναντι στον ακροδεξιό λαϊκισμό”. Στην πράξη, αυτά τα ίδια σαν διαχειριστές των πολιτικών που σπέρνουν τη φτώχεια και καλλιεργούν τους ρατσιστικούς αποκλεισμούς, είναι
υπεύθυνα για την άνοδο των διάφορων Λεπέν
ή Βίλντερς. Και στη συνέχε χρησιμοποιούν
την άνοδο της ακροδεξιάς σαν δικαιολογία
για να προσαρμόσουν ακόμη περισσότερο
την πολιτική τους στην ατζέντα των φασιστοειδών.
Ενάντια σε αυτόν τον φαύλο κύκλο της λιτό-

τητας και του ρατσισμού, υπάρχει μια αυξανόμενη αντίσταση παντού και αυτό κατέγραψαν
τα συλλαλητήρια της 18 Μάρτη. Στο Άμστερνταμ, στη Βιέννη και στο ίδιο το Παρίσι, χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους έδειξαν τη μαζική διάθεση για μαχητική απάντηση στον ρατσισμό -και στον κρατικό “θεσμικό” και στον
“ανεπίσημο” των νεοναζί. Στη Βρετανία, όπου
ο κόσμος τόσο συκοφαντήθηκε ως ρατσιστής
επειδή ψήφισε κατά της ΕΕ στο δημοψήφισμα
του Brexit, τα αντιρατσιστικά συλλαλητήρια
ήταν βροντερά όχι μόνο στο Λονδίνο αλλά και
στη Γλασκώβη και στο Κάρντιφ.

Στο δρόμο του ξεσηκωμού
Συνολικά, μπορούμε να πούμε ότι μετά τον
ξεσηκωμό στην Αμερική ενάντια στον σεξιστή
και ρατσιστή Τραμπ, η Ευρώπη έδειξε ότι
παίρνει τον ίδιο δρόμο του ξεσηκωμού ενάντια στους επίδοξους μιμητές του.
Ξεχωριστή θέση μέσα σε αυτή την εικόνα
έχουν τα μηνύματα των συλλαλητήριων εδώ,
στην Ελλάδα. Με πρωταγωνιστές τους ίδιους
τους πρόσφυγες που έσπασαν όλα τα κλισέ
και τις απαγορεύσεις βγαίνοντας μαζικά στους
δρόμους. Έδειξαν στην πράξη ότι δεν είναι
ούτε το σκιάχτρο που ζωγραφίζει η ισλαμοφοβική προπαγάνδα, αλλά ούτε και παθητικά θύματα μιας ξερριζωμένης ζωής. Είναι αγωνιστές
και αγωνίστριες που έχουν αρχίσει να οργανώνονται μέσα στις σκληρές συνθήκες των στρα-

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

www.socialismfrombelow.gr

τόπεδων όπου ζουν, να κινητοποιούνται και να
ενώνονται με το κίνημα των εργατών και της
νεολαίας για να κερδίσουν τις διεκδικήσεις
τους που είναι και δικές μας: άσυλο, στέγη,
δουλειά, παιδεία, υγεία για όλους.
Ταυτόχρονα, τα συλλαλητήρια της 18 Μάρτη εδώ με τη μαζική συμμετοχή στο πλευρό
των προσφύγων έδειξαν την αξία της κοινής
δράσης όλων των τμημάτων της εργατικής
αντίστασης και όλων των ρευμάτων της πέρα
από τον ΣΥΡΙΖΑ Αριστεράς. Ενώ η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ πορεύται στον ίδιο κατήφορο της
ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες κρύβονται πίσω από το μόνιμο τροπάρι “ο κόσμος δεν τραβάει”, χιλιάδες διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν στο ενωτικό
κάλεσμα της 18 Μάρτη.
Ήταν μια ηχηρή διάψευση και για τους Παπαχελάδες που τρέχουν να ευχαριστήσουν την
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ γιατί (όπως έγραφε
στην Καθημερινή της Κυριακής) “γκρέμισε ταμπού και ...η Αθήνα βιώνει πολύ λιγότερες συγκεντρώσεις, οι απεργίες που μπλόκαραν τα λιμάνια και τα ξενοδοχεία ανήκουν στο παρελθόν”. Ευτυχώς για μας και δυστυχώς γι’ αυτούς, η 18Μ “πλαισιώθηκε” από απεργίες στα
Νοσοκομεία και στην Εθνική Ασφλιστική τρεις
μέρες πριν και τρεις μετά, αντίστοιχα. Όσο και
να φαντασιώνονται οι αστοί μια “κανονικότητα”
όπου θα κυβερνάει η εναλλαγή ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ και
η μόνη αντιπολίτευση θα είναι η ακροδεξιά, η
18 Μάρτη έδειξε ότι η αριστερή αντιπολίτευση
είναι παρούσα από την Αθήνα ως το Λονδίνο
και από το Παρίσι ως τη Σεούλ.
Οι μάχες ενάντια στο σύστημα που σπέρνει
μνημόνια και ρατσισμό και εγκυμονεί τη φασιστική απειλή είναι μπροστά μας. Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους έδειξαν ότι μπορούμε να τις κερδίσουμε και εδώ και σε όλο τον
κόσμο. Αρκεί η Αριστερά να ανταποκριθεί στα
μηνύματα που στέλνει ο κόσμος του αγώνα.

Η έκθεση του ΜΒ
στις σχολές
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Δευτέρα 3/4
Φιλοσοφική Τρίτη 4/4
Πάντειο Τετάρτη 5/4
ΝΟΠΕ Πέμπτη 6/4

Εκδήλωση
βιβλιοπαρουσίαση
ΒΙΚΤΟΡ ΣΕΡΖ - Έτος Ένα
της Ρώσικης Επανάστασης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 Απρίλη 6μμ
POLIS ART CAFE
Στοά Βιβλίου Πεσματζόγλου 5
Ομιλητές:

Παρασκευάς Ψάνης

μεταφραστής του βιβλίου

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου

αναπλ. καθηγήτρια ΕΚΠΑ,
τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Γιώργος Σταματόπουλος

δημοσιογράφος, Εφημερίδα Συντακτών

Λέανδρος Μπόλαρης

συγγραφέας, Εργατική Αλληλεγγύη

Γυρίστε επίσης
στις σελίδες 17 και 20

σελ. 4 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1266, 22 Μάρτη 2017

Το εργατικό κίνημα

Μ

ε μια επίδειξη της συλλογικής τους δύναμης οι εργάτες της INMAINT, εταιρίας του ομίλου Intrakat – Intracom,
επέβαλαν ότι οι δύο συνδικαλιστές συνάδελφοί τους, που απολύθηκαν την Τρίτη 14/3, θα
παραμείνουν στη δουλειά.
Οι απολύσεις ήταν εκδικητικές. Είχαν προηγηθεί οι δύο 48ωρες απεργίες εξαιτίας της
καθυστέρησης στη μισθοδοσία, που υποχρέωσαν την εργοδοσία σε καταβολή των δεδουλευμένων (μια στις 6 και 7 Μάρτη και μια αρχές του περασμένου Δεκέμβρη). Και οι δύο εργαζόμενοι είναι δραστήρια μέλη του σωματείου, αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ, ο μεν με
την παράταξη της αντικαπιταλιστικής αριστεράς Πρωτοβουλία Γένοβα Intracom κι ο δε με
την AEE, που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ κι έπαιξαν
πρωτοπόρο ρόλο στην οργάνωση των απεργιών. Έτσι, η προσπάθεια της εργοδοσίας για
αντεπίθεση έπεσε στο κενό.
Με το που ανακοίνωσαν στους δύο εργαζόμενους την απόλυσή τους, σήμανε συναγερμός στους συναδέλφους τους. Το σωματείο
προκήρυξε άμεσα στάση εργασίας για το επόμενο πρωί, οι εργαζόμενοι γέμισαν τον κεντρικό διάδρομο του κτιρίου της εταιρίας, εξασφαλίζοντας ότι κανένας δεν θα μπει για δουλειά και εκεί πραγματοποίησαν συνέλευση.
Σχεδόν ομόφωνα, με μόλις 3 ψήφους κατά,
αποφασίστηκε 48ωρη απεργία την Πέμπτη 16/3
και Παρασκευή 17/3 και αν δεν παρθούν πίσω
οι απολύσεις, νέα γενική συνέλευση με στάση
εργασίας τη Δευτέρα 20/3, προκειμένου να
αποφασιστεί η συνέχεια των κινητοποιήσεων.
Η αποφασιστικότητα και το συλλογικό πνεύμα ήταν το χαρακτηριστικό τόσο της συνέλευσης, όσο και της διήμερης απεργίας. Στη συνέλευση συμμετείχε η συντριπτική πλειοψηφία
των μελών του σωματείου της συγκεκριμένης
επιχείρησης. Όλες οι τοποθετήσεις συμφωνούσαν ότι πρόκειται για συνδικαλιστικές διώξεις που στόχο έχουν να τσακίσουν τη συλλογική δύναμη των εργαζομένων στην επιχείρηση και δήλωναν αποφασισμένοι να δώσουν τη
μάχη μέχρι την επαναπρόσληψη των δύο εργαζομένων. “Θα πάμε μέχρι τέλους”, “Πάμε
για ένα μεγάλο απεργιακό αγώνα. Ό, τι και να
μας πούνε δεν θα υποχωρήσουμε αν δεν πάρουν πίσω τις απολύσεις”, “Να τραβήξουμε
και τους συναδέλφους από τις άλλες εταιρίες
του ομίλου. Το χτύπημα σε εμάς είναι προμήνυμα για το τί θα ακολουθήσει σε όλους” ήταν

INTRACOM INMAINT

Οι απεργοί δικαιώθηκαν!

Απεργοί της InMaint διαδηλώνουν μέσα στους χώρους του Oμίλου Intracom, 17/3

μερικά από τα όσα ακούστηκαν. Η κάλπη στήθηκε και το αποτέλεσμα έλεγε ότι η απεργία
ξεκινούσε από τις 6πμ της επόμενης μέρας.
Οι απεργοί από νωρίς το πρωί της Πέμπτης
16/3, συγκεντρώθηκαν στην πύλη της εταιρίας
στην Παιανία, για την περιφρούρηση της
απεργίας. Περιφρουρήσεις έγιναν και σε χώρους εργασίας που η InMaint έχει αναλάβει
εργολαβικά την τεχνική συντήρηση, από συνεργεία απεργών σε συνεργασία με τα εκεί
σωματεία. Νοσοκομεία όπως ο Ευαγγελισμός,
το ΚΑΤ, το Αλεξάνδρα, στην Μερσεντές κ.α.
Στο πλευρό τους και τις δύο μέρες βρέθηκαν εργαζόμενοι από τις υπόλοιπες εταιρίες
του ομίλου Intracom, συνδικαλιστές από το
ΕΚΑ, την ΑΔΕΔΥ, το ΣΕΤΗΠ, το Σωματείο Ηλεκτροτεχνιτών, το ΣΜΤ, το ΣΕΛΜΑ, το Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια, την Εργατική Αλληλεγγύη. Νέα συγκέντρωση των απεργών
έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης στα δικαστήρια όπου η εργοδοσία προσέφυγε για να βγάλει την απεργία παράνομη.

Καθολική συμμετοχή
Παρά το γεγονός ότι το δικαστήριο έβγαλε
τελικά παράνομη την απεργία, οι εργαζόμενοι

απήργησαν κανονικά και την επόμενη με την
κάλυψη του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Η
απεργία είχε για δεύτερη μέρα καθολική συμμετοχή. Η απεργιακή συγκέντρωση και οι περιφρουρήσεις επαναλήφθηκαν με ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία.
“Ζητήσαμε να πληρωνόμαστε στην ώρα μας.
Και απέλυσαν δύο από εμάς. Γι' αυτό κι εμείς
θα απεργήσουμε για όσες βδομάδες χρειαστεί” έλεγαν οι απεργοί από τη μικροφωνική
που είχε στηθεί.
Ψηφίσματα αλληλεγγύης κατέφθαναν όλο
το διήμερο. Στην προσπάθεια να μεταδώσουν
το μήνυμα της απεργίας στους συναδέλφους
τους του ομίλου Intracom, εκτός από τα αδιάκοπα μηνύματα της μικροφωνικής, οι απεργοί
πραγματοποίησαν διαδήλωση στα διπλανά κτίρια του ομίλου.
Η εργοδοσία αναγκάστηκε να υποχωρήσει.
Την προηγούμενη μέρα η στάση του προέδρου της InMaint συνοψιζόταν στη δήλωσή
του προς τους απεργούς ότι “οι αποφάσεις
είναι αμετάκλητες και σε όποιον δεν αρέσουν
να περάσει στο λογιστήριο”. Σαν να μην
έφτανε αυτό ανακοίνωσε ότι οι συγκεκριμένες απολύσεις ήταν η αρχή και ότι θα ακο-

Συμβασιούχοι ΥΠΠΟ

ΠΕΝΕΝ

“Να πληρωθούν τα δεδουλευμένα”
Διορία μιας εβδομάδας έδωσαν
οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι του
υπουργείου Πολιτισμού στην ηγεσία του υπουργείου για να τηρήσει
τις δεσμεύσεις της ότι θα αποπληρώσει τα δεδουλευμένα. Το υπουργείο έχει δεσμευτεί για την αποπληρωμή μετά τη συνάντηση που
έγινε την Τετάρτη 15 Μάρτη στο
πλαίσιο της 24ωρης απεργίας των
εργαζόμενων.
Ο Αντώνης Σκαρπέλης, γενικός
γραμματέας του σωματείου εργαζόμενων μας είπε: “Η απεργία την

Τετάρτη 15/3 ήταν η κορύφωση
των κινητοποιήσεών μας μετά από
έξι μέρες με στάσεις εργασίας.
Όλες οι κινητοποιήσεις του τελευταίου μήνα είναι για να πληρωθούν
οι συνάδελφοι. Η απεργία είχε πάνω από 50% συμμετοχή και έτσι η
ηγεσία του υπουργείου αναγκάστηκε να κάτσει στο τραπέζι. Δεσμεύτηκαν ότι θα ξεκινήσει άμεσα
η διαδικασία αποπληρωμής, ενώ
θα σταλεί εγκύκλιος που θα ορίζει
πως θα γίνεται η πληρωμή των
συμβασιούχων που θα μπαίνει σε
προτεραιότητα. Δεν είμαστε ευχα-

λουθήσουν κι άλλες.
Το μεσημέρι της Παρασκευής κι αφού είχαν
προηγηθεί τα παραπάνω, αναγκάστηκε να καλέσει διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία του σωματείου και να δεσμευτεί ότι οι δύο εργαζόμενοι θα παραμείνουν στη δουλειά.
Η εργοδοσία, προκειμένου να κατευνάσει
το κλίμα, ισχυρίστηκε τελικά ότι οι απολύσεις
δεν ήταν εκδικητικές αλλά λόγω “αναδιοργάνωσης της εταιρίας”. Δεν φταίει η εταιρία, είπε, αλλά το υπουργείο Υγείας που δεν πληρώνει για τις εργολαβίες που έχει αναλάβει η InMaint στα νοσοκομεία. Όχι ότι έπεισε κανέναν
από τους εργαζόμενους. Ο ισχυρισμός ότι
από τη μια έχει τα λεφτά για να απολύσει και
να πληρώσει όσες αποζημιώσεις χρειαστεί,
αλλά από την άλλη δεν έχει για να βάζει τους
μισθούς στην ώρα τους, έκανε την αντίφαση
εξόφθαλμη.
Η τελική δέσμευση συμπεριλάμβανε ότι οι
δύο εργαζόμενοι θα παραμείνουν σε εταιρίες
του ομίλου κι ότι η “αναδιοργάνωση” θα γίνει
με εργαζόμενους που έχουν εκφράσει οι ίδιοι
στο σωματείο, για δικούς τους λόγους, την
επιθυμία τους να αποχωρήσουν, αφού μάλιστα
πάρουν και την πλήρη αποζημίωσή τους.
Για “δικαίωση των απεργών” μιλάει η Πρωτοβουλία Γένοβα Ιντρακόμ μετά την ανάκληση
των απολύσεων. “Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε
σαν επιστέγασμα της ανυποχώρητης αντίδρασης με μια πετυχημένη απεργία που 'πάγωσε'
την επιχείρηση, ενώ μεγάλη ήταν κι η συμπαράσταση από άλλους εργαζομένους μέσα κι
έξω από τον όμιλο. Εργάτες Ενωμένοι - Ποτέ
Νικημένοι!” σημειώνει.
Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος
της συνάντησης όλοι συμφωνούσαν ότι δεν
χωράει εφησυχασμός κι ότι οποιαδήποτε νέα
προσπάθεια είτε απληρωσιάς, είτε απολύσεων, θα τους βρει ξανά απέναντι.
Μετά την ανάκληση των απολύσεων, οι εργαζόμενοι βρέθηκαν ξανά στο δρόμο, το Σάββατο 18 Μάρτη, στο μεγάλο συλλαλητήριο
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό.

ριστημένοι από τη συνάντηση.
Από τη μία η ηγεσία του υπουργείου έδειχνε άσχετη σε πολλά ζητήματα, από την άλλη υπήρχαν
χλευασμοί του τύπου «να είστε ευχαριστημένοι που έχετε δουλειά» ή
«υπάρχουν και χειρότερα». Εμείς
ως ΔΣ συνεδριάσαμε τη Δευτέρα
20 Μάρτη και αποφασίσαμε ότι θα
τους δώσουμε διορία μιας εβδομάδας. Αν δεν τηρηθεί η δέσμευσή
τους, θα βγούμε σε νέο γύρο κινητοποιήσεων. Καλούμε τους συναδέλφους μας να είναι σε εγρήγορση”.

Παράσταση διαμαρτυρίας στα
κεντρικά του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) πραγματοποίησε η ΠΕΝΕΝ την Τετάρτη
15 Μάρτη με τη συμμετοχή εν
ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών.
Οι ναυτεργάτες στη συνάντηση
που πραγματοποιήθηκε με το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, Α. Νεφελούδη ζήτησαν
ανάμεσα σε άλλα: την κατάργηση
του αντιασφαλιστικού νόμου
4387/2016 και των προγενέστερων
παρόμοιων νόμων, την διατήρηση
της ακίνητης περιουσίας του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ)

Στέλιος Μιχαηλίδης

και να αναλάβει άμεσα το ΝΑΤ την
χορήγηση των προσωρινών αλλά
και των κύριων συντάξεων, οι
οποίες έχουν παγώσει με σκοπό
αυτές να βγαίνουν στο εξής με ευθύνη των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.
Το μόνο που αποδέχτηκε ο ΓΓ
ήταν, όπως αναφέρει η ΠΕΝΕΝ σε
ανακοίνωσή της, να «προωθήσει
στο ΦΕΚ σχετική απόφαση ώστε
τα εφάπαξ να διεκπεραιώνονται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
ΝΑΤ, το ίδιο αφορά και τις συντάξεις του ΚΕΑΝ».
Οι ναυτεργάτες τονίζουν ότι ο
αγώνας πρέπει να συνεχιστεί «με
νέους πολύμορφους αγώνες μεταξύ των οποίων πρέπει να είναι
και οι απεργιακές κινητοποιήσεις».
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Το εργατικό κίνημα

«Μ

ονιμοποιήστε τα συνεργεία,
μαζικές
προσλήψεις στα νοσοκομεία» ήταν το σύνθημα που
ακούστηκε περισσότερο στο απεργιακό συλλαλητήριο των εργαζόμενων στα νοσοκομεία την Τετάρτη
15 Μάρτη. Η πορεία ξεκίνησε από
την πλατεία Μαβίλη, πέρασε από
το Μαξίμου και τη Βουλή και ολοκληρώθηκε έξω από το υπουργείο
Οικονομικών.
Η απαίτηση για μαζικές προσλήψεις ήταν στα χείλη όλων των
απεργών. Η Ευαγγελία Ντερίμη,
νοσηλεύτρια στο Αγλαΐα Κυριακού
για 31 χρόνια που έφτασε στην
πλατεία με την προσυγκέντρωση
του νοσοκομείου της μας είπε: «Το
νοσοκομείο μας έχει πάρα πολλά
προβλήματα με πρώτο την έλλειψη
προσωπικού. Υπάρχουν συνάδελφοί μας που τους χρωστάνε 100
και 200 μέρες ρεπό. Αυτό σημαίνει
ότι εργάστηκαν τόσο παραπάνω
χωρίς να έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν. Πέρα από αυτό υπάρχει το οικονομικό πρόβλημα που
έχουμε όλοι. Το νοσοκομείο στηρίζεται στις δικές μας φιλότιμες προσπάθειες αρά γιατί δεν πληρώνονται οι εφημερίες, γιατί μειώθηκαν
τα νυχτερινά, γιατί να μην παίρνουμε το ανθυγιεινό επίδομα; Μέσα σε
όλα υπάρχει η έλλειψη υλικού,
όπως το σαπούνι και το χαρτί».
Μπροστά στη διαδήλωση ήταν
τα πανό της ΠΟΕΔΗΝ με πολλά
μαύρα μπαλόνια. Ακολουθούσε το
μπλοκ των εργαζόμενων από το νοσοκομείο Αμαλιάδας. Ο Βασίλης
Μιχαλόπουλος, πρόεδρος του σωματείου εργαζόμενων στο νοσοκομείο μας δήλωσε: «Tο μεγάλο αγκάθι που ξεφύτρωσε τώρα είναι το
προσχέδιο νόμου που έχει καταρτίσει το υπουργείο Υγείας και αφορά
τις ενοποιήσεις των νοσοκομείων.
Το αναφέρουν “διασύνδεση-ενοποίηση”. Κοροϊδεύουν τον κόσμο.
Διασύνδεση ήδη υπάρχει, άρα μιλάμε για ενοποίηση. Οι διασυνδέσεις δεν λειτούργησαν όπως έλεγαν, αλλά οδήγησαν στο μαρασμό
των μικρότερων νοσοκομείων αφού
το προσωπικό τους μετακινήθηκε
στα μεγαλύτερα».
Στη συνέχεια διαδήλωναν τα σωματεία που συσπειρώνονται στο
Συντονιστικό των Nοσοκομείων.
Εκεί βρέθηκαν τα μπλοκ του Αγίου
Σάββα, του Αγλαΐα Κυριακού, του

ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ Η ΑΠΕΡΓΙΑ 15 ΜΑΡΤΗ

Μαζικές προσλήψεις
στην Υγεία τώρα

Οι απεργοί των Νοσοκομείων στους δρόμους της Αθήνας, 15 Μάρτη

Γεννηματά, το μπλοκ της παράταξης ΑΚΙΔΑ από το Θριάσιο νοσοκομείο. Εκεί διαδήλωσαν και οι εργαζόμενοι από το Αττικό, καθώς και οι
εκπαιδευτικοί της Γ’ ΕΛΜΕ που είχαν κατέβει για συμπαράσταση.
Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι ήταν
παρόντες στην απεργία. Η Γωγώ
Γκίκα, καθαρίστρια στον Άγιο Σάββα μας είπε: «Καλύπτουμε πάγιες
και διαρκείς ανάγκες και πρέπει να
προσληφθεί μόνιμο προσωπικό.
Υπάρχουν γυναίκες που δουλεύουν
13-15 χρόνια. Ίσως και παραπάνω.
Κάποιες άλλες λιγότερα. Είμαστε
γύρω στα 65 άτομα και μας βγαίνει
η ψυχή για να βγει η δουλειά.
Υπάρχουν γυναίκες που δουλεύουν
σε μεγάλα τμήματα 5ωρες και πρέπει να βγάλουν τη δουλειά, είναι
πάρα πολύ κουραστικό. Πρέπει να
πιέσουμε να γίνουν δεκτά τα αιτήματά μας και να προσλάβουν και
περισσότερο προσωπικό. Δεν βγαίνει η δουλειά σε τόσες λίγες
ώρες».
Η Ελπίδα Παπανικολοπούλου,
τραυματιοφορέας στο Γεννηματά
που είχε περάσει και από τη μάχη
ενάντια στις απολύσεις από τις διαθεσιμότητες των Σχολικών Φυλάκων δήλωσε: «Αντιμετωπίζουμε έλλειψη προσωπικού. Είμαστε ήρωες
όλοι οι εργαζόμενοι, και οι γιατροί

και το νοσηλευτικό προσωπικό και
οι τραυματιοφορείς. Τώρα έφεραν
κάποια παιδιά με ετήσιες προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ. Τίποτα άλλο, δηλαδή μπαλώματα. Ζητάμε να υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Τα παιδιά
που ήρθαν, πάνω που θα μάθουν
τη δουλειά θα φύγουν και μετά ξανά πάλι. Η δική μας δουλειά είναι
από τις πιο σκληρές, πολύ βάρος,
πολλή ταλαιπωρία. Στο Γεννηματά
υπάρχουν τρία κτίρια που χρειάζεται να καλύψουμε. Είμαστε 30 μόνιμοι και 12 συμβασιούχοι για τρεις
βάρδιες και βάλε και τις εφημερίες,
μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται.
Ο κόσμος παραπονιέται, και οι συγγενείς και οι ασθενείς και εμείς δεν
προλαβαίνουμε. Χρειαζόμαστε
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού».
Μετά τα μπλοκ του Συντονιστικού, ακολουθούσε το μπλοκ του
ΠΑΜΕ Υγείας, ενώ πανό είχε και η
Ταξική Πορεία. Η πορεία ήταν δυναμική με πολλά συνθήματα: «Τα
νοσοκομεία ανήκουν στο λαό, σε
κάθε μετανάστη και ανασφάλιστο»,
«Και σήμερα και αύριο και όσο
χρειαστεί, είμαστε όλοι απεργοί»,
ενώ υπήρχε κάλεσμα-σύνθημα για
το αντιρατσιστικό συλλαλητήριο
στις 18/3: «Στου Μαρτίου τις 18,
παγκόσμια αντίσταση στο ρατσισμό».

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Μεγάλο συλλαλητήριο έγινε την Τετάρτη
15 Μάρτη στη Ζάκυνθο για τα ζητήματα του
νοσοκομείου και των σκουπιδιών. Το συλλαλητήριο που οργάνωσε το Εργατικό Κέντρο
έγινε στην πλατεία Σολωμού και συμμετείχαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, συνταξιούχοι, ξενοδοχοϋπάλληλοι, ενώ κλειστά ήταν τα περισσότερα μαγαζιά.

Η πορεία κατέληξε στο
υπουργείο Οικονομικών
όπου η κυβέρνηση επέλεξε
για άλλη μια φορά να υποδεχτεί τους εργαζόμενους
με παραταγμένα ΜΑΤ και
κατεβασμένα ρολά, χωρίς
να επιτρέψει να ανέβει αντιπροσωπεία των απεργών.
Ο Πάνος Λιαπόπουλος,
μέλος ΔΣ του σωματείου
εργαζόμενων στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης μας
είπε για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων: «Σήμερα οι
εργαζόμενοι στα δημόσια
νοσοκομεία διαδηλώνουμε
για μαζικές προσλήψεις σε πρόνοια
και υγεία και αύξηση της χρηματοδότησης στο χώρο της υγείας συνολικά γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η εντατικοποίηση της δουλειάς των εργαζόμενων με ελλιπή μέσα ή και καθόλου
έχει οδηγήσει στην αύξηση της επικινδυνότητας στην εργασία μας. Η
σημερινή κινητοποίηση ήταν μαζική
και με παλμό. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας για όσο χρειαστεί
μέχρι να πετύχουμε ότι η υγεία και
η πρόνοια θα ανήκουν σε όλο τον
κόσμο, στο λαό μας και στους μετανάστες και κάθε ανασφάλιστο,
άνεργο ή άστεγο. Είναι δικαίωμα
όλων μας. Συνεχίζουμε τους αγώνες μας, ενώ στοχεύουμε να γίνει
ένας συντονισμός και με άλλους
κλάδους κι άλλα συνδικάτα ώστε να
γίνει Γενική Απεργία».

Νεκτάριος Δαργάκης

Εκλογές στο Ρίο
Ξεκίνησαν την Τρίτη 21 Μάρτη οι
εκλογές στο Σωματείο Εργαζόμενων στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Πάτρας (Ρίο) για νέο
Διοικητικό Συμβούλιο και αντιπροσώπους στην ΠΟΕΔΗΝ. Οι εκλογές
θα ολοκληρωθούν στις 23 Μάρτη,
ενώ για πρώτη φορά συμμετέχει η
Ενωτική Αριστερή ΠρωτοβουλίαΝυστέρι, παράταξη της αντικαπιταλιστικής αριστεράς.
Στο ψηφοδέλτιο συμμετέχουν οι:
Κατερίνα Αγγέλη, νοσηλεύτρια,
ΩΡΛ Κλινική, Αγγελική Κάββουρα,
νοσηλεύτρια, Αιμοδοσία, Δήμητρα
Σερβετά, νοσηλεύτρια, Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία και Μιχάλης
Ψάρρης, Νοσηλευτική Διεύθυνση.

To “Καραβάνι”
στα Γιάννενα
Τα Γιάννενα στις 26 Απρίλη θα
είναι ο επόμενος σταθμός του
«Καραβανιού της Υγείας», των
διαδηλώσεων που στόχο έχουν να
σωθεί το ΕΣΥ, να γίνουν μαζικές
προσλήψεις στα νοσοκομεία και
να αυξηθεί η χρηματοδότηση για
την υγεία.
Η ΠΟΕΔΗΝ έχει αποφασίσει ότι
θα καλέσει σε στάση εργασίας
για το νομό των Ιωαννίνων, σε
24ωρη απεργία για τους όμορους
νομούς, ενώ προτείνει στα πρωτοβάθμια σωματεία να συμμετέχουν
στην κινητοποίηση με όποιο τρόπο επιλέξουν.
Θυμίζουμε ότι έχουν προηγηθεί
πετυχημένες απεργιακές μέρες
δράσης στη Θεσσαλονίκη, στην
Αθήνα, στην Πάτρα και στη Λάρισα κατά σειρά από το φθινόπωρο
του 2016.
Για την οργάνωση της συνέχειας των κινητοποιήσεων το Συντονιστικό των Νοσοκομείων σε συνεργασία με το Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια καλεί σε «συνέλευση αγώνα και συντονισμού» τη
Δευτέρα 27 Μάρτη στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου Άγιος Σάββας στις 6μμ.
Επίσης, το Ενωτικό Κίνημα για
την Ανατροπή προτείνει-διεκδικεί
να γίνει νέα κινητοποίηση των γιατρών αρχές Απρίλη για τις αντιδραστικές αλλαγές που αφορούν
τους ειδικευόμενους και το ασφαλιστικό μετά την πετυχημένη
απεργιακή κινητοποίηση στις 2
Μάρτη. Αυτή θα είναι η πρόταση
που θα μπει στις Γενικές Συνελεύσεις των νοσοκομείων, των Ενώσεων, των συλλόγων-πρωτοβουλιών ειδικευόμενων, ενώ προτείνεται και η κοινή δράση με τους
φοιτητές των Ιατρικών σχολών.

Ο Μιχάλης Ψάρρης μας είπε για
τη μάχη των εκλογών: «Συμμετέχουμε για πρώτη φορά, αλλά κατεβαίνουμε δυναμικά. Μιλάμε με
όλους τους συναδέλφους, έναν
προς ένα για την κατάσταση που
επικρατεί στο νοσοκομείο μας αλλά και γενικά. Θέλουμε να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο απέναντι στα
Μνημόνια από τη βάση, να μπουν
μπροστά οι συνάδελφοι, από τις
πλάτες τους βγαίνει η δουλειά. Θέλουμε να σπάσουμε το κατεστημένο μέσα στο σωματείο, εδώ και
τρία χρόνια είναι ανύπαρκτο μπροστά στα μεγάλα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε. Δεν θέλουμε να
πάρουμε μόνο έδρα στο σωματείο,
αλλά να βγάλουμε και αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία» .

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1266, 22 Μάρτη 2017

Δ

εν λειτούργησε τίποτα,
ούτε καν το μηχανογραφικό της εταιρίας, την
Τρίτη 21/3 πρώτη μέρα της
48ωρης απεργίας που προκήρυξε ο σύλλογος των εργαζόμενων
στην Εθνική Ασφαλιστική. H περιφρούρηση που ξεκίνησε από
τις 7 το πρωί έξω από το κεντρικό κτήριο της εταιρίας στην Λεωφ. Συγγρού δεν άφησε κανένα
περιθώριο. Εκατοντάδες εργαζόμενοι της Εθνικής Ασφαλιστικής
συγκεντρώθηκαν από το πρωί με
μπαλόνια και πλακάτ και με κεντρικό σύνθημα “Δεν Πωλείται”,
διαδήλωσαν μέχρι τη Βουλή και
τα γραφεία της ΕΕ.
Είναι η τρίτη απεργία μέσα σε
διάστημα ενός μήνα ενάντια στην
πώληση της θυγατρικής της
Εθνικής Τράπεζας και ενόψει της
ολοκλήρωσης την ερχόμενη Τρίτη 28/3 της κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών για την αγορά
της εταιρίας.

Προσανατολιζόμαστε
να κλιμακώσουμε
“Αμέσως μετά την κατάθεση
των προσφορών αναμένεται να
συνεδριάσει το ΔΣ της εταιρίας
και γύρω στα μέσα Απρίλη θα
ανακοινωθεί ο τελικός αγοραστής. Πρόκειται για μια καταστροφική κίνηση και για την εταιρία και για τον όμιλο συνολικότερα και για την οικονομία. Η Εθνική Ασφαλιστική έχει απλωμένα
στην οικονομία 1,6 δις. Είναι μια

Το εργατικό κίνημα

Εθνική Ασφαλιστική Δεν

πωλείται

Συνέλευση για την οργάνωση της συνέχειας των αγώνων και την κλιμάκωση με Γενική
Απεργία στις αρχές Απρίλη, καλεί ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια σε συνεργασία
με το Συντονιστικό των Νοσοκομείων, τη Δευτέρα 27 Μάρτη στις 6μμ στο αμφιθέατρο του
Αγίου Σάββα. Την Πέμπτη 23/3 θα προηγηθεί
σύσκεψη στην οποία η ΑΔΕΔΥ καλεί τις Ομοσπονδίες για να συζητήσουν τη δράση τους
ενάντια στην «αξιολόγηση», στις 11πμ, στα
γραφεία της (Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων).

21/3, διαδήλωση την πρώτη μέρα
απεργίας στην Εθνική Ασφαλιστική

κερδοφόρα εταιρία και πουλιέται
μόνο λόγω της συμφωνίας ανακεφαλαιοποίησης της Εθνικής
Τράπεζας. Δεν υπάρχει κανένα
θετικό στοιχείο από αυτή την πώληση. Γίνεται μόνο κατ' εντολή
της ΕΕ και των συμφωνιών που
υπογράφηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και ειδικότερα της Εθνικής. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, και αν κρίνουμε από την
κατάσταση που επικρατεί στον
κλάδο, αυτή η πώληση θα σημάνει χτύπημα στις συλλογικές
συμβάσεις με μειώσεις μισθών
αλλά και μειώσεις των θέσεων
εργασίας.
Αυτός είναι και ο λόγος που
όλοι οι συνάδελφοι αντιλαμβάνονται πως δεν έχουμε περιθώρια να κάνουμε πίσω στον αγώνα

ΠΟΕ ΟΤΑ

Στάση εργασίας και συγκέντρωση
στο υπουργείο Εσωτερικών πραγματοποίησαν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι των δήμων. Πολλοί από
αυτούς -όσων οι συμβάσεις υπερβαίνουν αθροιστικά το 24μηνοείναι απλήρωτοι για μήνες, λόγω μη έγκρισης των ενταλμάτων
πληρωμής από τους επιτρόπους του Ελεγκτικού Συμβουλίου.
“Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι, κυρίως εκτός Αττικής αλλά
όχι μόνο, που είναι απλήρωτοι εδώ και τρεις και τέσσερις μήνες” μας είπε η Παναγιώτα, εργαζόμενη στο δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας που συμμετείχε στη συγκέντρωση. “Όλοι
μας έχουμε οικογένειες που πρέπει να φροντίσουμε. Πλέον τι
συμβαίνει; Είναι υπέρ της απλήρωτης εργασίας; Εθελοντές
είμαστε; Πόσο πια; Όσοι μέσα στο 2017 συμπληρώνουν 24
μήνες στη δουλειά, μένουν απλήρωτοι. Είναι στον αέρα προκειμένου να μη διεκδικήσουν μόνιμη και σταθερή εργασία.
Λέμε λοιπόν κι εμείς ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε ανακυκλώσιμοι εργαζόμενοι. Δεν είμαστε προϊόντα για
να έχουμε ημερομηνία λήξης”.
Στο πλευρό των απλήρωτων συμβασιούχων βρέθηκαν και
δεκάδες συνάδελφοί τους για συμπαράσταση. “Εμείς που
είμαστε στο δήμο έχουμε πληρωθεί, αλλά βρισκόμαστε εδώ
για να διεκδικήσουμε να πληρωθούν όλοι οι συνάδελφοι.
Πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι. Κάνουμε λοιπόν στάση εργασίας σήμερα κι αν δεν πληρωθούν όλοι τα δεδουλευμένα
τους πρέπει να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις” δήλωσε
στην Ε.Α, η Ελένη, εργαζόμενη στην καθαριότητα από το δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης.
Στη συνάντηση της με συνδικαλιστές, η κυβερνητική μεριά
δήλωσε ότι θα δώσει απάντηση για το ζήτημα μέχρι την άλλη Τρίτη. Οι συνδικαλιστές της ΠΟΕ ΟΤΑ ανακοίνωσαν ότι
σε περίπτωση που δεν διευθετηθεί το θέμα θα ξεκινήσουν
κινητοποιήσεις διαρκείας.

μας και στηρίζουν αυτή τη μάχη.
Ακόμα και στην τελευταία συνέλευση που έγινε, το 97% των συναδέλφων ψήφισαν με ονομαστική ψηφοφορία υπέρ της απεργίας. Την επόμενη βδομάδα που
κλείνουν οι δεσμευτικές προσφορές προσανατολιζόμαστε να κλιμακώσουμε με κλείσιμο της εταιρίας για όλες τις μέρες της βδομάδας. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε τη συσπείρωσή μας τις
μέρες που θα γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες, και γνωρίζοντας πως αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι συνεδριάσεις του
ΔΣ που στις αρχές του Απρίλη
θα ανακοινώσουν τον αγοραστή.
Άλλωστε έχουν επιτρέψει ειδικούς όρους με τους οποίους ο
αγοραστής δεν χρειάζεται να
αγοράσει ολόκληρη την εταιρία

αλλά όσο ποσοστό αυτής θέλει.
Είναι μια μεγάλη μάχη που κορυφώνεται τις επόμενες μέρες” δήλωσε στην ΕΑ ο Αποστόλης.
Την Τετάρτη 22/3 κατά τη δεύτερη μέρα της απεργίας θα συνεχιστεί η πρωινή περιφρούρηση
ενώ αργότερα, στις 10μμ, θα γίνει συναυλία συμπαράστασης
έξω από το κεντρικό κτήριο στη
Συγγρού. Σημαντικό στοιχείο είναι πως στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι μέσω της ICAP (παρά τις προσπάθειες της ICAP να σταματήσει την
συμμετοχή τους στην απεργία)
που όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου, η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής συνεχίζει να τους θεωρεί συναδέλφους δεύτερης κατηγορίας.

Κ.Μ.

Συνταξιούχοι Alpha Bank
Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σε καθημερινή βάση τα
μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων της πρώην Ιονικής Τράπεζας, έξω από
τα κεντρικά της Alpha Bank.
Με τις κινητοποιήσεις διεκδικούν την καταβολή των χρημάτων από την
Alpha Bank για τη χορήγηση του εφάπαξ που δικαιούνται. Ταυτόχρονα
διαμαρτύρονται για τη μη στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό, του
κλάδου κύριας σύνταξης στο πρώην ΤΑΠΙΛΤ – ΙΚΑ, με αποτέλεσμα να εκκρεμούν εκατοντάδες συνταξιοδοτικές αποφάσεις.

Δήμος Αγ. Παρασκευής
Ενθαρρυντική και ελπιδοφόρος
υπήρξε η Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση του σωματείου Εργαζομένων Αγίας Παρασκευής την Πέμπτη 16/3.
Τη συνέλευση, στην οποία παρευρέθη η πλειονότητα των εργαζομένων του Δήμου Αγίας Παρασκευής,
των Παιδικών Σταθμών και άλλων
υπηρεσιών, χαιρέτισαν εκπρόσωποι
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της ΛΑΕ, της ΠΟΕΟΤΑ και της ΑΔΕΔΥ, οι οποίοι εμπλούτισαν τη θεματολογία με τις καίριες τοποθετήσεις τους και με διάθεση ουσιαστικής υποστήριξης και συμπαράστασης προς όλους τους εργαζομένους, προαναγγέλλοντας και τη
στήριξή τους στο Συλλαλητήριο για

Συνέλευση
Συντονισμού
στις 27 Μάρτη

τη Διεθνή μέρα ενάντια σε
ρατσισμό-πόλεμο-φασισμό
και φτώχεια.
Η απόφαση της συνέλευσης, πέραν του απολογιστικού μέρους και
άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν,
ήταν η δυναμική οργάνωση κινητοποιήσεων, όπως καταλήψεις, απεργίες και μαζικές συγκεντρώσεις, σε
περίπτωση έκδοσης απόφασης-ΦΕΚ
απόλυσης συνεδέλφων που βρίσκονται υπό το εργασιακό καθεστώς των
Προσωρινών Πινάκων ΑΣΕΠ. Η συμμετοχή στην εν λόγω συνέλευση και
η πίστη στη δυναμική κινητοποίηση
των εργαζομένων είναι η πολύτιμη
παρακαταθήκη που πρέπει να διαφυλαχθεί και να τροφοδοτήσει τις μελλοντικές δράσεις των εργαζομένων.

Γιώργος Κοσκινάς, εργαζόμενος
δήμου Αγ.Παρασκευής

Η ανακοίνωση-κάλεσμα του Συντονισμού
αναφέρει ότι πρέπει να πάψει η αναμονή από
τις Ομοσπονδίες αφού χρειάζεται άμεσα Πανεργατική Απεργία ενάντια στο νέο Μνημόνιο
που φέρνει η κυβέρνηση, ενάντια στο εμπάργκο των προσλήψεων, ενάντια στις νέες
περικοπές.
«Να σταματήσουμε το νέο μνημόνιο. Να
σημάνει ξεσηκωμός απέναντι στα νέα μέτρα
που συμφώνησαν κυβέρνηση και δανειστές.
Το νέο μνημόνιο προβλέπει μείωση του αφορολόγητου, μείωση των συντάξεων, απελευθέρωση των απολύσεων. Νέα δυσβάσταχτα
μέτρα σε βάρος των εργαζόμενων και μετά
το 2019, με στόχο να εξοικονομηθούν επιπλέον 3,5-4,5 δις ευρώ για τους τραπεζίτες.
Η συζήτηση μεταξύ τους είναι αν τα δυσθεώρητα πλεονάσματα, που θα ματώσουνε κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη θα είναι για
τα επόμενα πέντε ή δέκα χρόνια. Σαν κερασάκι στην αντεργατική λαίλαπα, η κυβέρνηση υπόσχεται ότι αν πιάσουν τους δημοσιονομικούς στόχους και το επιτρέψουν η τρόικα και οι δανειστές, ίσως δώσουν κάποια ψίχουλα με αντίμετρα».

Αγωνιστική συνέχεια
Στη συνέχεια τονίζει ότι οι εργατικοί χώροι
βράζουν, από την Υγεία που ξεσηκώθηκε για
ακόμα μια φορά στις 15 Μάρτη μέχρι τον
ιδιωτικό τομέα: την Ιντρακόμ και τη Μέλον.
Επισημαίνει ότι «Όλες αυτές οι αντιστάσεις
χρειάζονται συντονισμό και αγωνιστική συνέχεια. Η απαίτηση για πανεργατική απεργία
έρχεται από όλους τους χώρους που βρέθηκαν ή βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και ζητούν μια απεργία που να ενοποιήσει όλες τις
αντιστάσεις. Η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ χρειάζεται
να πάψουν να είναι απλά παρατηρητές των
πρωτοβουλιών της κυβέρνησης. Μόνο ο φόβος των αντιδράσεων έχει μέχρι τώρα αποτρέψει την κυβέρνηση, στο χέρι μας είναι να
κάνουμε αυτό το εμπόδιο αξεπέραστο κλιμακώνοντας την πάλη μας».
Και καταλήγει: «Απέναντι στα ψέματα της
κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος,
να ανοίξουμε τον δρόμο για την εργατική
προοπτική. Και αυτό σημαίνει ότι στην προμετωπίδα των εργατικών διεκδικήσεων να
βάλουμε τη διαγραφή του χρέους. Να πάψουμε να αποπληρώνουμε δις. ευρώ κάθε
χρόνο για να γεμίζουν τα σεντούκια των τραπεζιτών ντόπιων και Ευρωπαίων. Να συγκρουστούμε με το Ευρώ και την Ε.Ε. Να
κρατικοποιηθούν οι τράπεζες και όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις κάτω από τον έλεγχο
των εργαζόμενων».
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H δίκη της Χρυσής Αυγής
Κόλαφος για τους χρυσαυγίτες ήταν η κατάθεση (που ξεκίνησε στις 16/3 και ολοκληρώθηκε στις 20/3 -139η και 140η μέρα συνεδρίασης του δικαστηρίου) του Αντρέα Μπιλάλη
κάτοικου της Βαϊνιάς Ιεράπετρας, μηχανικού
στο ελαιοτριβείο του χωριού και ιδιοκτήτη του
σπιτιού που νοίκιαζαν οι Πακιστανοί εργάτες
γης που δέχτηκαν επίθεση στις 13/2/13 από
τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής.
Ήταν η τρίτη κατά σειρά επίθεση και η
πλέον δολοφονική αφού οι χρυσαυγίτες
άφησαν πίσω τους τρεις σοβαρά τραυματίες.
Είχαν προηγηθεί δυο επιθέσεις με μολότωφ.
Μόλις βγήκαν από το νοσοκομείο, οι Πακιστανοί εργάτες συνελήφθησαν από την
αστυνομία και κρατήθηκαν για ενάμιση μήνα
λόγω έλλειψης νομιμοποιητικών εγγράφων.

Η επίθεση στους Πακιστανούς
εργάτες στην Ιεράπετρα
Η επίθεση έγινε τέσσερις μόλις μέρες πριν
την δολοφονία του Λουκμάν στην περίοδο που
οι επιθέσεις των χρυσαυγιτών πύκνωναν σε
όλη την Ελλάδα. Τότε, έντεκα χρυσαυγίτες,
πέντε εκ των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί
και καταδικαστεί από το Πλημμελειοδικείο Λασιθίου, ξεκίνησαν από τα γραφεία που διατηρούσε η ΧΑ στην Ιεράπετρα για να επιτεθούν
στους Πακιστανούς εργάτες της Βαϊνιάς.
Ο Αντρέας Μπιλάλης είναι αυτός που είδε
τους χρυσαυγίτες να προσεγγίζουν την περιοχή, να οπλίζονται με καδρόνια και να βαδί-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: «Επιβεβαίωση

Μ

ε τον Θανάση Καμπαγιάννη
από την Πολιτική Αγωγή ξεκίνησε -και θα συνεχιστεί
στις επόμενες συνεδριάσεις- ο σχολιασμός των καταθέσεων για τις επιθέσεις της Χρυσής Αυγής στα στέκια Συνεργείο και Αντίπνοια, στους
Πακιστανούς της Ιεράπετρας, το μαθητή Φοίβο Δερμετζίδη και σε μετανάστες και τζαμιά σε όλη την Ελλάδα. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις, η
εξέταση των οποίων μόλις ολοκληρώθηκε στο δικαστήριο, είναι οι
πρώτες από τις δεκάδες που θα
ακολουθήσουν και αποδεικνύουν
την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.
“Ήδη στο δικαστήριο έχει γνωστοποιηθεί η ύπαρξη και δράση πολυπρόσωπων ομάδων κρούσης («ταγμάτων εφόδου»), ομάδων ατόμων
δηλαδή της Χρυσής Αυγής που
δρουν οργανωμένα, δομημένα και
ιεραρχικά, και είναι σε ετοιμότητα
να τελέσουν και τελικά τελούν εγκληματικές πράξεις”, ξεκίνησε ο δικηγόρος της Πολιτικής Αγωγής,
“Εχει ήδη αναδειχτεί το modus operandi, ένας συγκεκριμένος τρόπος
λειτουργίας. Ο Αριθμος: πολλοί
εναντίον λίγων. Η Υπεροπλία: Ένοπλοι εναντίον άοπλων. Η Ταχύτητα:
Ταχεία προσέλευση συνήθως με μηχανές και αυτοκίνητα. Η Πολιτική
ταυτότητα: Δήλωσή της είτε με ρούχα είτε με συνθήματα είτε με λόγο.
Η Έφοδος: Αιφνιδιασμός, καταδρομική επίθεση. Ο Χρόνος επίθεσης:
Συντομο χρονοδιάγραμμα. Η Λήξη:
Εξίσου αιφνιδιαστική με την έναρξη.
Ο Στόχος: είναι οι εχθροί της οργάνωσης, μετανάστες ή ιδεολογικοί και
πολιτικοί αντίπαλοι. Ο Σκοπός: η
τρομοκράτηση ολόκληρης κοινότητας ανθρώπων, όχι μονο του προσώπου που χτυπιέται αλλά της ιδιότητας που αυτό έχει στα μάτια του
δράστη. Το Κίνητρο: η ναζιστική ιδεολογία βάσει της οποίας γίνεται η
επιλογή των στόχων, ένα κίνητρο

που μπορεί να συντρέχει και με άλλα κίνητρα (οικονομικά, κλπ). Ο Ρόλος της Ηγεσίας: οργανώνει, προαναγγέλει και καθοδηγεί τις ομάδες
κρούσης”.
Για την επίθεση στο Συνεργείο στις
10/7/13, όταν 30 δικάβαλα μηχανάκια
με επιβαίνοντες άντρες-μέλη και υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής, με τα
διακριτικά της οργάνωσης, με μαύρα
μπλουζάκια και κάποιοι παντελόνια
παραλλαγής, με ρόπαλα, ξεκίνησαν
από τα γραφεία της οργάνωσης στον
Άλιμο με κατεύθυνση το στέκι στην
Ηλιούπολη, ο δικηγόρος ανέφερε:
“Μόλις οι μηχανές έφτασαν μπροστά
στο Συνεργείο, έναν κοινωνικό χώρο
με πλούσια κοινωνική και αντιφασιστική δράση στην Ηλιούπολη, τα άτομα φώναξαν το σύνθημα ΑΙΜΑ ΤΙΜΗ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, περικύκλωσαν ημικυκλικά τον χώρο και σταμάτησαν έξω
από αυτόν. Οι συνοδηγοί κατέβηκαν
από τα μηχανάκια (υπήρχαν δηλαδή
από πριν κατανεμημένοι ρόλοι), επιτέθηκαν εντελώς απρόκλητα στον
υπεύθυνο του χώρου Παναγιώτη Δριμυλή την ώρα που αυτός φυγάδευε
ανήλικα άτομα τα οποία συμμετείχαν
σε μάθημα αγγλικών, τον χτύπησαν

ζουν προς το σπίτι που έμεναν οι Πακιστανοί
εργάτες, αναγνώρισε δυο από αυτούς ενώ
κράτησε τις πινακίδες από δυο τζιπ, τα οποία
ανήκαν στον αρχιχρυσαυγίτη Γ. Πετράκη του
οποίου η γυναίκα ήταν υποψήφια της ΧΑ στο
νομό Λασιθίου και στον Σ. Γαροφαλάκη μέλος της ΧΑ ο οποίος δήλωσε μεταμέλεια
“καρφώνοντας” το σχέδιο της επίθεσης και
άλλους τρεις από τους επιτιθέμενους φασίστες.
Ο Α. Μπιλάλης περιέγραψε την προσπάθεια της ΧΑ να ανοίξει γραφεία και να στήσει

πυρήνα στην περιοχή τραμπουκίζοντας και
τρομοκρατώντας τους κατοίκους του νομού
Λασιθίου. Θύμισε και άλλες επιθέσεις και
τραμπουκισμούς όπως αυτή σε λαϊκή του Αγ.
Νικόλαου ή σε εορτασμό της 17ης Νοέμβρη
στην Ιεράπετρα. “Η επίθεση αυτή ήταν η υλοποίηση της θέσης της οργάνωσης για τους
Πακιστανούς εργάτες της περιοχής”, δήλωσε
μετά από ερωτήσεις της Πολιτικής Αγωγής.
Πριν την κατάθεση του Α. Μπιλάλη είχε
προηγηθεί αυτή του Πέτρου Κάπουα (16/3,
139η μέρα της δίκης) υπεύθυνου του ελαιουργείου της Βαϊνιάς ο οποίος τόνισε: “Ήταν
γομάρια και φόραγαν μαύρα. Ο ένας από αυτούς φόραγε και άρβιλα. Το πιο πιθανό είναι
ότι αυτοί έκαναν την επίθεση”, τόνισε.

Κυριάκος Μπάνος

του παραπεμπτικού βουλεύματος»

με ρόπαλα, γροθιές και μπουνιές,
ενώ άλλοι εισέβαλαν και κατέστρεψαν τον χώρο. Η επίθεση διήρκησε
αστραπιαία και ολοκληρώθηκε με την
εξίσου αιφνιδιαστική αποχώρηση των
επιτιθέμενων...

Παρούσα η ηγεσία
Από την κατάθεση του μάρτυρα
Δριμυλή προέκυψε περαιτέρω ότι η
ηγεσία της Χρυσής Αυγής τόσο τοπική όσο και κεντρική ήταν παρούσα
στη διάρκεια της επίθεσης. Από τις
φωτογραφίες του γιατρού κυρίου
Χρήστου Σπηλιώτη, τις οποίες ο
ίδιος έλαβε από το σπίτι του στον
πρώτο όροφο κατά τη διάρκεια της
επίθεσης, ταυτοποιήθηκε η παρουσία και συμμετοχή στην επίθεση των
Θωμά Μπαρέκα, γραμματέα της ΤΟ
Πειραιά, Γιώργου Τσακανίκα, μέλους
του 5μελούς της ΤΟ Νίκαιας και Νίκου Μίχου, βουλευτή της οργάνωσης. Από πληροφορίες περιοίκων και
την πινακίδα του οχήματός του, προκύπτει αυτοπρόσωπη παρουσία του
βουλευτή Γιάννη Λαγού με το βουλευτικό του αυτοκίνητο. Μάλιστα,
σύμφωνα με την κατάθεση Δριμυλή,
στη δικογραφία περιέχονται μηνύματα από το κινητό Λαγού από το
οποίο προκύπτει η οργάνωση της
καταδρομικής επίθεσης και η συμμετοχή του Λαγού σ' αυτή πριν και μετά την εκτέλεσή της με χαρακτηριστικότερο το μήνυμα «ΗΡΘΑΜΕ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΓΑΜΗΣΑΜΕ»”.
Για την επίθεση στο Αντίπνοια στις
30/6/08, όταν αντίστοιχα δεκαπέντε
μηχανές με επιβαίνοντες άντρες-μέλη και υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής ξεκινούν συγκροτημένα από κοινό σημείο, κατευθύνονται στο αντιεξουσιαστικό στέκι στα Πετράλωνα,
σε επιλεγμένη ώρα χωρίς πολύ κόσμο, φορώντας κράνη και κρατώντας
σκεπάρνια, σπρέυ πιπεριού, μαχαίρια, κλπ, δηλώνουν πως «Έχετε τα
χαιρετίσματα της ΧΑ, μουνιά θα πεθάνετε», εισβάλουν, βανδαλίζουν τον
χώρο και επιτίθενται με μαχαίρια και

δολοφονικό σκοπό στους δύο άντρες
που βρίσκονται σ' αυτόν, ο δικηγόρος ανέφερε: “Η επίθεση λήγει σε
ελάχιστα λεπτά με παράγγελμα λήξης «τέλος χρόνου» στο οποίο υπακούουν όλοι οι επιτιθέμενοι οι οποίοι
αποχωρούν εξίσου αιφνιδιαστικά,
εποχούμενοι στα μηχανάκια τους
από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες. Για την υπόθεση αυτή έχει
υπάρξει, σε βάρος των κατηγορουμένων Σιατούνη και Στράτου, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για το
αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, με ρητή αναφορά στη Χρυσή
Αυγή στο πλαίσιο της οποίας τελέστηκε η συγκεκριμένη επίθεση.
Σύμφωνα με τις καταθέσεις των
μαρτύρων, και σύμφωνα με δημοσιεύματα που επιβεβαιώνονται από τη
δικογραφία, ο Βασίλης Σιατούνης
ήταν ηγετικό στέλεχος της ΧΑ, μέλος της ΚΕ της οργάνωσης, η οποία
κατά τα άλλα – ως συνήθως – δήλωσε ότι καμία σχέση δεν έχει με την
επίθεση και ότι τα σχετικά δημοσιεύματα ηταν συκοφαντικά. Ο αρχηγός
της οργάνωσης επιβράβευσε έμπρακτα τον Σιατούνη για τη δολοφονική επίθεση δίνοντάς του θέση στα
ψηφοδέλτιο της οργάνωσης στις δημοτικές εκλογές του 2010 σε ψηφοδέλτιο που ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος
ήταν επικεφαλής. Τον Μάιο του
2011, Κασιδιάρης και Λαγός μετέβησαν στη δίκη των Σιατούνη και Στράτου για να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη της οργάνωσης τραμπουκίζοντας τα θύματα, αναλαμβάνοντας έτσι ακόμα μια φορά την ευθύνη
της συγκεκριμένης επίθεσης από
πλευράς Χρυσής Αυγής”.
Αφού αναφέρθηκε και στην επίθεση στους Πακιστανούς της Ιεράπετρας, σχολίασε πως “Από τις τρεις
αυτές επιθέσεις προκύπτει απόλυτη
επιβεβαίωση του παραπεμπτικού
βουλεύματος” και συνέχισε: “Ωστόσο στο βούλευμα, εκτός της δράσης
των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής
Αυγής, περιγράφεται ένα άλλο είδος

δράσης και επιθέσεων της οργάνωσης: συγκεκριμένα αναφέρεται ότι
καταγράφονται και συχνές βίαιες
δράσεις ιδιαίτερης βαρύτητας από
μέλη της ΧΑ σε μικρές ομάδες των
δύο έως πέντε ατόμων που ενεργούσαν είτε προγραμματισμένα (έβγαιναν για να χτυπήσουν αλλοδαπούς)
είτε παρεμπιπτόντως στο πλαίσιο
της καθημερινότητάς τους, πάντοτε
όμως έχοντας την πεποίθηση (και
ορθώς) ότι ενεργούν ως γνήσιοι
Χρυσαυγίτες στο πλαίσιο του αγώνα
τους για την επικράτηση του “εθνικισμού” με την εξόντωση των εχθρών
του. Είναι σαφές ότι μια τέτοια επίθεση είναι η επίθεση των Αποστολόπουλου και Χατζηπαυλίδη σε βάρος
του μαθητή Φοίβου Δερμετζίδη...
Τελευταίο κομμάτι του σχολιασμού μου οι ρατσιστικές επιθέσεις.
Εδώ έχουμε μια βία που έχει κάποια
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το πρώτο
είναι το πλήθος των περιστατικών
ιδίως την περίοδο 2011-2013. Μίλησε ο Τζαβέντ Ασλάμ για εκατοντάδες επιθέσεις, στην πλειοψηφία
τους κατά σκουρόχρωμων μεταναστών από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Μπαγκλανές και αφρικανικές χώρες. Δύο στοιχεία αξίζει να
αναφερθούν: α. το modus operandi
που ταιριάζει με τις ομάδες κρούσης της ΧΑ και β. Η μεγάλη μείωση
των ρατσιστικών επιθέσεων μετά το
Σεπτέμβρη 2013. Αυτό που είπε ο
Ναϊμ Ελγαντούρ ότι οι μετανάστες
χρωστάνε τη μείωση των επιθέσεων
στο αίμα του Παύλου Φύσσα”.

Οι επόμενες δικάσιμοι
30/3 στο Εφετείο. Για τον
Απρίλη: 6/4 και 27/4 στο
Εφετείο και 7/4, 10/4, 11/4,
12/4 και 25/4 στον
Κορυδαλλό. 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.
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18 Μάρτη

Μια Αθήνα αγκαλιά για τους πρόσφυγες!
Έ
να από τα μεγαλύτερα αντιρατσιστικά συλλαλητήρια
των τελευταίων χρόνων
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις
18 Μάρτη. Η Σταδίου γέμισε κυριολεκτικά από τους 15.000 περίπου
διαδηλωτές που έστειλαν ηχηρό μήνυμα σε όλες τις γλώσσες -έξω από
τη Βουλή στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ και έξω από τα γραφεία της
ΕΕ στις υπόλοιπες κυβερνήσεις:

Ανοίξτε τα σύνορα, ανοίξτε τις πόλεις, κλείστε τα στρατόπεδα! Καλοδεχούμενα στα σχολειά όλα τα προσφυγόπουλα! Παιδεία, υγεία, δουλειά για όλους και όχι απελάσεις!
Να ακυρωθεί η ρατσιστική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης –Τουρκίας!
Αδιαμφισβήτητα το πιο εντυπωσιακό στοιχείο από το συλλαλητήριο
της 18 Μάρτη ήταν ότι διαδήλωσαν
μαζικά και οργανωμένα οι ίδιοι οι
πρόσφυγες και οι μετανάστες. Με
τις γυναίκες και τα παιδιά τους στην
πρώτη γραμμή σπάζοντας την άθλια
απομόνωση που δημιουργούν οι πολιτικές των στρατόπεδων συγκέντρωσης της ΕΕ και της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Εντυπωσιακή και ογκώδης ήταν η
παρουσία των Σύρων και Αφγανών
προσφύγων που κατέβηκαν με οργανωμένα μπλοκ κατά εκατοντάδες άνδρες, γυναίκες, παιδιά, και ηλικιωμένοι- με πούλμαν από τα στρατόπεδα Μαλακάσας, Ελληνικού, Σχιστού.
Αλλά και από τον Ελαιώνα και το
Λαύριο, από το City Plaza και τις
υπόλοιπες καταλήψεις στέγης της
Αθήνας.
Ρωτάμε τον Νταβούτ από το Αφγανιστάν, που διαδηλώνει με μια ντουντούκα στα χέρια μπροστά από το πανό των προσφύγων του στρατοπέδου
του Ελληνικού, τι ζητάτε. Τη μετάφραση των ερωτήσεων κάνει
από τα αγγλικά, η κόρη του Φατιμά, ούτε οκτώ χρονών: «Να ανοίξουν τα σύνορα. Θέλουμε σχολεία για τα παιδιά. Θέλουμε να
μείνουμε σε κανονικά σπίτια. Θέλουμε γιατρούς» μας απαντάει.
Δίπλα του, με ένα προσφυγόπουλο να καμαρώνει στο λαιμό
της είναι η Αμελί από τη Γερμανία που εδώ και ένα χρόνο από
την Ειδομένη στο Ελληνικό στηρίζει τους πρόσφυγες: «Οι συνθήκες είναι άθλιες, δεν έχουν δικαιώματα, γι’ αυτό είμαστε εδώ
σήμερα, για να ακουστεί δυνατά
η φωνή τους». Δεν ήταν λίγοι οι
εθελοντές και αλληλέγγυοι ντόπιοι και από διάφορες χώρες
που βάδισαν με αυτοσχέδια
πλακάτ, ενώ τα κίτρινα πλακάτ
της ΚΕΕΡΦΑ "κλείστε τα στρατόπεδα" βρίσκονταν σε όλο το
μήκος της πορείας.

«Από τη Μαλακάσα έχουμε έρθει
150 άτομα. Είμαστε εκεί ένα χρόνο
τώρα. Δεν μπορούμε να αισθανθούμε ζωντανοί μέσα σε ένα στρατόπεδο. Θέλουμε μια κανονική ζωή, να
έχουμε δουλειά, να είμαστε μέσα
στην κοινωνία, να μάθουμε την κουλτούρα της. Είναι πολύ σημαντικό για
εμάς να είμαστε κομμάτι της πόλης,
της κοινωνίας. Εδώ σήμερα, αισθανόμαστε ζωντανοί» μας είπε ο Άσεφ.
Ο Γκαμαλελντίν ζει στο στρατόπεδο στο Σχιστό: «Δεν έχουμε την περίθαλψη που χρειαζόμαστε, δεν
έχουμε μια σειρά από βασικά αυτονοήτα πράγματα, δεν υπάρχουν
δραστηριότητες για τους νέους ανθρώπους. Δεν υπάρχει ένας που να
μην θέλει να κλείσει το στρατόπεδο
και να ζήσει στην πόλη». Πιο δίπλα,
τρία μικρά προσφυγόπουλα φωνάζουν σε άψογα ελληνικά «άσυλο και

στέγη στους πρόσφυγες».
Τρία πούλμαν κατέβηκαν στην
Αθήνα από τη Μαλακάσα, δύο από
το Ελληνικό και τέσσερα από το Σχιστό, μέσα από την κινητοποίηση και
την οργανωμένη προσπάθεια της
ΚΕΕΡΦΑ και άλλων συλλογικοτήτων.
«Εμείς στη Μαλακάσα είχαμε πάει
σε πρώτη φάση να δώσουμε πράγματα στους πρόσφυγες και στη συνέχεια ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα που είχε κάνει πριν μερικές
βδομάδες η ΚΕΕΡΦΑ σε όλα τα
στρατόπεδα, τους επισκεφθήκαμε
ξανά» μας είπε η Ρούλα Νακοπούλου από τον Αντιφασιστικό Συντονισμό Μαρουσιού και Βορείων Προαστίων.
Ο αέρας της Αραβικής Άνοιξης
έφτανε μέσα απο τα συνθήματα και
τα πανό των Σύριων προσφύγων
που θύμιζαν πως η επανάσταση συνεχίζεται, ενώ οι Αφγανοί πρόσφυγες φώναζαν Αζαντι, ελευθερία. «Κοινοί αγώνες ντόπιων
και μεταναστών-τριων για ένα
κόσμο ελευθερίας και ισότητας
για όλους και όλες, αυτό είναι
το μήνυμα της σημερινής διαδήλωσης» μας λέει ο Αμαντέους, κρατώντας το πανό το Σωματείο Βάσης Εργαζόμενων
στις ΜΚΟ. Ακολουθούν με το
πανό τους που γράφει «Ανθρώπινες συνθήκες για τους πρόσφυγες με δημόσιες υπηρεσίες
και δομές», οι εργαζόμενοι σε
ΜΚΟ και camp.
Αλληλέγγυες στους πρόσφυγες και οι κοινότητες των μεταναστών με δεκαετίες αγώνων
ενάντια στο ρατσισμό στην Ελλάδα. «Ενωμένοι όλοι εμείς
εδώ, όλος αυτός ο κόσμος
έχουμε τη δύναμη να σταματήσουμε τους φασίστες» μας είπε
ο Αριφουραχμάν από την κοινό-

τητα των Μπαγκλαντέζων που βάδισε με δύο πανό όπως και η Πακιστανική Κοινότητα. Σε διάφορα μπλοκ
βάδισαν μετανάστες από μια χώρες
της Αφρικής. Μαζική ήταν η παρουσία των τοπικών επιτροπών της
ΚΕΕΡΦΑ από μια σειρά γειτονιές
του λεκανοπεδίου.

Συνδικάτα
Και μεγαλύτερη από κάθε άλλη
φορά η παρουσία των συνδικάτων:
«Σήμερα το φωνάζουμε σε όλο τον
κόσμο, αλληλεγγύη στους πρόσφυγες» μας λέει ο Λευτέρης ναυτεργάτης που διαδηλώνει με το πανό της
ΠΕΝΕΝ. «Να ανοίξουν τα σύνορα»
μας λέει ο Δημήτρης, εργαζόμενος
στο ΜΕΤΡΟ που διαδήλωνε με το
πανό του ΣΕΛΜΑ που έγραφε: «εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι, έξω
οι ναζί από τα σωματεία». Με δικά
τους πανό διαδήλωσαν και οι εργαζόμενοι της ΠΟΣΠΕΡΤ, το Σωματείο
Εργαζομένων στην Ιντρακόμ, η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών, η
ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ, το ΜΕΤΑ.
Μαζική ήταν και η παρουσία από
όλους τους χώρους της εκπαίδευσης. Με πανό οι σύλλογοι ΠΕ Αριστοτέλης και Περικλής, οι εκπαιδευτικοί της Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας και το 39ο
Λύκειο Αθηνών, τo 2ο ΓΕΛ Βριλησσίων, οι μαθητές του 2ου ΓΕΛ Καλλιθέας, ο Σύλλογος Φοιτητών
ΣΓΤΚΣ, οι ΚΕΕΡΦΑ Φιλοσοφικής και
Παντείου, οι φοιτητικοί σύλλογοι
Πολυτεχνείου. Οργανωμένα συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, κάτω από τα πανό του Συντονιστικού, της ΠΟΕΔΗΝ, των Σωματείων εργαζομένων στα νοσοκομεία
Άγιο Σάββα, Αγλαϊα Κυριακού, Γεννηματά. «Να ενωθούμε ενάντια σε
όλες τις φασιστικές νοοτροπίες και
αντιλήψεις» μας λέει ο Γιάννης που
κρατάει το πανό του τελευταίου.

Οργανωμένα και η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο ΥΠΑΝ, οι εργαζόμενοι του ΥΠΠΟ. «Σήμερα διεκδικούμε
αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής για
τους πρόσφυγες που βλέπουν τα
όνειρά τους να γκρεμίζονται από τις
ανακολουθίες και τις προθέσεις της
κυβέρνησης» ο Βασίλης Μπακάλης
από το Βυζαντινό Μουσείο.
Το δικό τους μαζικό μπλοκ είχαν
οι καταλήψεις στέγης αυτά του City
Plaza, του 5ου κ.α, ενώ με τα πανό
τους διαδήλωσαν: Παμπειραϊκή
Πρωτοβουλία, δημοτικές κινήσεις, η
εργατική αλληλεγγύη, το ΣΕΚ, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, η Ροσινάντε, η
ΟΚΔΕ, η ΟΡΜΑ, ο ΣΥΠΡΟΜΕ, το Δίκτυο Φαντάρων Σπάρτακος και άλλες συλλογικότητες και οργανώσεις.
Νωρίτερα στη συγκέντρωση στην
Ομόνοια προηγήθηκαν συναυλία και
ομιλίες. Μετά τους Radio Sol που
καλωσόρισαν τους διαδηλωτές με
τη μουσική τους το λόγο πήραν: ο
Γρηγόρης Καλομοίρης εκ μέρους
της ΑΔΕΔΥ, ο Πέτρος Κωνσταντίνου
εκ μέρους της ΚΕΕΡΦΑ, ο Mοχάμεντ
Σύριος και ο Χάμιντ Αφγανός πρόσφυγας εκ μέρους του χώρου στέγασης City Plaza, η Ντίνα Ρέππα εκ
μέρους του ΣΥΠΡΟΜΕ, ο Κούρος
από το στρατόπεδο Ελαιώνα, ο Κώστας Παπαδάκης από την Πολιτική
Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
ο Θανάσης Κούρκουλας από την Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό, ο Τζαμάλ Χοσιμί από το στρατόπεδο στο
Σχιστό, η Στέλλα Τραγά εκ μέρους
των συλλόγων των εκπαιδευτικών, ο
Τζαβέντ Ασλάμ εκ μέρους της Πακιστανικής Κοινότητας, ο Νίκος Χαραλαμπόπουλος από το Δίκτυο Σπάρτακος, ο Χασάν Ολά από την Μπαγκλαντεσιανή Κοινότητα, εκπρόσωπος από τον Αντιφασιστικό Συντονισμό Αθήνας – Πειραιά και ο Απόλλωνας Λιακόπουλος από την Α.Π. Ροσινάντε. To παρών έδωσε δίνοντας ζεστό φαγητό η Κοινωνική Κουζίνα “Ο
άλλος άνθρωπος” αλλά και η Ομάδα
Αλληλεγγύης Καλύμνου.
Τον ξέφρενο καρναβαλικό ρυθμό
στη διαδήλωση έδωσαν με τα τύμπανά τους οι Quilombo στη διαδήλωση που ακολούθησε τη διαδρομή
Σταδίου, Σύνταγμα, γραφεία ΕΕ,
Σύνταγμα για να καταλήξει στους
Στύλους του Ολυμπίου Διός.
«Οι διαδηλώσεις στις 18 Μάρτη
ήταν μια ηχηρή απάντηση χιλιάδων
στην ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. Σας καλούμε να δυναμώσετε
την ΚΕΕΡΦΑ, για να δώσουμε οργανωμένα τις μάχες για να γκρεμίσουμε την Ευρώπη-φρούριο και να τσακίσουμε τους νεοναζί της Χρυσής
Αυγής» αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η ΚΕΕΡΦΑ.

Γιώργος Πίττας
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18 Μάρτη
ΠΑΤΡΑ

Σε όλη την Ελλάδα
Σ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

XANIA
ΞΑΝΘΗ

τις 18 Μάρτη πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις,
συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις σε 15 συνολικά
πόλεις σε όλη τη χώρα.
Στη Θεσσαλονίκη, 1.500 άτομα συμμετείχαν στη συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου και στη διαδήλωση
που ακολούθησε στους δρόμους της πόλης. Βρέθηκαν
εκεί Αφγανοί πρόσφυγες από τα Διαβατά, Σύριοι πρόσφυγες, και με τα πανό τους φοιτητικοί σύλλογοι, η
ΚΕΕΡΦΑ, η Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία, η ΚΕΕΡΦΑ
σχολών, το Σωματείο Εργαζομένων ΨΝΘ, οι μαθητές
anticapitalista, η ΛΑΕ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ, η ΟΚΔΕ,
και άλλες συλλογικότητες και οργανώσεις. Χαιρετισμό
στη συγκέντρωση απεύθυναν εκπρόσωποι της ΚΕΕΡΦΑ,
του Συλλόγου Φοιτητών Χημικού Μηχανικού, των μαθητών anticapitalista, της ANTΑΡΣΥΑ, της ΛΑΕ και της ΟΚΔΕ. «Το παρών έδωσαν αγωνιστές-τριες από την Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Νάουσας, ενώ μια ολόκληρη παρέα από νέες και νέους ήρθε από την Κοζάνη για να
συμμετέχει στις 18 Μάρτη» μας είπε η Φύλλια Πολίτη.
«Στην Πάτρα έγινε συγκέντρωση στη Πλατεία Γεωργίου όπου μια σειρά από αντιρατσιστικές κινήσεις, χώροι
της Αριστεράς και φοιτητικοί σύλλογοι έδωσαν το παρών» δήλωσε στην Ε.Α η Φωτεινή Λυσικάτου. «Υπήρξαν
χαιρετισμοί από τον αναρχικό χώρο, το ΕΕΚ, το ΣΕΚ,
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό, την
ΚΕΕΡΦΑ και από το Pride Πάτρας όπου μας κάλεσαν να
διαδηλώσουμε μαζί τους στο διήμερο υπερηφάνειας
στις 23-24/6 στο Μόλο Πάτρας. Mε πανό διαδήλωσε και
η ΛΑΕ. Στην κεφαλή της πορείας βρίσκονταν οι Σύριοι
πρόσφυγες από τη Μυρσίνη Ηλείας όπου διαδήλωναν
με χαρτοπανό στη γλώσσα τους και βροντοφώναζαν
μαζί μας Open the borders».
«Πλήθος κόσμου διαδήλωσε στο κέντρο του Ηρακλείου. Όλο το προηγούμενο διάστημα επιτυχημένες συζητήσεις και συνελεύσεις έγιναν σε φοιτητικούς συλλόγους και σωματεία με κέντρο τη διαδήλωση» μας μεταφέρει ο Μύρων Μαρκάκης. «Στη διαδήλωση με πανό κατέβηκαν η ΚΕΕΡΦΑ, το ΣΕΚ, οι φοιτητικοί σύλλογοι του
Φυσικού, του Βιολογικού και της Ιατρικής, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
η ΛΑΕ και η Πρωτοβουλία Ηρακλείου για τους πρόσφυγες. Η διαδήλωση -που πρώτη φορά οργανώθηκε στο
Ηράκλειο- αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα. Το Ηράκλειο περιμένει τους πρόσφυγες -όχι μόνον αυτούς που θα στείλει η κυβέρνηση- για να τους καλωσορίσει και να τους
εντάξει στην τοπική κοινωνία βροντοφωνάζοντας το
σύνθημα ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ».

«Εκατοντάδες εργαζόμενοι και αντιφασίστες συμμετείχαν το Σάββατο 18/3 στη Διεθνή Αντιρατσιστική και
Αντιφασιστική κινητοποίηση στα Χανιά και στα πλαίσια
της αντίστοιχης μέρας. Από νωρίς τα συνεργεία της
ΚΕΕΡΦΑ και της Εργατικής Αλληλεγγύης ενημέρωναν
τον κόσμο με το υλικό τους και με μικροφωνική. Στην
πορεία που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης
συμμετείχαν οργανωμένα με τα πανώ τους ο Σύλλογος
Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, η ΕΛΜΕ Χανίων, ο Σύλλογος Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης
και η τοπική επιτροπή της ΚΕΕΡΦΑ» μας μεταφέρει ο
Ειρηναίος Μαράκης.
Συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία και πορεία
στους δρόμους της πόλης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το μεσημέρι στην Ξάνθη. Τη διαδήλωση χαιρέτησαν: εκ μέρους της ΑΔΕΔΥ ο Γενικός Γραμματέας του
Νομαρχιακού Τμήματος Δημήτρης Σαμακοβίδης, εκ μέρους της ΕΛΜΕ Ξάνθης η πρόεδρος Μαρία Λουκοπούλου, ο Μιχάλης Τσορμπατζόγλου από την ΚΕΕΡΦΑ, ο
Τζεμαλή Μηλιαζήμ από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ο Χασάν
Μαλκότς από τη Λαϊκή Ενότητα. Το παρών έδωσαν και
δεκάδες μέλη του Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας (DEB), του οποίου ο πρόεδρος Μουσταφά Αλή
Τσαβούς διώκεται με χρυσαυγίτικη μήνυση (του Λαγού).
Συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε και στην πλατεία
Ελευθερίας στο Βόλο με τη συμμετοχή σωματείων, φοιτητικών, συλλόγων, μαθητών και κομμάτων και κινήσεων της αριστεράς και ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης. Με πανό στην αρχή της πορείας διαδήλωσαν πρόσφυγες από το στρατόπεδο της Μόζας,
εργαζόμενοι στην ιδιωτική υγεία, φοιτητικοί σύλλογοι,
οι μαθητές anticapitalista, η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το
ΕΕΚ.
Στα Γιάννενα στη συγκέντρωση στη νομαρχία συμμετείχαν φοιτητές και εργαζόμενοι από την πόλη, με πανό
η ΚΕΕΡΦΑ, το ΣΕΚ, ο σύλλογος Χημικού, ο σύλλογος
των εστιακών, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ και η ΟΚΔΕ. «Στη
υνέχεια, η ΚΕΕΡΦΑ πραγματοποίησε πικετοφορία στο
κέντρο της πόλης συναντώντας την ανταπόκριση με μαθητές να υπογράφουν το κείμενο που δηλώνοντας ότι
θέλουν να οργανώσουν την αντιρατσιστική δράση. Περνώντας μπροστά από το ξενοδοχείο που διαμένουν Σύριοι πρόσφυγες φωνάχτηκε μαζί με τα παιδιά τους, το
σύνθημα «open the borders, ανοίξτε τα σύνορα». Συγκέντρωση, πραγματοποιήθηκε στις 18 Μάρτη, στη Λαμία και στη Λάρισα ενώ αντίστοιχα καλέσματα είχαν γίνει στην Πρέβεζα, τη Λειβαδιά, τα Τρίκαλα, τη Χίο.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ Δουλεύοντας στοχευμένα
Στη Μυτιλήνη η κινητοποίηση της
18/3 ήταν μια τεράστια επιτυχία. Και
ήμασταν σίγουροι για την επιτυχία
της επειδή είχαμε δουλέψει το προηγούμενο διάστημα στοχευμένα. Σε
μια παλαιότερη εξόρμηση στα
στρατόπεδα της Μόριας και του Καρά Τεπέ ήρθαμε σε επαφή με τις
διάφορες κοινότητες των μεταναστών και των προσφύγων, με τους
οποίους κατόπιν οργανώσαμε την
κινητοποίηση. Προκηρύξεις κυκλοφορούσαν μέσα στα στρατόπεδα
από αρκετές μέρες πριν. Τις τελευταίες μέρες κολλήθηκαν και αφίσες.
Οι διαδηλωτές πρόσφυγες και μετανάστες ήρθαν στην πλατεία Σαπ-

φούς με πορεία αφού περπάτησαν
7 χιλ. (!). Ήρθαν με τα πανώ τους,
τις πικέτες τους και τις …σφυρίχτρες τους! Και μόλις έφτασαν στην
πλατεία ξεκίνησαν τα συνθήματα,
τους χορούς, τα σφυρίγματα: ένα
αληθινό “πανηγύρι των καταπιεσμένων”. Έγιναν δύο ομιλίες, μία στα
ελληνικά και η άλλη στα αγγλικά.
Με πανό ήταν εκεί το «ΠΙΚΠΑ», η
Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Λέσβου, η
ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Μίλησε επίσης κι ένας μετανάστης από το
Μπαγκλαντές.
Η πορεία στο κέντρο της Μυτιλήνης ξεκίνησε με τις μητέρες και τα
παιδιά τους μπροστά, μαζί με τα

αμαξίδια των αναπήρων. Τα κυριότερα συνθήματα ήταν «Ελευθερία»,
«Κλείστε το κολαστήριο της Μόριας», «Να σταματήσουν τώρα οι
απελάσεις». Οι εκτιμήσεις για τον
αριθμό των συμμετεχόντων …ποικίλουν, από 1200 μέχρι 3000! Το βέβαιο είναι ότι οι ίδιοι οι μετανάστες
και οι πρόσφυγες ολοκλήρωσαν την
κινητοποίηση δίνοντας ένα καθαρό
μήνυμα στις κυβερνήσεις και με την
αίσθηση ότι “τα καταφέραμε”. Με
τον αγώνα τους μπορούν να καταφέρουν πολύ περισσότερα.

Παρασκευάς Ψάνης
Σοφία Γεωργοκώστα

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1266, 22 Μάρτη 2017

18M - Ενωμένοι ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή
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18 Μάρτη

Παγκόσμια κινητοποίηση
ΒΑΡΣΟΒΙΑ

ΓΛΑΣΚΩΒΗ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
ΜΠΟΛΟΝΙΑ

Σ

ε πάνω από πενήντα πόλεις και είκοσι χώρες
απλώθηκε διεθνώς η μέρα αντιρατσιστικής δράσης στις 18 Μάρτη. Ήταν μια δικαίωση για την
πρωτοβουλία που πάρθηκε σε διεθνές επίπεδο από το
βρετανικό Stand up to Racism και οι βάσεις της μπήκαν στη Διεθνή Αντιφασιστική Συνάντηση που διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ στο Ρουφ τον Οκτώβρη.
Το μεγαλύτερο συλλαλητήριο ήταν αυτό που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μάρτη στο Λονδίνο, όπου διαδήλωσαν 30.000 άνθρωποι, ενώ 3000 διαδήλωσαν στη
Γλασκώβη στη Σκωτία και 1000 στο Κάρντιφ στην Ουαλία.
Οι διαδηλώσεις καλέστηκαν από το Stand Up to Racism με την υποστήριξη δεκάδων συνδικάτων και αντιρατσιστικών, μουσουλμανικών και άλλων οργανώσεων.
Από νωρίς στο Λονδίνο κατέφθαναν πούλμαν από πολλές πόλεις της Αγγλίας. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία
οργανωμένων κομματιών της εργατικής τάξης.
«Μπορεί να έχουν τα λεφτά και τα ΜΜΕ αλλά δεν
έχουν τους δρόμους, οι δρόμοι είναι δικοί μας» είπε
στον χαιρετισμό του στην Parliament Square ο Azad Ali
εκπροσωπώντας μουσουλμανικές οργανώσεις. Εκ μέρους του Stand up to racism o Weyman Bennett, που
τον Οκτώβρη είχε βρεθεί στην Αθήνα στη Διεθνή Αντιφασιστική Συνάντηση που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ με
στόχο την οργάνωση της Διεθνούς Μέρας Δράσης
στις 18 Μάρτη, τόνισε: «Δεν πρόκειται να ‘ηρεμήσουμε’, δεν πρόκειται να σταματήσουμε»!
Στο Παρίσι, στη διαδήλωση που έγινε στις 19 Μάρτη, κόντρα στην αστυνομική τρομοκρατία που πέρασε
από σωματικό έλεγχο όλους τους διαδηλωτές, βάδισαν πάνω από 10.000 άνθρωποι. «Κυρίως νέοι άνθρωποι που διαδήλωναν ενάντια στο ρατσισμό, στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, τις αστυνομικές δολοφονίες»
μας είπε ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κωνσταντίνου που βρέθηκε προσκεκλημένος των διοργανωτών
στο Παρίσι.
«Μαζική συμμετοχή είχαν οι κοινότητες μεταναστών.
Στο μπροστινό πανο ήταν οι οικογένειες θυμάτων από
την αστυνομία και κόσμος από τα φτωχά προάστια,
που είχαν ένα μεγάλο μπλοκ. Ακολουθούσαν οι Sans
papiers, κυρίως Σενεγαλέζοι, οι Σύριοι πολιτικοί πρόσφυγες, Παλαιστίνιοι, ο Σύνδεσμος γυναικών ενάντια
στην ισλαμοφοβία, lgbtq ομάδες και μετά οι οργανώσεις SUD, NPA, CNT, LUTTE, οικολόγοι, αυτόνομες
ομάδες» μας μεταφέρει ο Μάνος Καρτέρης. «Στον ένα
μήνα που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές, στις οποίες ο
κίνδυνος να περάσει στο δεύτερο γύρο η Λεπέν είναι
ορατός, πρέπει να παλέψουμε για να ακουστούν οι αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές φωνές όσο ποτέ» δήλωσε στην ΕΑ ο Αλέν Ποζολά από το NPA.
Στη Βιέννη περίπου 4000 άτομα διαδήλωσαν μέσα
στην καταιγίδα με μαζική συμμετοχή των Αφγανών και
Σύριων προσφύγων και τις μουσουλμάνες γυναίκες να
δίνουν το δικό τους στίγμα. Βασικό σύνθημα ήταν να
παραιτηθεί ο υπουργός Εσωτερικών Sobotka, που από
πολλούς αποκαλείται ο Τραμπ της Αυστρίας. Ανάμεσα
στα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές ήταν και αυτό με πηγή έμπνευσης τους αγώνες για τα προσφυγόπουλα στην Ελλάδα: «Όταν ανοίγει μια πόρτα σχολείου, κλείνει με πόρτα φυλακής» με υπογραφή «Τα προσφυγόπουλα της Ελλάδας».
Στη διαδήλωση στο Άμστερνταμ, τρεις μέρες μόλις
μετά τις εκλογές, διαδήλωσαν πάνω από 2000 άνθρωποι. Έστειλαν καθαρό μήνυμα αντίστασης και ενάντια
στον φασίστα Βίλντερς αλλά και ενάντια στη ρατσιστική ατζέντα που έθεσαν και θα θελήσουν να εφαρμόσουν οι κατά τα άλλα «μετριοπαθείς» νεοφιλελεύθεροι
νικητές των εκλογών.

Στην Καταλονία έγιναν συγκεντρώσεις το πρωί στις
πόλεις Molins de Rei, Olot, Pineda και Manresa και το
απόγευμα έγινε αντιφασιστική διαδήλωση στην πόλη
Vendrell. Συγκέντρωση έγινε και στην Γκέρνικα στην
Χώρα των Βάσκων ενώ την Τρίτη 21 Μάρτη θα πραγματοποιηθεί αντιρατσιστική εκδήλωση και στη Σεβίλλη.
Στην Ιταλία συγκεντρώσεις και πικετοφορίες έγιναν
στη Μπολόνια, τη Βενετία, το Τορίνο, την Κατάνια και
άλλες πόλεις.
Χίλια άτομα διαδήλωσαν στους δρόμους της Βαρσοβίας ενώ διαδηλώσεις και πικετοφορίες έγιναν επίσης
στο Λοτζ, την Κρακοβία, το Γκντανσκ και άλλες 4 πόλεις της Πολωνίας. «Οι διαδηλώσεις του Σαββάτου
ήταν ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα απέναντι στην
άνοδο των φασιστών και των ακροδεξιών στην Πολωνία» μας μεταφέρει ο Αντυ Ζεμπρόφκσι.

Γυναίκες
Εκατοντάδες συμμετείχαν στις διαδηλώσεις που έγιναν στη Δανία σε τρεις πόλεις την Κοπεγχάγη, το Όρχους και το Οντένσε. Στη Γερμανία διαδηλώσεις και
διαμαρτυρίες στα αεροδρόμια ενάντια στις απελάσεις
έγιναν στο Βερολίνο, την Φρανκφούρτη, τη Βρέμη, το
Αμβούργο, την Κολωνία και άλλες πόλεις. Στη Ζυρίχη
στην Ελβετία, 15.000 γυναίκες διαδήλωσαν στην Πορεία της Γυναίκας στέλνοντας δυνατό μήνυμα ενάντια
στο σεξισμό, αλλά και κάθε διαχωρισμό. Στο ΜπάντενΜπάντεν έγινε διαδήλωση ενάντια στην πολιτική λιτότητας και ρατσισμού με αφορμή τη σύνοδο των
υπουργών Οικονομικών των G20.
«Πάνω από 600 άτομα, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, μαζί με μετανάστες και πρόσφυγες συγκεντρώθηκαν το Σάββατο 18 Μάρτη έξω από το Δημαρχείο
Λευκωσίας συμμετέχοντας στο διεθνή αντιφασιστικό,
αντιρατσιστικό ξεσηκωμό» μας μεταφέρει ο Ντίνος
Αγιομαμίτης από την Κύπρο. «Την εκδήλωση κάλεσαν
24 ελληνοκυπριακά και τουρκοκυπριακά κόμματα, οργανώσεις και συνδικάτα από το χώρο της αριστεράς
και οργανώσεις μεταναστών και προσφύγων. Κύριος
ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος
Κυπριανού, και εκ μέρους των τουρκοκυπριακών οργανώσεων ο πρόεδρος της DEV I (Εργατική Ομοσπονδία)
Χασάν Φελέκ ενώ χαιρετισμό απεύθυνε και μετανάστρια από τη Σομαλία. Ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Λευκωσίας με συνθήματα όπως «Ποτέ ξανά φασισμός», «Όχι στη Ευρώπη φρούριο των
φρακτών και των στρατοπέδων συγκέντρωσης» και
«τσακίστε τους ναζί του ΕΛΑΜ – Χρυσή Αυγή» και άλλα.
Εκείνο που δονούσε όμως την ατμόσφαιρά ήταν το
σύνθημα: Kibris’ta Baris engellenemez - η ειρήνη στην
Κύπρο δεν μπορεί να εμποδιστεί, δίνοντας μια δυναμική απάντηση στους φασίστες του ΕΛΑΜ αλλά και στα
κόμματα του τάχα ενδιάμεσου χώρου που τους κάνουν
πλάτες».
«Στη Σεούλ, στις 19 Μάρτη 300 άτομα διαδήλωσαν
στην πόλη μετά από χρόνια, καθώς η αστυνομία δεν
επέτρεπε στους διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους,
ένα αποτέλεσμα των πρόσφατων μεγάλων κινητοποιήσεων ενάντια στην πρόεδρο Παρκ» μας μεταφέρει ο
Jong Kim, από την αδελφή οργάνωση του ΣΕΚ στην
Κορέα. «Οι μισοί ήταν μετανάστες από το Βιετνάμ, το
Μπαγκλαντές, το Νεπάλ. Τη διαδήλωση καλούσαν η
ομοσπονδία KCTU, μεταναστευτικές οργανώσεις και
οργανώσεις της Αριστεράς. Ο σύντροφός μας που
έκλεισε τη συγκέντρωση μετέφερε την εικόνα από τις
διαδηλώσεις της προηγούμενης μέρας στη Βρετανία,
την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης».
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«Η κοινή δράση μπορεί να εμπνέει»
λιστικούς σχηματισμούς. Αυτά είναι μια σειρά
κομβικά πολιτικά ζητήματα γύρω από τα
οποία υπάρχει έδαφος για να συνεργαστούν
και να βαδίσουν μαζί οι δυνάμεις της ανατρεπτικής Αριστεράς. Οι πολιτικοί στόχοι είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για τη νίκη.

Πόσο σημαντική είναι αυτή την περίοδο
μια πρόταση για κοινή δράση και
διάλογο των δυνάμεων της
πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ Αριστεράς;
Το πόσο σημαντική και επίκαιρη είναι μια
τέτοια πρόταση το δείχνει το πολύ σκληρό
πακέτο αντεργατικών-αντιλαϊκών μέτρων που
ετοιμάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να κλείσει τη λεγόμενη δεύτερη αξιολόγηση. Όπως φάνηκε στο τελευταίο
Γιούρογκρουπ, πρόκειται για μία συμφωνία
που θέλει να εξασφαλίσει πολύ μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα, πράγμα που σημαίνει
νέα φορολογική επιδρομή στους εργαζόμενους με τη μείωση του αφορολόγητου, διάλυση του ό,τι έχει απομείνει από τις εργασιακές σχέσεις με την απελευθέρωση των απολύσεων, θάψιμο της επαναφοράς των ΣΣΕ,
αλλαγή προϋποθέσεων κήρυξης απεργιών
και κατάργηση προστασίας συνδικαλιστών
από διώξεις και απολύσεις, συνέχιση με μεγαλύτερη ένταση των ιδιωτικοποιήσεων των
δημοσίων επιχειρήσεων και κοινωνικών αγαθών. Μια σειρά μέτρα δηλαδή που συνιστούν
ένα καινούργιο μνημόνιο και που αν περάσουν η κατάσταση για τους εργαζόμενους
θα γίνει πραγματικά τραγική. Η ανάγκη της
αντίστασης γίνεται επιτακτική και βλέπουμε
ήδη τους εργαζόμενους σε μια σειρά χώρους ότι οργανώνονται και ξεσηκώνονται
όπως στα νοσοκομεία, την ΕΥΔΑΠ, την Εθνική Ασφαλιστική, τους ναυτεργάτες, την Ιντρακόμ.
Σε αυτή τη συγκυρία είναι που η ΑΝΤΑΡΣΥΑ βγαίνει ανοιχτά και καλεί όλες τις δυνάμεις της αριστεράς σε κοινή δράση. Αυτό σημαίνει να επιδιώξουμε από κοινού, στους χώρους που δραστηριοποιούμαστε όλοι, να πάρουμε αποφάσεις για απεργιακές κινητοποιήσεις, για συντονισμό των κινητοποιήσεων
αυτών με στόχο η αντίσταση να πάρει πανεργατικά-παλλαϊκά χαρακτηριστικά. Να συντονιστούν οι εργαζόμενοι από τα κάτω, τα πρωτοβάθμια σωματεία, με τις συνελεύσεις τους,
έτσι ώστε να φτάσουν στην κλιμάκωση. Μεγάλο πεδίο κοινής δράσης είναι και η μάχη
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό. Η διαδήλωση στις 18 Μάρτη ήταν παράδειγμα. Είχε μεγάλη συμμετοχή ντόπιων εργαζόμενων
και νεολαίας αλλά και προσφύγων και μεταναστών. Ένα πολυεθνικό ποτάμι πλημμύρισε
το κέντρο της Αθήνας και διαδήλωσε ενάντια
στη ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, απαιτώντας δικαιώματα για τους πρόσφυγες, να
ανοίξουν τα σύνορα και οι πόλεις για την ένταξή τους στην ομαλή, ανθρώπινη ζωή, να
σταματήσει ο εγκλεισμός τους στα στρατόπεδα, να ανοίξουν οι δομές παιδείας, υγείας
για όλους, ένα μήνυμα που αγκαλιάστηκε
από όλους. Κι έδειξε ότι η κοινή δράση μπορεί και να εμπνεύσει τον κόσμο και να δημιουργήσει μεγάλα πολιτικά γεγονότα.
Μέσα στην κοινή δράση ανοίγονται και τα
ζητήματα της προοπτικής. Ανοίγουν από τους
ίδιους τους εργαζόμενους που ψάχνουν
εναλλακτική στους συμβιβασμούς του ΣΥΡΙΖΑ, το πώς μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση συνολικά. Γι' αυτό το κάλεσμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, εκτός από την κοινή δράση στο κί-

Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις
στο κάλεσμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ;

Συνέντευξη με τον
Θανάση Διαβολάκη,
μέλος της ΚΣΕ
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
νημα, προχωρά σε πρόταση πολιτικής συνεργασίας με τις δυνάμεις της μαχόμενης Αριστεράς γύρω από ένα πολιτικό πρόγραμμα
που θα απαντά με ανατρεπτικό τρόπο στα ζητήματα που έχουν ανοίξει. Για παράδειγμα γίνεται φανερό σήμερα ότι καμία αλλαγή προς
το καλύτερο της ζωής των εργαζομένων δε
μπορεί να γίνει παραμένοντας μέσα στο πλαίσιο του ευρώ και της ΕΕ, αν δεν αμφισβητηθεί το χρέος που σύμφωνα με τις παραδοχές
των ίδιων των θεσμών δεν είναι βιώσιμο και
τα επόμενα χρόνια θα ξεπεράσει το 200%
του ΑΕΠ, αν δεν αμφισβητηθεί η κυριαρχία
των μεγάλων τραπεζών και επιχειρήσεων με
κοινωνικοποίησή τους με εργατικό-λαϊκό
έλεγχο ενάντια στους εκβιασμούς, αν δεν αμφισβητηθεί η θέση της χώρας στους ιμπερια-

Υπάρχουν δυνάμεις που δήλωσαν ότι τη
βλέπουν θετικά και είναι διατεθειμένες να
συμμετέχουν σε ένα τέτοιου είδους διάλογο.
Υπάρχουν και δυνάμεις που απέφυγαν την
ουσία της πρότασης, όπως για παράδειγμα
το ΚΚΕ που δεν απάντησε επίσημα αλλά μέσω αρνητικών σχολίων στο Ριζοσπάστη. Θα
συνεχιστεί αυτή η απεύθυνση, δε θα τη σταματήσουμε. Και στο παρελθόν είχαμε αρνητικές απαντήσεις σε αντίστοιχα καλέσματα και
πρωτοβουλίες αλλά ποτέ δεν τις πήραμε σαν
κάτι παγιωμένο και τετελεσμένο.
Γιατί το πιο ενθαρρυντικό και σπουδαίο
στην πρόταση για κοινή δράση, εκτός από τη
μεγάλη δημοσιότητα που πήρε, είναι η πολύ
θετική ανταπόκριση που βλέπουμε από τους
εργαζόμενους και τους αγωνιστές στους χώρους μας. Είναι πολλοί που θέλουν τις δυνάμεις της Αριστεράς να μπουν μπροστά στον
αγώνα. Για παράδειγμα, εκτός από τις 18
Μάρτη που έδειξε τις δυνατότητες, στη μάχη
για την είσοδο των προσφυγόπουλων στα
σχολεία, όπως στην περιοχή μου στο Κερατσίνι και το Πέραμα, πουθενά δεν πέρασε η
λυσασμένη και τραμπούκικη προσπάθεια της
νεοναζιστικής συμμορίας γιατί η αντίσταση
εκδηλώθηκε από όλες τις δυνάμεις τις αριστεράς ενωμένες.
Θέλουμε λοιπόν να πατήσουμε στην πλατιά
αποδοχή αυτής της πρότασης για να ανοίξουμε ένα συντροφικό διάλογο πάνω στα
συμπεράσματα από την κυβερνητική αλλαγή
πριν δυο χρόνια και την ανάληψη της κυβερνητικής εξουσίας από ένα κόμμα στο όνομα
της αριστεράς. Υπάρχουν δυνάμεις που πιστεύουν ότι ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε
να τα καταφέρει. Όμως, η πλήρης υποταγή
και η εφαρμογή των ίδιων μνημονιακών πολιτικών δεν είναι αποτέλεσμα κακών προσώπων
ή προδοσίας, είναι το φυσιολογικό αποτέλεσμα μιας στρατηγικής που έλεγε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα διαπραγματευόμενοι με τους θεσμούς και διαχειριζόμενοι το σύστημα χωρίς στρατηγική σύγκρουσης και ανατροπής. Άλλοι βλέπουν την έξοδο
από το ευρώ περισσότερο σαν μία τεχνικού
τύπου λύση που μπορεί, πιθανά σε συμμαχία
με πατριωτικές δυνάμεις μέσα από το σύστημα, να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Άλλες πιστεύουν ότι η λύση όλων των προβλημάτων
εξαντλούνται στην δική τους ενίσχυση με κατεύθυνση τη “λαϊκή εξουσία” κάποτε στο μέλλον, κάτι που στην πράξη οδηγεί το κίνημα σε
αδράνεια και αναμονή.
Το βασικό είναι η εκτίμηση για την κατάσταση του κινήματος κι αν μπορεί ο ίδιος ο
κόσμος να αλλάξει τα πράγματα. Η ανατροπή τόσων κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια,
η μεγάλη αλλαγή που έγινε στο πολιτικό σύστημα, η μεγαλύτερη μετά τη Μεταπολίτευ-

ση, δείχνει τη δύναμη που έχει ο κόσμος. Κάτι αντίστοιχο έδειξε και το αποτέλεσμα στο
δημοψήφισμα υπέρ του ΟΧΙ. Μέσα σε ένα
κλίμα πολύ μεγάλων εκβιασμών όχι μόνο από
τα ΜΜΕ και τα παπαγαλάκια του συστήματος αλλά και από τα αφεντικά στους χώρους
δουλειάς, ο κόσμος έδωσε τη δική του δυνατή απάντηση. Η πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
μπορεί να βοηθήσει σε τέτοιου είδους ξεκαθαρίσματα μέσα στις δυνάμεις της Αριστεράς. Γιατί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ επιμένει ότι μπορούμε να ανατρέψουμε την επίθεση και με κόμβο τους στόχους του αντικαπιταλιστικού
προγράμματος να ανοίξουμε το δρόμο για
την αντικαπιταλιστική ανατροπή.
Πώς κινείται η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
για να υλοποιήσει
την πρωτοβουλία που πήρε;
Η πρόταση απευθύνεται σε όλους τους
αγωνιστές σε κάθε χώρο, αλλά και κεντρικά
πολιτικά. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έκανε και θα συνεχίσει να κάνει επαφές και συζητήσεις με όλες
τις δυνάμεις της αριστεράς που συμφωνούν
ότι είναι αναγκαία τόσο η κοινή δράση όσο
και ο διάλογος. Με συγκεκριμένες προτάσεις, όπως ήταν η πρότασή της για πανεργατική απεργία στις 15 Μάρτη μαζί με την
απεργία των υγειομικών, ώστε να πάρει πανεργατικά χαρακτηριστικά. Μπορεί αυτό να
μην προχώρησε αλλά η πρόταση είναι σε
ισχύ. Ταυτόχρονα, χρειάζεται η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
να βγει ανοιχτά οργανώνοντας εκδηλώσεις
και καλώντας σε αυτές όλες τις δυνάμεις και
όλο τον κόσμο να πάρει μέρος και θέση. Η
δράση μας σε αυτό το επίπεδο θα ξεδιπλωθεί όλο το επόμενο διάστημα, γιατί η πολιτική πρόταση δεν εξαντλείται σε μια χρονική
στιγμή.
Η κινητοποίηση του κόσμου και η διάθεσή
του να παλέψει από κοινού αναγκάζει και τις
δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τις δυνάμεις
στις οποίες απευθύνεται να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτός είναι ο κρίσιμος
παράγοντας. Ο κόσμος που αγωνίζεται θέλει
να είναι μπροστά μια αριστερά που όχι μόνο
θα βάζει ανοιχτά το ζήτημα της σύγκρουσης
και της ανατροπής αλλά και που θα δείχνει
ικανή να πάει αυτόν τον αγώνα μέχρι το νικηφόρο τέλος. Η εμπειρία ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ
διδακτική ως προς αυτό, δεν μπορούμε να
ενωθούμε κάτω από οποιοδήποτε πρόταγμα.
Η πολιτική συνεργασία έχει νόημα και ένα
μέτωπο των δυνάμεων της αριστεράς έχει
νόημα, όχι όταν είναι απλά ενάντια στα μνημόνια ή το νεοφιλελευθερισμό. Η ενότητα
για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να χτυπά τα
πράγματα στη ρίζα τους. Να είναι ενότητα
κάτω από ένα πρόγραμμα που να απαντά,
από την πλευρά των εργατικών συμφερόντων, στα ζητήματα της συγκυρίας. Γι' αυτό
βάζουμε το ζήτημα: κοινή δράση για την
απόκρουση του τέταρτου μνημόνιου και διάλογος και συστράτευση για τα σημαντικά
στρατηγικά ζητήματα στα οποία η αντικαπιταλιστική αριστερά έχει ήδη αρθρώσει τις
απαντήσεις και μπορεί να τις δυναμώσει και
να τις κάνει υπόθεση του κινήματος.
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Νεολαία

Όχι στην ομοφοβία

αντιδραστική ημερίδα των θεολόγων
της Κορίνθου διοργανώθηκε με αφορμή την
απόφαση του Υπουργείου
Παιδείας να διοργανωθούν σε όλα τα
Γυμνάσια της χώρας θεματικές εβδομάδες με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα», των οποίων η τρίτη ενότητα είναι
οι έμφυλες ταυτότητες. Οι άλλες
δύο ενότητες είναι η διατροφή και οι
εξαρτήσεις.

θεια να πληγούν ακόμη περισσότερο λόγια προγράμματα σε μία σχολική
χρονιά που το μόνιμο και σταθερό
τα εργασιακά δικαιώματα στη μέση
εκπαίδευση και να υποτιμηθεί ο ρό- προσωπικό μειώνεται ακόμη περισλος του καθηγητή στο σχολείο. σότερο στο σχολείο... Τέλος, πίσω
Όπως αναφέρει ψήφισμα της ΕΛΜΕ από τα εντυπωσιακά θέματα που δίΧανίων: «…Το Υπουργείο ‘καινοτο- νουν ένα προφίλ προοδευτισμού, δεν
μώντας’ έχει ήδη προχωρήσει στην υπάρχει καμία ενημέρωση των συλλόγων, υπάρχει προχειρότητα...»
αφαίρεση της δίωρης μείωσης ωραΜε άλλα λόγια,
ρίου σε όσους υλοποιούπαραβιάζεται το
σαν διάφορα προγράμμα«Θεματικές
ωράριο και τα καθήτα … Έχει “ξεχάσει” ότι
κοντα των καθηγητα θέματα αυτά αποτεεβδομάδες»
τών ενώ αντικαθίλούν βασικές ενότητες
προχειρότητας, στανται οι ώρες των
των μαθημάτων που μείωσαν -χωρίς κανένα επιγραφειοκρατίας μαθημάτων με ώρες
«δραστηριοτήτων»
στημονικό-παιδαγωγικό
και χτυπήματος (με ανοιχτό το ποιος
κριτήριο- όπως Οικιακή
και με τι συνθήκες
Οικονομία, Βιολογία κλπ
εργασιακών
εργασίας θα τις κατην περασμένη σχολική
δικαιωμάτων
λύψει). Ταυτόχρονα
χρονιά στο πλαίσιο της
η προχειρότητα της
δημοσιονομικής προσαρστα σχολεία
αντιμετώπισης και η
μογής και της εξοικονόαποστασιοποίηση με την ουσία του
μησης προσωπικού...
Έχει “ξεχάσει” ότι την προηγούμε- θέματος είναι που ανοίγουν τις πόρτες σε κάθε Ένωση Θεολόγων και
νη χρονιά έχει αφαιρέσει τη μείωση
ωραρίου στους υπεύθυνους εργα- κάθε Δήμο Κορινθίων να οργανώστηριών (πληροφορικής - φυσικών νουν ημερίδες μίσους.
Αντί το Υπουργείο να αποδεσμεύεπιστημών) με αποτέλεσμα την πλήσει μαθητές και καθηγητές από το
ρη απαξίωση τους… Έχει “ξεχάσει”
την υπολειτουργία και την ανυπαρξία άχρηστο βάρος των εξετάσεων και
των σχολικών βιβλιοθηκών, τη μη το- της εντατικοποίησης, έτσι ώστε να
ποθέτηση υπευθύνων… Φορτώνει ξεκινήσει οποιαδήποτε ουσιαστική
στις πλάτες των συλλόγων διδασκόν- διεργασία, συνεχίζει τη διάλυση της
των πρόσθετα γραφειοκρατικά και Παιδείας με την υποστελέχωση, την
διοικητικά καθήκοντα σε βάρος του υποχρηματοδότηση και το χτύπημα
των εργασιακών σχέσεων.
παιδαγωγικού και διδακτικού έργου
τους, νέες τροποποιήσεις στα ωροΑφροδίτη Φράγκου

Πρόκειται για τρία θέματα που αρχίζουν να απασχολούν έντονα τους
μαθητές και τις μαθήτριες στην ηλικία αυτή του Γυμνασίου. Οι ακροδεξιοί που αντιτίθεται επιστρατεύουν τις
γνωστές ομοφοβικές κινδυνολογίες.
Την πραγματική απάντηση σχετικά
με το πώς ανοίγει μια τέτοια συζήτηση στα σχολεία δε θα τη δώσουν λοιπόν οι κύκλοι της εκκλησίας και της
ακροδεξιάς, αλλά οι ίδιοι οι μαθητές
και οι καθηγητές. Από τη μία πλευρά,
οι μαθητές και οι μαθήτριες θέλουν
να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση, αλλά
όχι με την προχειρότητα με την οποία
γίνεται. Όπως δήλωσε στην ΕΑ ο μαθητής του 1ου ΓΕΛ Πολίχνης, Ραφαήλ: «Πώς γίνεται να συζητάμε για
την ομοφυλοφιλία και το έμφυλο ζήτημα, όταν ακόμα κάποια μαθήματα
(ειδικά αυτό των θρησκευτικών) διδάσκουν στα παιδιά ότι η ομοφυλοφιλία
είναι εκτροπή; Αυτή είναι η αντιμετώπιση που διδάσκεται στις επίσημες
σχολικές αίθουσες.
Το υπουργείο προσπαθεί υποτίθεται να ανοίξει συζήτηση για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως αυτό, την
ίδια στιγμή που για να κάνουμε εμείς
κάποια σχετική εκδήλωση συναντήσαμε τρομαχτική γραφειοκρατία.
Είναι εντελώς υποκριτικό, από τη μία να μην
αφήνουν να γίνει μια τέτοια εκδήλωση από μαθητές κι από την άλλη
να διοργανώνουν θεματική εβδομάδα με τη δική τους κηδεμόνευση.
Υψώνουν τείχη, τα σχολεία τα χτίζουν έξω από
την κοινωνία».
Από την άλλη πλευρά
οι καθηγητές καταγγέλλουν τις θεματικές βδομάδες ως μια προσπάΤο μπλοκ του Pride Πάτρας στη διαδήλωση της 18 Μάρτη στην πόλη

Τ

Kόρινθος

ρανσφοβική-ομοφοβική ημερίδα με
θέμα «Από την αποδόμηση του βιολογικού φύλου των εφήβων, στη χειραγώγηση μιας άβουλης κοινωνίας» διοργάνωσε την Κυριακή 19 Μαρτίου η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, με την
υποστήριξη του Δήμου Κορινθίων και κάποιων συλλόγων
Γονέων και Κηδεμόνων. Ανάμεσα στους αναγγελθέντες
ομιλητές ήταν ο Δ. Πατέλης, γνωστός και από παλιότερες
τρανσφοβικές δηλώσεις του σε διαλέξεις, καθώς και ο Γ.
Παύλος, ο δηλωμένα ακροδεξιός καθηγητής του Πανεπιστημίου Ξάνθης που δίωκε φοιτητές για την πολιτική
τους δράση.
Ήδη από τις πρώτες ώρες μετά την ανακοίνωση της

ημερίδας, η κατακραυγή του κόσμου ήταν
τέτοια που ο Δ. Πατέλης αναγκάστηκε να
ακυρώσει τη συμμετοχή του.
Σε απάντηση για το αντιδραστικό περιεχόμενο της ημερίδας, έξω από το χώρο διεξαγωγής της βρέθηκε ομάδα
ακτιβιστών/ακτιβιστριών, όπου διαμαρτυρήθηκε με πικέτες. Οι διοργανωτές της κατά τα άλλα «ανοιχτής» εκδήλωσης αναγκάστηκαν να κλείσουν τις εισόδους της αίθουσας και να απαγορεύσουν την είσοδο, με τη βοήθεια
της αστυνομίας. Η εικόνες που κυκλοφόρησαν επισφράγισαν ακόμη περισσότερο, μετά την αρχική κατακραυγή,
ότι τέτοιες εκδηλώσεις πλέον οδηγούν τους φορείς τους
σε απομόνωση από την κοινωνία.

Iατρική Πάτρας
Βδομάδες γενικών συνελεύσεων και κινητοποιήσεων ήταν οι δύο προηγούμενες για την Ιατρική της Πάτρας. Αφορμή είναι τα "σημεία" του
ΚΕΣΥ που δημοσιοποιήθηκαν. Συνοπτικά το ΚΕΣΥ προτείνει αλλαγές
στην Υγεία με εισαγωγή πανελλαδικών εξετάσεων για την ειδικότητα,
διαχωρισμού τον νοσοκομείων σε "εκπαιδευτικά κέντρα Α και Β κατηγορίας", αναλογία ειδικευμένων προς ειδικών γιατρών και υποχρεωτικό rotation των ειδικευομένων.
ΚΕΣΥ και Υπουργείο προσπαθούν να παρουσιάσουν τις αλλαγές αυτές σαν εξορθολογισμό της εκπαίδευσης των ειδικευομένων, αλλά είναι
σαφές ότι έρχονται να επιβαρύνουν την υποστελέχωση των νοσοκομείων, να φορτώσουν τα κεντρικά νοσοκομεία και να διαλύσουν τα περιφερειακά, ενώ θα κάνουν τις συνθήκες εργασίας των ειδικευομένων πιο
ελαστικές και εντατικοποιημένες. Ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ μάλιστα έφτασε στο σημείο να δηλώσει στην συνέλευσή της ΕΙΝΑ ότι οι ειδικευόμενοι είναι εκπαιδευόμενοι και όχι εργαζόμενοι.
Απέναντi σε αυτά ο ΦΣ Ιατρικής Πάτρας πήρε αγωνιστική απόφαση
σε δύο γενικές συνελεύσεις. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες κινητοποιήσεις
στο Τμήμα και την Πρυτανεία, ενώ παρευρεθήκαμε και στην συνέλευση
της ΕΙΝΑ. Μπροστά μας έχουμε έναν δρόμο κλιμάκωσης με δυναμικές
κινητοποιήσεις για να αποσύρουμε τα σχέδια του Υπουργείου. Η συζήτηση για καταλήψεις έχει ανοίξει μέσα στον σύλλογο ενώ βήματα πρέπει να γίνουν και για τον συντονισμό των Ιατρικών σχολών, των γιατρών
και των εργαζομένων στα νοσοκομεία.

Νεκτάριος Χάινταρ

Xημικό Ιωαννίνων
Το χημικό στα Γιάννενα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποχρηματοδότησης και της εντατικοποίησης στα πανεπιστήμια. Οι φοιτητές
χρειάζεται να αγοράζουν ακόμα και τα γάντια και τα γυαλιά για την προστασία τους. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να τυπώνουμε βιβλία ολόκληρα για
τα εργαστήρια μιας και δεν τα παρέχει πια το πανεπιστήμιο. Όσον αφορά την εντατικοποίηση μιλάμε για 10 ώρες εργαστήριο τη μέρα.
Για να ανοίξουμε όλα αυτά τa ζητήματα καθώς και το πώς έχουμε να παλέψουμε απέναντι στα μνημόνια που τα φέρνουν, έχουμε συνέλευση την
Τρίτη 21/3 όπου πάμε με πρόταση ως ένα πρώτο βήμα την κινητοποίηση
στην πρόεδρο του τμήματος και στην συνέχεια συμμετοχή στο πανφοιτητικό συλλαλητήριο την επόμενη εβδομάδα. Επίσης, θέλουμε να πάρουμε και
απόφαση στήριξης της κατάληψης των εστιακών φοιτητών που διεκδικούν
την κατάργηση των 45 ευρώ που πρέπει να πληρώνουν το μήνα.

Αρετή Κανέλλου

Μαθητές Anticapitalista
Οι μαθητές Anticapitalista Θεσσαλονίκης διαδήλωσαν μαζί με τους
συντρόφους της ΚΕΕΡΦΑ και του ΣΕΚ, μαζί με τους πρόσφυγες και τα
παιδιά τους το Σάββατο 18 Μαρτίου στην διεθνή κινητοποίηση κατά του
ρατσισμού και του φασισμού, στην Θεσσαλονίκη.
Με ένα δυναμικό μπλοκ δίνοντας τον παλμό από την πλευρά της νεολαίας βροντοφωνάξαμε πως τα σχολεία μας είναι χώροι μόρφωσης και
ιδεολογικής ελευθερίας και σε αυτόν τον χώρο έχει δικαίωμα το κάθε
παιδί, ο κάθε μαθητής από όποια χώρα και αν είναι, όποια θρησκεία και
αν έχει. Πολλοί μαθητές προμηθευτήκαν την εφημερίδα και το περιοδικό της οργάνωσης αλλά και άλλα υλικά των Anticapitalista και κλείσαμε
πολιτικά ραντεβού με πολλούς από αυτούς για να τα ξαναπούμε. Κάποιοι από αυτούς οργανώθηκαν κιόλας με πολύ ενθουσιασμό.
Ήταν μια πολύ δυναμική παρουσία των μαθητών Anticapitalista στην
Θεσσαλονίκη, με συνθήματα που απηχούν στις ανάγκες και τους προβληματισμούς όλης της νεολαίας του σήμερα, και μέσα από την θεωρία και την
πράξη με περισσότερες εμπειρίες, συνεχίζουμε αγωνιστικά και δυναμικά.

Μαθητές Anticapitalista Θεσσαλονίκης
Ήταν μια πάρα πολύ ωραία και δυναμική πορεία κυρίως από την πλευρά των μαθητών: κατεβήκαμε μάχιμα και οργανωμένα και καθ’ όλη τη
διάρκεια φωνάζαμε συνθήματα κατά του ρατσισμού και του φασισμού.
Στο σχολείο μας εν όψει της 18/3 είχαμε κάνει πολύ καλή δουλειά, μιλήσαμε με κόσμο, οργανώσαμε τη συμμετοχή, ανοίξαμε αυτά τα ζητήματα.
Από εδώ και στο εξής συνεχίζουμε πιο δυνατοί, θα οργανώσουμε μαθητικό φεστιβάλ anticapitalista.

Στέφανος, 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, μαθητές Anticapitalista
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Nέα από τους χώρους

Όχι στη “Χάρτα” κουκουλώματος
της αθλιότητας των στρατοπέδων
Την Χάρτα της Ειδομένης, την
προσπάθεια θεσμοθέτησης της
παρέμβασης των ΜΚΟ στο δημοσιογραφικό έργο, καταγγέλλουν
μεταξύ άλλων τα μέλη του Μετώπου για την Ανατροπή, Μαρίνα
Μεϊντάνη, μέλος ΔΣ της ΠΟΕΣΥ
κι ο Νάσος Μπράτσος μέλος του
γενικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Σε ανακοίνωσή τους
σημειώνουν:
“Με αφορμή τη συνεδρίαση
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων (ΕΟΔ) στην
Αθήνα στις 18 και 19 Μάη 2017,
γίναμε γνώστες ως ΓΣ μιας λεγόμενης 'Χάρτα της Ειδομένης'...
Στη Χάρτα η οποία θα παρουσιαστεί και επισήμως στο συνέδριο
της ΕΟΔ... αναφέρεται, μεταξύ
άλλων, ότι οι συνάδελφοι που
θέλουν να κάνουν ρεπορτάζ στα
καμπ φιλοξενίας προσφύγων, για
να μην υποπέσουν σε σφάλματα
δεοντολογίας... πρέπει 'να συμβουλεύονται εμπειρογνώμονες

και στελέχη ΜΚΟ που γνωρίζουν
το θέμα και συνήθως δρουν στο
πεδίο'.
Από πότε οι ΜΚΟ θα γίνουν
'αρχισυντάκτες' στη δουλειά
μας, από πότε ένας νεφελώδης
χώρος 'μη κυβερνητικός' που
διαχειρίζεται κυβερνητικά χρήματα, αναδεικνύεται σε ρυθμιστή
της δεοντολογίας των δημοσιογράφων για το προσφυγικό;
Ποιοι είναι αυτοί οι 'εμπειρογνώμονες' όταν συχνά αλληλέγγυοι που πηγαίνουν ανθρωπιστική βοήθεια στα καμπ εμποδίζονται να την μοιράσουν και την μοιράζουν οι 'εμπειρογνώμονες' χωρίς καν να γνωρίζουμε τι λένε
στους πρόσφυγες για την προέλευσή της;” επισημαίνουν.
“Η σχεδιαζόμενη και διόλου
τυχαία κατασκευή του μηχανισμού προέγκρισης του εκάστοτε
ρεπορτάζ από εξωδημοσιογραφικά «κέντρα» υπό το πρόσχημα
της τήρησης της δεοντολογίας,
στοχεύει ευθέως στην ανεξαρτη-

σία του Τύπου και επιχειρεί να τιθασεύσει την ανάδειξη της αλήθειας όσο οδυνηρή και αν είναι
για τους κρατούντες.
Τέλος, η Ειδομένη αν κάτι συμβολίζει δεν είναι «το δράμα των
προσφύγων» αλλά την Ευρώπη –
φρούριο, των τειχών και αποκλεισμών. Οι συνθήκες άλλωστε 'φιλοξενίας' των προσφύγων στην
Ειδομένη ήταν τρισάθλιες και η
εκκένωσή της συνοδεύτηκε με
κυβερνητική εντολή για εκτεταμένες απαγορεύσεις στην ειδησεογραφική κάλυψη της σχετικής αστυνομικής επιχείρησης.
Ας μη γίνει και… 'σημαία' μας η
κρατική αυθαιρεσία που θα
υπενθυμίζεται με μία… 'Χάρτα
της Ειδομένης'! Εξάλλου, ο Κώδικας Δεοντολογίας των δημοσιογράφων είναι υπερεπαρκής.
Το αν εφαρμόζεται επαφίεται
στην ευσυνειδησία όλων των συναδέλφων και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ενταθούν οι
προσπάθειες όλων μας”.

EΡT3

Kτιριακές Υποδομές

Πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε σε εικονολήπτη της ΕΡΤ3, επειδή “τόλμησε” να
αντιπαρατεθεί εκτός αέρα με τον επικεφαλής της Ε.Ε στην Ελλάδα, Πάνο Καρβούνη.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις κατά της ένταξης στο
Υπερταμείο των ιδιωτικοποιήσεων οι εργαζόμενοι στις
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

“Σε κάποιους στη διοίκηση της ΕΡΤ 3
δεν άρεσε που ένας υπάλληλός τους
τόλμησε να πει στον Π. Καρβούνη πως
αυτά που έλεγε ήταν γελοιότητες. Γιατί
ο κ. Καρβούνης χωρίς κανέναν αντίλογο
προέτρεπε on air τους πολίτες να μην
λένε τους δανειστές τοκογλύφους και
άλλα τέτοια. Ο υπάλληλος κατηγορείται,
πως τόλμησε να υψώσει τη φωνή του (!)
στον επικεφαλής της Ε.Ε. Κι αυτό είναι
ανεπίτρεπτο για την ΕΡΤ βάση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού! Μάλιστα,
έτσι. Ο Γενικός Κανονισμός προσωπικού
χρησιμοποιείται για πολιτικές διώξεις,
θυμίζοντας πλέον άλλες εποχές!” καταγγέλουν εργαζόμενοι της ΕΡΤ στο σάιτ
mediatvnews.gr που ασχολείται με τα
εργασιακά του χώρου των ΜΜΕ.
“Την άμεση παύση κάθε πειθαρχικής
δίωξης σε βάρος του συναδέλφου μας
εικονολήπτη και την άμεση απόσυρση
της μήνυσης σε βάρος των συλλογικοτήτων” απαιτεί το Ασύνταχτο Μέτωπο
Αγώνα Δημοσιογράφων αναφερόμενο
και στη μήνυση που ασκήθηκε “κατά
αγνώστων” από τη διοίκηση, με αφορμή
την παρέμβαση συλλογικοτήτων στο
ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. “Η ΕΡΤ δεν (πρέπει να) αποτελεί κλειδαμπαρωμένο τσιφλίκι του εκάστοτε διορισμένου προϊσταμένου από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά πρέπει να αποτελεί κτήμα της
κοινωνίας” λέει η ανακοίνωση του Μετώπου.

Την Παρασκευή 17/3 πραγματοποίησαν στάση εργασίας και συγκέντρωση στο υπουργείο Υποδομών, συνέχισαν την Τριτη 21/3 με σύσκεψη με σωματεία και συλλογικούς φορείς για το ζήτημα και προχωρούν σε νέα
στάση εργασίας την Πέμπτη 23/3 και συγκέντρωση στις
2μμ στο υπουργείο Οικονομικών.
“Οι Κτιριακές Υποδομές συνεχίζουν να αποτελούν τον
βασικό δημόσιο φορέα για την απαλλοτρίωση, μελέτη,
κατασκευή και εξοπλισμό σημαντικών υποδομών του
κράτους όπως σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια κ.ά.
Γι’ αυτό είναι άκρως αντιδραστική ενέργεια η ένταξη
στο Υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων (Μνημόνιο 3) που
έχει στόχο τη μέγιστη εκμετάλλευση και ιδιωτικοποίηση
προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων” τονίζει το
σωματείο των εργαζομένων σε ανακοίνωσή του.

Σχολικές καθαρίστριες
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση στις
11πμ, στην πλατεία Κλαυθμώνος καλούν την Παρασκευή
31/3, οι σχολικές καθαρίστριες και καθαριστές.
“Η μεγάλη πλειοψηφία των καθαριστριών και των καθαριστών απασχολούνται σήμερα με συμβάσεις μίσθωσης έργου και από ανάγκη επιβίωσης λαμβάνουν μια χαμηλότατη αμοιβή, η οποία καλύπτει μικρό μόνο μέρος
της παρεχόμενης δουλειάς τους.
Ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες (όπως
και οι εργαζόμενες με αορίστου χρόνου σχέση εργασίας), το κράτος τους θεωρεί εργολάβους καθαρισμού
κατ’ αποκοπή και χωρίς δικαιώματα!” τονίζει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων σε ανακοίνωσή της. Οι εργαζόμενοι φτάνουν να αμείβονται με 33,77 ευρώ μικτά τον
μήνα για κάθε αίθουσα διδασκαλίας. Το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών τους δεν ξεπερνά τα 300 Ευρώ, ασχέτως ωραρίου.

Κερατέα, 19 Μάρτη

ΚΕΡΑΤΕΑ Έξω οι φασίστες
Αντιφασιστική συγκέντρωση, που καλούσε ο τοπικός Σύλλογος Δασκάλων
"Κ. Σωτηρίου" και η Τ.Ε. ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αν.
Αττικής, έγινε την Κυριακή 19 Μάρτη
στη κεντρική πλατεία Κερατέας.
Η ναζιστική συμμορία της Χρυσής
Αυγής είχε ανακοινώσει προγραμματισμένη συγκέντρωση, με ομιλητή τον
Κασιδιάρη, για το πρωί της Κυριακής
19 Μάρτη στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου αλλά ύστερα
από τις άμεσες αντιδράσεις δημοτικών
σχημάτων της αριστεράς, φορέων, αντιφασιστικών οργανώσεων και της ΤΕ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Δήμος ανακάλεσε την
παραχώρηση της αίθουσας στους νεο-

ναζί και η Χρυσή Αυγή αναγκάστηκε να
πραγματοποιήσει την φασιστοσύναξή
της σε καφενείο δίπλα στο Αστυνομικό
Τμήμα Κερατέας (!) και υπό την ασφυκτική περιφρούρηση των ΜΑΤ.
Η αντιφασιστική συγκέντρωση στην
πλατεία ακύρωσε την εμφάνισή τους σε
δημόσιο χώρο της Κερατέας, απέτρεψε
τα σχέδια των νεοναζί να κάνουν «παρέλαση» στην πόλη μετά τη συγκέντρωσή
τους για να τη βρωμίσουν με φασιστικά
φυλλάδια και έδωσε το μήνυμα ότι δεν
θα επιτρέψουμε στους φασίστες να εμφανίζονται ούτε στη Κερατέα, ούτε
πουθενά.

Γιώργος Ράγκος

Νέον Αθήναιον
Συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της Κλινικής Νέον Αθήναιον και το Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών την Τετάρτη 15
Μαρτίου 2017.
Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στον αέρα μετά την πτώχευση της επιχείρησης ιδιοκτησίας Μ. Χριστοφορίδη, απαιτούν αποπληρωμή όλων των δεδουλευμένων, πλήρη
ασφαλιστική κάλυψη και καταβολή επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας αρνήθηκε αρχικά τον διάλογο. Ο γραμματέας
του υπουργείου Ανδρέας Νεφελούδης επικαλέστηκε ότι δεν υπήρχε “προγραμματισμένο ραντεβού” το οποίο προγραμματίστηκε για την Παρασκευή στις 17/3. Στην συνάντηση της Παρασκευής ο Νεφελούδης δεσμεύτηκε ότι τα ένσημα που δεν έχουν καταβληθεί με ευθύνη της διοίκησης της κλινικής θα τακτοποιηθούν έτσι ώστε να έχουν
δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας οι πρώην εργαζόμενοι του Νέον Αθήναιον. Όσον αφορά την αποπληρωμή των δεδουλευμένων, που αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ προς
περίπου 150 εργαζόμενους, ο γραμματέας του υπουργείου εξέφρασε καλή πρόθεση
αλλά δήλωσε αδυναμία παρέμβασης στον τρόπο με τον οποίο θα εκκαθαριστεί η επιχείρηση. Πρόβαλε ως δικαιολογία την μνημονιακή νομοθετική ρύθμιση που εφαρμόστηκε από 1/1/2016 για εξόφληση απαιτήσεων που οφείλονται προς τρίτους με σειρά
προτεραιότητας το κράτος, τις τράπεζες και τελευταίους και καταληστευμένους τους
εργαζομένους. Στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας αναλογούν ευθύνες καθώς αρνήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα να παρέμβει προκειμένου να εξασφαλιστεί η
καταβολή των δεδουλευμένων. Εξάλλου η διοίκηση της επιχείρησης είχε ανάμειξη σε
σκάνδαλο με το ΕΤΑΑ που είναι υπό διερεύνηση από την δικαιοσύνη.
Όπως γράφει στην Εφημερίδα των Συντακτών ο Τάσος Σαραντής το ΕΤΑΑ είχε προχωρήσει στην έγκριση καταβολής ποσού 239.845 ευρώ προς την εταιρεία «Ευρωθεραπεία - Αθήναιον Α.Ε.», η οποία κατείχε την κλινική «ΝΕΟΝ ΑΘΗΝΑΙΟΝ-M.D. HOSPITAL
A.E.» για οφειλόμενα νοσήλια του ταμείου προς την εν λόγω εταιρεία, χωρίς την απαιτούμενη από τον νόμο επισύναψη της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Και επιπλέον δίχως να γίνει συμψηφισμός με τις ογκώδεις οφειλές που είχε η εταιρεία προς τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες υπερέβαιναν το 1,3 εκατ. ευρώ προς το
ΕΤΑΑ και το 1,7 εκατ. ευρώ προς το ΙΚΑ.
Το πλέγμα των μνημονιακών αντιμεταρρυθμίσεων και η επίθεση στην δημόσια Yγεία
για χάρη της «ιδιωτικής πρωτοβουλίας» έφερε φαγοπότι για τους κλινικάρχες και λεηλασία των ασφαλιστικών ταμείων. Αναπόσπαστο κομμάτι της ρήξης με τα μνημόνια είναι η κρατικοποίηση των κλινικών χωρίς αποζημίωση για τα αφεντικά τους που τις
αφήνουν να ρημάζουν και για να μην χάσει ούτε ένας εργαζόμενος τα δεδουλευμένα
και την δουλειά του.

Κώστας Πολύδωρος Δ.Σ. Σωματείο Προσωπικού
Ιδιωτικών Κλινικών και Διαγνωστικών Κέντρων Αθήνας

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1266, 22 Μάρτη 2017

Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ

Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3
καφέ Υγιεινό με νού 6.30μμ
Αριστερή Εναλλακτική
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΚΟΥΚΑΚΙ-ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 23/3
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
καφέ Ξύλινη Βέσπα (Ζίννη 32) 8μμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3
ΙΛΙΟΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
στέκι
Δράση
για
μια
άλλη
Πόλη
6.30μμ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ • ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητής: Δ. Κουτσομητόπουλος
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Μαρξισμός 2017
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 Σύλλογος Ιμβρίων 8μμ Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη
Μαρξισμός 2017
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Μαρξισμός 2017
Μαρξισμός 2017
ΚΟΛΩΝΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης
Ομιλητής: Μύρωνας Μαρκάκης
ΠΕΜΠΤΗ 23/3 καφέ Τρίπορτο 6.30μμ
Μαρξισμός 2017
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ • ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6.30μμ Ομιλητής: Νίκος Φούρλας
Πώς λειτουργούν τα σοβιέτ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3
Αναρχικοί και Μπολσεβίκοι
• ΠΕΜΠΤΗ 30/3 Σύλλογος Ιμβρίων 8μμ Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Μαρξισμός 2017
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος
Το γυναικείο ζήτημα
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)
Ομιλητής: Αντρέας Ζώτος
και η Ρωσικη Επανασταση
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 Πολύκεντρο 6.30μμ
Ομιλήτρια: Αναστασία Ιθακησίου
ΠΑΤΗΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ Vocal 8μμ
Μαρξισμός 2017
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Το
μήνυμα
της
18
Μάρτη
ΠΕΜΠΤΗ 23/3 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3
Μαρξισμός 2017
ΑΙΓΑΛΕΩ
Μαρξισμός 2017
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 στέκι (Ρήγα Φεραίου) 5μμ
Μαρξισμός 2017
Ομιλητής: Γιώργος Ραγκος
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
ΧΑΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 καφέ Vocal 8μμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος
ΓΑΛΑΤΣΙ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ 60 χρόνια ΕΕ
Μαρξισμός 2017
ΠΕΜΠΤΗ 23/3
Μαρξισμός 2017
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Ομιλητής: Γιώργος Ραγκος
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης
γραφεία ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Ομιλήτρια: Αριστέα Κονδυλίδη
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3
Tο μήνυμα της 18 Μάρτη
ΜΑΡΟΥΣΙ
Μαρξισμός 2017
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ -ΓΚΥΖΗ
Ομιλητής:
Γιώργος Πίττας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ Βαβέλ 8μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
Η προεδρία Τραμπ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Μαρξισμός 2017
συνώνυμο
της
αποσταθεροποίησης;
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 κυλικείο Πολιτιστικού
Μαρξισμός 2017
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
Κέντρου "Χρ.Τσακίρης" 7μμ
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΙΛΙΣΙΑ
Μαρξισμός 2017
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 καφέ Βαβέλ 8μμ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ Sweet Home 7.30μμ ΠΕΜΠΤΗ 23/3 καφέ Μαγαζί 7.30μμ
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
Αναρχικοί και Μπολσεβίκοι
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Ομιλητής:
Σπύρος Γεωργακόπουλος
Μαρξισμός 2017
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Μαρξισμός 2017
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
Μαρξισμός
2017
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου
ΤΟΥΜΠΑ
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 στέκι Εκτός Σχεδίου 7μμ
ΠΑΤΡΑ
Ομιλητής: Λευτέρης Μπάνος
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Μαρξισμός 2017
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 23/3 καφέ Quiz 7.30μμ
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού
Μαρξισμός 2017
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Μαρξισμός 2017
Μαρξισμός 2017
Ομιλήτρια:
Αλεξάνδρα
Μαρτίνη
Ομιλήτρια:
Έλλη
Πανταζοπούλου
ΚΥΨΕΛΗ
Ομιλητής:
Νεκτάριος Χαϊντάρ
Μαρξισμός 2017
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 30/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια:
Κατερίνα
Σεβαστάκη
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ Γιώτης 8μμ
Το γυναικείο ζήτημα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ Big Mouth 8μμ • ΠΕΜΠΤΗ 30/3 καφέ Quiz 7.30μμ
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
και η Ρωσικη Επανάσταση
Πώς
λειτουργούν
τα
σοβιετ
Μαρξισμός 2017
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας
Ομιλήτρια: Γκάρυ Κατσιγιάννη
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
Μαρξισμός 2017
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη
Μαρξισμός 2017
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ-ΤΑΥΡΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 καφέ Big Mouth 8μμ ΠΕΜΠΤΗ 23/3 καφέ Ποέτα 8μμ
ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ Κρίκος 7μμ
Το γυναικείο ζήτημα
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 Φιλοσοφική 7.30μμ
και η Ρωσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ
To μήνυμα
Μαρξισμός 2017
Μαρξισμός 2017
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου
Μαρξισμός 2017
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος
της 18 Μάρτη
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ Σκαντζόχοιρος 8.30μμ
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
ΒΟΛΟΣ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Μαρξισμός 2017
ΠΕΜΠΤΗ 23/3 Θόλος 5μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3
ΤΕΤΑΡΤΗ
22/3
Ομιλήτρια:
Αλεξάνδρα
Μαρτίνη
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
καφέ Πόκο (Τριών Ιεραρχών 69) 7μμ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ Καλαμαριά 7μμ
αίθουσα Γραμμικού Σχεδίου 3μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Ομιλητής: Π. Παναγιωτακόπουλος
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Μαρξισμός 2017
Μαρξισμός 2017
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ Κρόκος 8μμ
Ομιλητής:
Δημήτρης
Στεφανάκης
NOΠΕ
Μαρξισμός 2017
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
ΤΕΤΑΡΤΗ
22/3 αμφιθέατρο 13, 4μμ
Ομιλητής: Τόλης Μαριδούδης
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΞΑΝΘΗ
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου
Μαρξισμός
2017
ΠΕΜΠΤΗ
23/3
καφέ
Νότος
7.30μμ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ 1968
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ Φίλοιστρο 8μμ
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
(στοά Θησέως και Αγ. Πάντων) 7μμ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 καφέ Κρόκος 8μμ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
ΠΕΜΠΤΗ 23/3
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης
Αναρχικοί και Μπολσεβίκοι
Μαρξισμός 2017
αίθουσα προβολών ΣΓΤΚΣ 2μμ
Μαρξισμός 2017
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης
Ομιλητής: Θανάσης Καμπουρούδης
Ομιλητής: Π. Παναγιωτακόπουλος
Μαρξισμός 2017
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΝΙΚΑΙΑ
ΠΑΝΤΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3
ΠΕΜΠΤΗ 23/3 Δημαρχείο 7μμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/3 αίθουσα Β2 3μμ
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
καφέ Υγιεινό με νού 6.30μμ
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ Ομιλήτρια: Μαίρη Γουορντ
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Ειρήνη Αντύπα
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Μαρξισμός 2017
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Ομιλητής: Άρης Αναστασίου
Μαρξισμός 2017
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/3 αίθουσα 312, 12.30μμ
Μαρξισμός
2017
Ομιλήτρια:
Κατερίνα
Θωίδου
Μαρξισμός 2017
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
Αναρχικοί και Μπολσεβίκοι

Στις σχολές

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμε για

ΣOΣIAΛIΣMO μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπιταλισμό. Mια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλι σμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι
εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους
τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και
προγραμματίσουν την παραγωγή και τη δια νομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.
EΠANAΣTAΣH και όχι ρεφορμισμό
O καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν
υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια

τέτοια αλλαγή. Tο κοινοβούλιο, ο στρατός, η
αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. H εργατική τάξη
θα χρειαστεί το δικό της κράτος, στηριγμένο
στην άμεση δημοκρατία, στα συμβούλια αντιπρο σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργατική πολιτοφυλακή.
ΔIEΘNIΣMO όχι "σοσιαλισμό σε μια
χώρα" ή "σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι ακόμα
και μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική επανά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν
μπορεί να επιβιώσει σε απομόνωση. Tα καθεστώτα της EΣΣΔ μετά την επικράτηση του
σταλινισμού, της Kίνας και των άλλων ανατο-

λικών χωρών ήταν κρατικοί καπιταλισμοί.
Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική ενότητα των εργατών σε όλον τον κόσμο χωρίς
διακρίσεις εθνικότητας γλώσσας, θρησκείας,
φύλου, φυλής ή σεξουαλικής προτίμησης.
Yποστηρίζουμε όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύναμη που θα τσακίσει
τελειωτικά τον ιμπεριαλισμό είναι η ενότητα
της εργατικής τάξης σε διεθνή κλίμακα από
τη Nέα Yόρκη ως τη Σεούλ και από το Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντιπαλεύουμε κάθε μορφή σοβινισμού, ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσεων που απειλεί
να διασπάσει τους εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία
της “δικής μας” άρχουσας τάξης υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργά-

τες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και στα
μέτρα αστυνόμευσης των μεταναστών.
EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει
τον εαυτό της και όλους τους καταπιεσμένους μέσα από τη δική της δράση. Για να
κερδηθούν όλα τα κομμάτια της τάξης σε αυτή την πάλη είναι απαραίτητο να οργανωθούν
τα πιο ξεκάθαρα και μαχητικά τμήματα σε
ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα. Eνα τέτοιο κόμμα μπορεί να πείθει τους
εργάτες για την επαναστατική προοπτική παρεμβαίνοντας στους μαζικούς αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε κάθε αντίληψη υποκατάστασης της τάξης, απ' όπου και αν προέρχεται.

Εξορμήσεις
ΠΕΜΠΤΗ 23/3

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης (Κονδύλη) 6μμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Σκλαβενίτης (Τρικούπη) 7μμ
NEA ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ Εργατικό Κέντρο 7μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6μμ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/3

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 6μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κ.Πατήσια 6μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 6μμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία 6μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Συντριβάνι 6.30μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος «Κελάρι» 6.30μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 6.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Άγιου Βλάσση 6.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Δουκίσης Πλακεντίας 3μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μ. Άγγελου 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 7μμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/3

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΑ 11.30πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 11.30πμ

Εξορμήσεις στις
παρελάσεις 25 Μάρτη
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 Αστέρια 11πμ
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλ. Πατριάρχου 11πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Αναλήψεως 10,30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 10.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Μικράς Ασίας & Ηρακλείου 11πμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πλατεία Ηρώων 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Δαβάκη 10.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 10.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Χρυσοστόμου Σμύρνης 10.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Ομήρου 10.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλατεία Δημαρχείου 10πμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 10πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 10πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πλατεία Κοραή 11πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ πλατεία Λαού 11πμ
ΝΙΚΑΙΑ πλατεία Οσίας Ξένης 11πμ
ΠΑΤΡΑ Εργατικό Κέντρο 11πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Ακαδημία 10πμ
ΒΟΛΟΣ Πανεπιστήμιο Θόλος 10.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλατεία Ελευθερίας 10πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ πλατεία ΧΑΝΘ 11πμ
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100 χρόνια από τη Ρώσικη Επανάσταση

Τ

ον Φλεβάρη του 1917 οι εργάτριες της
Πετρούπολης πυροδότησαν την επανάσταση που ανέτρεψε τον Τσάρο και το
απολυταρχικό καθεστώς του. Η εργατική τάξη
είχε δώσει τη μάχη, κέρδισε στο πλευρό της
τους φαντάρους (αγρότες στη μεγάλη πλειοψηφία) και συγκρότησε τα δικά της όργανα
αγώνα και εξουσίας, τα σοβιέτ. Όμως, το παράδοξο ήταν ότι δεν ήταν οι εργάτες εκείνοι
που πήραν την εξουσία, αλλά οι αστοί.
Για την ακρίβεια, η εξουσία έπεσε στα χέρια
των αστών χωρίς να το περιμένουν και χωρίς
να το θέλουν. Η Προσωρινή Επιτροπή της
Δούμας -του ψευτοκοινοβουλίου που ανεχόταν
ο Τσάρος- ανακηρύχτηκε σε Προσωρινή Κυβέρνηση. Την 1 Μάρτη του 1917, το σοβιέτ της
Πετρούπολης ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία
την αναγνώριση αυτής της κυβέρνησης ως της
νόμιμης εξουσίας.
Στην πραγματικότητα, οι εξουσίες ήταν δυο,
της Προσωρινής Κυβέρνησης και των σοβιέτ.
Η πρώτη στεκόταν όρθια επειδή την στήριζε η
δεύτερη. Όμως, αυτή η συμβίωση, η κατάσταση «δυαδικής εξουσίας» όπως την είχε ονομάσει ο Λένιν, δεν μπορούσε να συνεχιστεί για
πολύ. Όλα τα καυτά ζητήματα που είχαν οδηγήσει στο ξέσπασμα της επανάστασης απαιτούσαν μια καθαρή απάντηση.
Πολιτικά, η πλειοψηφία των αντιπροσώπων
στο Σοβιέτ της Πετρούπολης ανήκε σε εκείνα
τα κόμματα της Αριστεράς που υποστήριζαν
ότι η επανάσταση δεν μπορεί να ανατρέψει
τον ίδιο τον καπιταλισμό. Με διαφορετικές διατυπώσεις αυτό υποστήριζαν όλες οι πτέρυγες
των μενσεβίκων και οι εσέροι. Σε λίγες βδομάδες αυτή η θέση βρήκε τη λογική της κατάληξη με την είσοδο των υπουργών τους στην κυβέρνηση.
Το κόμμα των μπολσεβίκων είχε βρεθεί από
την αρχή στην «άκρα αριστερά» της επανάστασης. Εργάτες στελέχη του κόμματος απ’ τις
συνοικίες του Βίμποργκ και του Νέβα είχαν
μπει μπροστά για να απλωθεί η γενική απεργία, να ξαναβγούν οι διαδηλωτές στους δρόμους μετά τις πρώτες συγκρούσεις, να συνδεθούν με τους φαντάρους. Κι όπως γράφει
ένας χρονικογράφος της επανάστασης: «όταν
οι υπόλοιποι πήγαιναν στο Παλάτι της Ταυρίδας για να πάρουν μέρος στις διαπραγματεύσεις με την Προσωρινή Κυβέρνηση οι μπολσεβίκοι γύρισαν στα εργοστάσια».
Όμως, το ίδιο το μπολσεβίκικο κόμμα ήταν
μπερδεμένο για τη συνέχεια. Η ηγεσία που
βρισκόταν στην Πετρούπολη ήταν διχασμένη
για την στάση που έπρεπε να κρατήσει απέναντι στην Προσωρινή Κυβέρνηση. Όταν το
θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία στην ολομέλεια
του Σοβιέτ της Πετρούπολης στις 2 Μάρτη,
μόνο οι έντεκα από τους σαράντα παρόντες
μπολσεβίκους αντιπροσώπους ψήφισαν κατά.
Την επόμενη μέρα συνεδρίασε η Επιτροπή
Πετρούπολης του μπολσεβίκικου κόμματος. Η
απόφασή της ανέφερε ότι «Δεν θα ταχθεί
ενάντια στην Προσωρινή Κυβέρνηση όσο και
εφόσον οι δραστηριότητές της ανταποκρίνονται στα συμφέροντα του προλεταριάτου και
των πλατιών δημοκρατικών λαϊκών μαζών». Αυτή ήταν ακριβώς η περίτεχνη διατύπωση που
είχαν επιλέξει οι ηγεσίες των εσέρων και των
μενσεβίκων στο σοβιέτ για να στηρίξουν την
Προσωρινή Κυβέρνηση.
Μόνο τρία μέλη της Επιτροπής Πόλης καταψήφισαν αυτή την «ντροπαλή» απόφαση στήριξης της Προσωρινής Κυβέρνησης. Κι οι τρεις
προέρχονταν από την κομματική επιτροπή της
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Οι Μπολσεβίκοι
και η Προσωρινή
Κυβέρνηση
περιφέρειας του Βίμποργκ, της περιφέρειας
που ήταν συγκεντρωμένα πολλά, μεγάλα και
σύγχρονα εργοστάσια κι ήταν προπύργιο των
μπολσεβίκων ήδη πριν το ξέσπασμα της επανάστασης.
Το σκεπτικό της πλειοψηφίας της ηγεσίας
των μπολσεβίκων είχε σαν αφετηρία τις παραδοσιακές προγραμματικές επεξεργασίες του
κόμματος. Η επανάσταση θα είναι «αστικοδημοκρατική» δηλαδή θα δώσει δημοκρατία,
οχτάωρο στους εργάτες και γη στους αγρότες. Αυτά τα καθήκοντα θα τα έφερνε σε πέρας μια «επαναστατική προσωρινή κυβέρνηση» στηριγμένη στους εργάτες και τους αγρότες, δηλαδή στα κόμματά τους.

Το οχτάωρο
Όμως, αυτή η επιμονή οδηγούσε τμήματα
της ηγεσίας των μπολσεβίκων στον ίδιο δρόμο
που είχαν πάρει οι μενσεβίκοι και οι εσέροι.
Αυτό έγινε ξεκάθαρο όταν άρχισαν να τίθενται
τα ζητήματα που έβαζε ο ίδιος ο κόσμος που
έκανε την επανάσταση.
Για παράδειγμα, ένα μεγάλο απεργιακό κύμα στην Πετρούπολη διεκδικούσε την άμεση
εφαρμογή του 8ωρου. Η ηγεσία του σοβιέτ ζήτησε την επιστροφή στην δουλειά από τις 5
Μάρτη: το ζήτημα θα λυνόταν κι αυτό «εν καιρώ» με διαπραγματεύσεις. Η Επιτροπή των
μπολσεβίκων στο Βίμποργκ δήλωσε ότι θα
αγνοήσει την απόφαση, και θα συμβάλλει στη
συνέχιση της απεργίας. Όμως, η Επιτροπή Πόλης ζήτησε να αποσύρουν τις προκηρύξεις με
αυτό το κάλεσμα.
Στις 12 Μάρτη η Πράβδα, η καθημερινή εφημερίδα των μπολσεβίκων, απέκτησε μια νέα διεύθυνση. Την ανέλαβαν παλιά στελέχη του
κόμματος που μόλις είχαν γυρίσει από την
εξορία στη Σιβηρία. Ήταν ο Κάμενεφ, ο Μουράνοφ και ο Στάλιν. Μεμιάς, η νέα διεύθυνση
έστρεψε την εφημερίδα προς τα δεξιά, προς
το «συμφιλιωτισμό» με την πλειοψηφία των σοβιέτ και την ίδια την Προσωρινή Κυβέρνηση.
Δήλωσε ότι οι μπολσεβίκοι θα «στηρίξουν την
Προσωρινή Κυβέρνηση όσο αυτή παλεύει
ενάντια στην αντεπανάσταση».

Ο πόλεμος
Η στάση απέναντι στον πόλεμο ήταν το πιο
κρίσιμο τεστ. Το φύλλο της 15 Μάρτη διακήρυττε ότι από τη στιγμή που ανατράπηκε ο
τσαρισμός οι φαντάροι και οι αξιωματικοί δεν
θα επέτρεπαν στο γερμανικό μιλιταρισμό να
τσακίσει τη νέα, επαναστατική Ρωσία. Ο πόλεμος έπρεπε να τελειώσει, αλλά με «οργανωμένο τρόπο», ίσως με μια διεθνή συμφωνία. Μέχρι τότε ο πόλεμος έπρεπε να συνεχιστεί.
Τόση ήταν η χαρά των υποστηρικτών της
Προσωρινής Κυβέρνησης και τόση η αμηχανία

και η οργή στη βάση των μπολσεβίκων, ώστε η
Πράβδα αναγκάστηκε να τυπώσει την επίσημη
διαμαρτυρία της Επιτροπής του Βίμποργκ για
την στροφή της: «Αν η εφημερίδα δεν θέλει να
χάσει την εμπιστοσύνη των εργατών, θα πρέπει -και θα το κάνει- να διαδίδει το φως της
επαναστατικής συνείδησης όσο επίπονο κι αν
είναι για τις αστικές κουκουβάγιες».
Ο Στάλιν, στα τέλη του Μάρτη «τελειοποίησε» τη φόρμουλα υποστήριξης της Προσωρινής Κυβέρνησης στην πανρωσική συνδιάσκεψη του μπολσεβίκικου κόμματος. Ήταν η περίφημη θέση για τον «συμπληρωματικό» ρόλο
των λειτουργιών των σοβιέτ και της κυβέρνησης. Τα σοβιέτ θα «κινητοποιούν δυνάμεις» και
«θα ασκούν έλεγχο» ενώ η Προσωρινή Κυβέρνηση θα «θωρακίζει» τις κατακτήσεις της επανάστασης!
Όταν μερικά χρόνια μετά ο Τρότσκι δημοσίευε αυτή την ομιλία και άλλες παρόμοιες παρεμβάσεις που έκαναν στελέχη των μπολσεβίκων στην ίδια συνδιάσκεψη, σχολίαζε ότι: «διαβάζοντάς τες κάποιος απορεί, πως ένα τέτοιο
κόμμα θα μπορούσε μόλις επτά μήνες μετά να
πάρει με σιδερένιο χέρι την εξουσία».
Κι όμως, αυτό το «θαύμα» έγινε γιατί οι
μπολσεβίκοι δεν ήταν το οποιοδήποτε κόμμα.
Ήταν το κόμμα των πιο μαχητικών, έμπειρων
και συνειδητών εργατών και εργατριών, που είχαν διαπαιδαγωγηθεί στις ιδέες του ασυμβίβαστου διεθνισμού. Γι’ αυτό η Επιτροπή του Βίμποργκ από την αρχή απέρριπτε κάθε έμμεση ή
άμεση στήριξη στη «δημοκρατική» αστική κυβέρνηση και έβαζε το ζήτημα της εξουσίας
των σοβιέτ.
Όμως, για να επικρατήσει αυτή η γραμμή,
χρειαζόταν μια συνολική στρατηγική στροφή.
Αυτή την έκανε ο Λένιν. Στα μέσα Μάρτη έγραφε στο δεύτερο «Γράμμα από Μακριά» ότι:
«Μόνο μια προλεταριακή δημοκρατία, που θα
στηρίζεται από τους εργάτες γης και τα φτωχότερα στρώματα της υπαίθρου και των πόλεων μπορεί να εξασφαλίσει την ειρήνη, να δώσει ψωμί, τάξη και ελευθερία».
Και στο επόμενο «Γράμμα από Μακριά» επέμενε ότι αν το «προλεταριάτο θέλει να διατηρήσει τα κέρδη της επανάστασης, να κερδίσει
ειρήνη και ψωμί» τότε πρέπει «τσακίσει την
έτοιμη κρατική μηχανή, να γίνει το ίδιο κρατική
εξουσία». Το «έμβρυο» αυτής της εξουσίας,
της «κυβέρνησης των εργατών» υπήρχε ήδη
σύμφωνα με τον Λένιν: ήταν τα σοβιέτ, τα συμβούλια των εργατών και φαντάρων αντιπροσώπων.
Θα χρειαζόταν η θυελλώδης εσωκομματική
μάχη τον επόμενο μήνα με τις “Θέσεις του
Απρίλη” για να στρίψει το τιμόνι το μπολσεβίκικο κόμμα.

Λέανδρος Μπόλαρης

Ανοιχτές
εκδηλώσεις
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

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

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
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Διεθνή

Έχασε ο Ολλανδός φίλος της Λεπέν

Η

μεγάλη νίκη των φασιστών του Βίλντερς
στην Ολλανδία τελικά δεν ήρθε την περασμένη Τετάρτη. Τα ΜΜΕ διεθνώς είχαν
ήδη προεξοφλήσει ότι ο Βίλντερς και το κόμμα
του “για την Ελευθερία” (PVV) θα ήταν οι πρωταγωνιστές της βραδιάς. Κάποιοι έλεγαν πως
θα έφτανε και πρώτο κόμμα αναλαμβάνοντας να
σχηματίσει κυβέρνηση.
Το PVV είχε εκλογικά κέρδη αλλά έφτασε ως
το 13%, όχι παραπάνω. Από την αρχή της χρονιάς σχεδόν όλα τα γκάλοπ του έδιναν πάνω από
20% και ορισμένα ως και 35%. Ο Βίλντερς έλπιζε
να πατήσει πάνω στην νίκη του Τραμπ και να κάνει την έκπληξη. Πριν από δυο μήνες, οι ηγέτες
των φασιστικών κομμάτων της Ευρώπης είχαν
μαζευτεί στη Γερμανία για να πανηγυρίσουν την
ώρα που ορκιζόταν ο Τραμπ. Ο Βίλντερς μαζί με
την Λεπέν έβγαζαν σέλφι στην πρώτη γραμμή
λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι το 2017 θα
είναι η χρονιά τους. Η Λεπέν μπροστά στις εκλογές του Απρίλη είναι προφανώς απογοητευμένη
με τα αποτελέσματα του Ολλανδού φίλου της.
Αυτό που όντως συνέβη στις εκλογές της Ολλανδίας είναι ο ακόμη μεγαλύτερος θρυμματισμός του πολιτικού συστήματος και πάνω από
όλα η κατάρρευση του σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Εργασίας (PvdA). Από το 25% το PvdA
έπεσε στο 5,7%. Με εξαίρεση το 2002, σε όλες τις
εκλογές από το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά,
το Κόμμα της Εργασίας ήταν πρώτο ή δεύτερο.
Τώρα βγήκε έβδομο. Είναι το κόμμα που παραδοσιακά ψήφιζε η οργανωμένη εργατική τάξη της
Ολλανδίας. Ο εκλογικός αυτός δεσμός τσακίστηκε την περασμένη Τετάρτη. Το PvdA πλήρωσε πιο
ακριβά από ό,τι νόμιζε τα πέντε χρόνια συγκυβέρνησης με τη δεξιά. Από το 2012 κυβερνάνε σε μεγάλο συνασπισμό με τη δεξιά υλοποιώντας αυτά
που δεν μπορούσε να περάσει η προηγούμενη δεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας.
Η συγκυβέρνηση αυτή ήταν που χάρισε στον
Βίλντερς το πόστο του ηγέτη της αντιπολίτευσης. Χρειάζεται να θυμηθούμε την πολιτική πορεία της Ολλανδίας αυτά τα χρόνια της κρίσης
απέναντι στις απόψεις που λένε πως ξαφνικά
και αυτόματα η κρίση μετέτρεψε τους Ολλανδούς σε φασίστες. Ανάμεσα στο 2010 και το
2012 συγκυβερνούσαν τα δυο κόμματα της δεξιάς (το VVD και το Χριστιανοδημοκρατικό) αλλά επειδή δεν είχαν πλειοψηφία στηρίζονταν
στην ανοχή των φασιστών του Βίλντερς. Δεν είναι οι φετινές εκλογές αλλά αυτές του 2010,
που ο Βίλντερς πέτυχε το καλύτερο ποσοστό
του (15,4%). Αλλά στηρίζοντας την κυβέρνηση
που ήθελε να πάρει ολοένα και μεγαλύτερα μέτρα λιτότητας για να ελέγξει το έλλειμμα, κινδύνευε να έχει την τύχη του Καρατζαφέρη.
Στο μεταξύ η δεξιά που τώρα καταγγέλλει τον
Βίλντερς ως “κακό λαϊκιστή” τον είχε μετατρέψει σε αξιότιμο σύμμαχο και σερνόταν από πίσω
του στα ρατσιστικά κηρύγματα. Ο Βίλντερς τελιΑπέναντι στις προκλήσεις και την
κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα
στις κυβερνήσεις της Ολλανδίας
και της Τουρκίας, οι αδελφές οργανώσεις του ΣΕΚ στις δύο χώρες
δημοσίευσαν κοινή διακήρυξη
“Ενάντια στην άνοδο του ολλανδικού και τούρκικου εθνικισμού”.
Μεταξύ άλλων λέει: “Κάνουμε
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Kοινή δήλωση
ΣΕΚ και DSIP
ενάντια στην
πολεμοκαπηλεία
στο Αιγαίο
Η Μελτέμ Οράλ από το DSIP
(Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα) στην Τουρκία και ο
Πάνος Γκαργκάνας από το ΣΕΚ
έκαναν μια από κοινού δήλωση
στην τουρκική ιστοσελίδα marksist.org ενάντια στην πολεμοκαπηλία των κυβερνήσεων στις δυο
πλευρές του Αιγαίου που κλιμακώνεται τους τελευταίους μήνες.

κά αποφάσισε να βγάλει την ουρά του απ’ έξω,
ο Ρούτε παραιτήθηκε από πρωθυπουργός και η
κυβέρνηση έπεσε. Η σοσιαλδημοκρατία πήγε
στις εκλογές ως εναλλακτική απέναντι στη λιτότητα της δεξιάς. Ανέβηκε πέντε μονάδες στις
εκλογές του 2012 την ώρα που ο Βίλντερς ξαναπροσγειωνόταν στο 10%. Αλλά αντί για εναλλακτική, το Κόμμα της Εργασίας έγινε σύμμαχος
της δεξιάς, συνέχισε με πρωθυπουργό τον Ρούτε, και ο Βίλντερς ξαναβρήκε ανοιχτό το δρόμο.
Η κυβέρνηση του Μεγάλου Συνασπισμού, μαζί
με τη λιτότητα συνέχισε την πορεία ολοταχώς
δεξιά απέναντι στους μετανάστες, το Ισλάμ και
την “πολυπολιτισμική κοινωνία”. Η τελευταία
προεκλογική πρόκληση του Ρούτε, με τις απελάσεις των Τούρκων υπουργών και την απαγόρευση συγκέντρωσης στους Τούρκους μετανάστες είναι χαρακτηριστική για το πώς χορεύεται
το τανγκό Δεξιάς και ακροδεξιάς.

Χαμένη δεξιά
Και η δεξιά του Ρούτε βγαίνει τώρα χαμένη
από τις εκλογές. Συνεχίζει να είναι πρώτο κόμμα
αλλά με 21%. Από εννιά, πλέον το κοινοβούλιο
έχει δεκατρία κόμματα. Από την πολυδιάσπαση
καταφέρνουν και ξεχωρίζουν οι φασίστες ως
δεύτερο κόμμα.
Υπήρξε σημαντικό κομμάτι ψήφων που πήγαν
προς τα αριστερά. Οι Πράσινοι από το 2,3%
εκτοξεύθηκαν στο 9,1%. Το Κόμμα “Denk” που
φτιάχτηκε από δυο βουλευτές τούρκικης καταγωγής της σοσιαλδημοκρατίας, σαν απάντηση
στο σύρσιμο από την αντιμεταναστευτική πολιτική της δεξιάς μπήκε στη Βουλή με 2%. Σύμφωνα με τα έξιτ-πολ ένα κομμάτι των πρώην ψηφοφόρων της σοσιαλδημοκρατίας ψήφισε το “Σοσιαλιστικό Κόμμα” (το αδελφό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ), αν και την ίδια στιγμή το Σοσιαλιστικό Κόμ-

μα έχανε εξίσου μεγάλο κομμάτι των δικών του
ψηφοφόρων και έτσι βρέθηκε καθηλωμένο σχεδόν στα ίδια (9,1%).
Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το μεγαλύτερο κόμμα
της Αριστεράς στην Ολλανδία, ειδικά μετά την
μεγάλη του επιτυχία στις εκλογές του 2006 με
πάνω από 16,5% επαναπαύθηκε. Η ηγεσία του
κόμματος βλέποντας το κενό που άφηνε η μετατροπή της Σοσιαλδημοκρατίας σε κυβερνών κόμμα που εφαρμόζει λιτότητα, θεωρούσε ότι βρισκόταν στο δρόμο προς την εξουσία. Όπως εξηγεί o Γερούν βαν ντερ Στάρε από τους Διεθνείς
Σοσιαλιστές (αδελφή οργάνωση του ΣΕΚ στην
Ολλανδία): “Το Σοσιαλιστικό Κόμμα φοβάται ότι
αν καταγγείλει τον ρατσισμό θα χάσει ψήφους.
Έφτασε μάλιστα να προσπαθήσει να πατήσει πάνω στο ρατσιστικό αίσθημα καταγγέλλοντας την
είσοδο μεταναστών στην αγορά εργασίας, μιλώντας για την ανάγκη να μπούν “πρώτα οι Ολλανδοί
εργάτες. Παρότι το συνδυάζουν με ένα πρόγραμμα αντι-νεοφιλελεύθερο, ζητώντας για παράδειγμα αυξήσεις 10% και επανεθνικοποίηση του συστήματος Υγείας, το κόμμα δεν κατάφερε να εμπνεύσει. Πρώτα και κύρια γιατί δεν έκανε την
προσπάθεια να χτίσει κινήματα στο δρόμο που
θα παλέψουν γι’αυτά τα αιτήματα”.
Η Ολλανδία είναι η χώρα της Ευρωζώνης με
το 5ο μεγαλύτερο ΑΕΠ. Μία από τις έξι ιδρυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το
1957. Τα 60 χρόνια αυτής της επετείου θα τα
γιορτάσουν μέσα στη μεγαλύτερη πολιτική κρίση, με άγνωστο το πώς και το για πόσο μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Αυτή είναι η
κατάσταση του υποτιθέμενου σταθερού “κέντρου” της ΕΕ. Χρειάζεται να δυναμώσουμε την
Αριστερά που θα αρπάξει αυτές τις ευκαιρίες,
φράζοντας τον δρόμο στους Βίλντερς.

Ν.Λ.

Κοινή διακήρυξη DSIP και Internationale Socialisten
και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το
καλύτερο δυνατόν για να είμαστε
αντάξιοι των αρχών της διεθνούς
αλληλεγγύης και να αποτρέψουμε
την πιθανότητα οι εντάσεις μεταξύ
των ηγετών να μετατραπούν σε εντάσεις μεταξύ των εργατικών τάξε-

ων και των λαών. Καλούμε όλες τις
δημοκρατικές δυνάμεις να καταγγείλουν τις συγκρουσιακές θέσεις
των κυβερνήσεών μας, να αντιπαλέψουν το ρατσισμό και τον εθνικισμό σε όλες τους τις μορφές και
να αντισταθούν στις απαγορεύσεις

εισόδου και σε κάθε άλλη προσπάθεια να υπονομευτεί η ελευθερία
λόγου και συνάθροισης.
Το DSIP στην Τουρκία λέει “Όχι”
στο δημοψήφισμα και οι Διεθνείς
Σοσιαλιστές στην Ολλανδία λένε
“Όχι” στα ρατσιστικά κόμματα”

Η Μελτέμ τόνισε: “Μετά από
πάνω από ένα χρόνο συνεχών
στρατιωτικών επιχειρήσεων η κυβέρνηση Ερντογάν έχει ανάγκη
μιας ρητορείας “τοπικής δύναμης” που θέλει να σώσει το κράτος απ’ τη διάλυση καθώς έχουμε
εχθρούς από όλες τις πλευρές. Η
ελληνοτουρκική ένταση ωστόσο
δεν είναι απλώς δικαιολογία για
να συσπειρώσει τη δεξιά βάση. Τα
δυο κράτη έχουν διαφορετικά
συμφέροντα που θεωρούν σημαντικά στην περιοχή. Τη στιγμή που
ανοίγει η αντιπαράθεση για τη λύση στην Κύπρο, και οι δυο πλευρές επιχειρούν να επιβληθούν. Το
Κυπριακό δεν είναι απλώς ένα
ιστορικό πρόβλημα. Είναι κομμάτι
του γεωστρατηγικού ανταγωνισμού για την ηγεμονία στη Μέση
Ανατολή σήμερα. Πρέπει να υπερασπίσουμε την ειρήνη και την
αδελφοσύνη των λαών ενάντια σε
κάθε είδους εθνικιστική ρητορεία
που στρέφεται ενάντια στη Συρία,
την Ελλάδα και τους Κούρδους”.

Πάλη
Ο Πάνος Γκαργκάνας είπε από
την πλευρά του: “Οι εργάτες της
Ελλάδας και της Τουρκίας δεν
έχουμε τίποτα να κερδίσουμε από
αυτή την εμπρηστική πολιτική. Αντίθετα έχουμε να χάσουμε τόσο
σε οικονομικούς όσο και σε πολιτικούς όρους. Τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου θα τις εκμεταλλευτούν
μεγάλες πολυεθνικές που θα αντλήσουν τεράστια κέρδη, την ώρα
που οι εργάτες θα πρέπει να φορτωθούμε το κόστος των στρατιωτικών εξοπλισμών. Η εθνικιστική
ρητορεία αποπροσανατολίζει την
οργή του κόσμου που βυθίζεται
στη φτώχεια. Η Αριστερά πρέπει
να αντισταθεί στους πολεμοκάπηλους και να παλέψει για την ειρήνη. Αρνούμαστε να χύσουμε αίμα
για βραχονησίδες όπου δεν ζουν
ούτε κατσίκια. Ζήτω η διεθνής εργατική αλληλεγγύη”.
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ιαδηλώσεις σε ολόκληρη την
Αίγυπτο ξέσπασαν αυθόρμητα στις 7 Μάρτη. Στους δρόμους βγήκαν οι πιο φτωχοί και αδύναμοι, ο κόσμος που επιβιώνει από
το ψωμί που παίρνει σε πολύ χαμηλή
τιμή χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις.
Ως τώρα κάθε φούρνος έδινε από
1000 ως 4000 πίτες επιδοτούμενου
ψωμιού. Τώρα ξαφνικά μπορεί να
δώσει μέχρι 500. Κάθε άτομο μπορούσε να πάρει μέχρι πέντε, και τώρα το όριο είναι τρεις. Για να περιοριστούν οι “απατεώνες” που θέλουν
να πάρουν λίγο ψωμί παραπάνω, η
κυβέρνηση ξεκίνησε ένα πρόγραμμα έξυπνων καρτών που αντικαθιστούν τα χαρτιά που έπρεπε να παρουσιάσουν όσοι δικαιούνται έκπτωση. Προς το παρόν, οι πλέον φτωχοί
και ανήμποροι είναι αυτοί που δεν
έχουν καταφέρει να αποκτήσουν
την κάρτα.
Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στις
ουρές των φούρνων, ή στα τοπικά
κρατικά γραφεία όπου ο κόσμος πήγαινε για να ανανεώσει το δικαίωμά
του. Ένας από τους υπάλληλους σε
αυτά τα γραφεία δήλωσε στους δημοσιογράφους: “Ήταν περίπου 100
άνδρες και γυναίκες. Δεν μπορώ να
τους κατηγορήσω. Τα ίδια προβλήματα έχουμε κι εμείς στο σπίτι μας”.
Κανείς δεν είναι σε θέση να έχει συνολική εικόνα του τι συνέβη σε όλη
τη χώρα, αλλά φαίνεται πως οι μαχητικότερες κινητοποιήσεις προκλήθηκαν στις εργατογειτονιές των μεγάλων πόλεων. Στην Ιμπάμπα, στο

Σ

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Πόλεμος, λιτότητα
και αντίσταση
Κάιρο αναφέρεται ότι η αστυνομία
έριξε προειδοποιητικές βολές για
να διαλύσει τις συγκεντρώσεις. Σε
κάποια σημεία ο κόσμος κατέλαβε
τις γραμμές του τραμ για να μπλοκάρει ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία.

Καζάνι που βράζει
Το Κάιρο είναι ένα καζάνι που
βράζει παρά τη μαύρη σκιά που έχει
ρίξει η δικτατορία του Σίσι. Κοντεύει
τα 28 εκατομμύρια πληθυσμό και
συνεχίζει να μεγαλώνει με έναν από
τους υψηλότερους ρυθμούς στον
κόσμο, κατά μισό εκατομμύριο το
χρόνο. Πρόκειται για κόσμο που έρχεται από την επαρχία, ελπίζοντας
ότι μέσα στην αχανή μεγαλούπολη
κάπως θα τα βολέψει καλύτερα από
τη φτώχεια της υπαίθρου.
Τώρα το καθεστώς που στήθηκε
πάνω στην πλάτη της για να φέρει
“τάξη και ασφάλεια” του κλέβει το
ψωμί. Οι Επαναστάτες Σοσιαλιστές
της Αιγύπτου σε ανακοίνωσή τους
χαιρετίζουν τις κινητοποιήσεις και
λένε: “Οι εκατοντάδες και χιλιάδες

τον απόηχο μιας μεγάλης ήττας
βρίσκεται η κυβέρνηση Ραχόι στην
Ισπανία. Είχε ήδη δημοσιευθεί το
βασιλικό διάταγμα με το οποίο θα απελευθερωνόταν το επάγγελμα των λιμενεργατών και χρειαζόταν μόνο η έγκριση
του κοινοβούλιου. Το διάταγμα όμως
απορρίφθηκε με μεγάλη διαφορά. Οι
συνδικαλιστές που βρίσκονταν στην αίθουσα ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και
πανηγυρισμούς, όπως έκαναν χιλιάδες
λιμενεργάτες σε ολόκληρη τη χώρα. Το
συνδικάτο των λιμενεργατών δίνει τη μάχη ενάντια στην απελευθέρωση εδώ και
χρόνια, αλλά ο αγώνας κλιμακώθηκε
από την αρχή της χρονιάς, με προκήρυξη μιας σειράς απεργιών.

που πήραν μέρος στις διαδηλώσεις
σήμερα δίνουν το παράδειγμα για το
πώς να παλέψουμε το καθεστώς. Το
καθεστώς κλέβει το καθημερινό ψωμί για να προστατεύσει τα κέρδη και
τα μερίδια των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο κατασταλτικός μηχανισμός
σταματάει όποιον μιλήσει ενάντια
στις πολιτικές εξαθλίωσης που έχει
επιβάλει το καθεστώς, πιστεύοντας
ότι έτσι δεν θα υπάρξει λαϊκή αντίσταση”.
Οι περιορισμοί στο ψωμί είναι
κομμάτι μιας σειράς επιθέσεων που
προωθεί το καθεστώς Σίσι και αποτελούν τμήμα των προαπαιτούμενων
του ΔΝΤ για να δώσει ένα δάνειο 12
δις δολάρια. Πριν από τέσσερα φύλλα της Εργατικής Αλληλεγγύης γράφαμε για την απεργία στις υφαντουργίες της Μαχάλα, που σχετίζονται και με την κατάργηση των επιδοτήσεων στις κρατικές βιομηχανίες,
κατ’ απαίτηση του ΔΝΤ ξανά.
Εκείνες τις μέρες η Κριστίν Λαγκάρντ έδινε τα συγχαρητήριά της
στον Σίσι για τα επιτεύγματά του.
Τώρα το ΔΝΤ ξαναέχει παράπονα

και ζητάει ακόμη μεγαλύτερες περικοπές στα επιδοτούμενα καύσιμα,
στο γκάζι και το πετρέλαιο, ό,τι πιο
βασικό έχουν τα εκατομμύρια των
πιο φτωχών για να ζεσταθούν το χειμώνα και να μαγειρέψουν. Στο μεταξύ η κυβέρνηση από το Σεπτέμβρη
έχει επιβάλει ΦΠΑ στα προϊόντα και
η αιγυπτιακή λίρα έχει χάσει τη μισή
περίπου αξία της.

Μεγάλη μοιρασιά
Αυτό είναι το καθεστώς που αποτελεί υποτίθεται το βράχο σταθερότητας που στήριξαν οι ιμπεριαλιστές
όλων των προελεύσεων για να καθυποτάξουν την Αραβική Άνοιξη. Στο
μεταξύ στη Συρία, όπου ο πόλεμος
συνεχώς βρίσκεται στα τελειώματα
και ποτέ δεν τελειώνει, οι ΗΠΑ έστειλαν 400 πεζοναύτες στο Βορρά εν
όψει της μεγάλης μοιρασιάς. Αμερικάνικη συμμετοχή υπήρχε όλα αυτά
τα χρόνια, αλλά όχι ανοιχτή ανάπτυξη δυνάμεων, έστω και μερικών εκατοντάδων.
Ο Ομπάμα είχε το σύνδρομο του
Ιράκ και φοβόταν να παγιδευτεί στη

Συρία. Ο Τράμπ δήλωνε ότι θέλει
ακόμη μεγαλύτερη φυγή από τη Μέση Ανατολή, αλλά η κατάσταση
τους τραβάει σαν αράχνη στον ιστό
της. Όλες οι δυνάμεις που έχουν
βάλει χέρι στη Συρία έχουν μπροστά τους όχι μόνο την “τελική” μάχη
με το “Ισλαμικό Κράτος” αλλά τους
ανταγωνισμούς μεταξύ τους για το
ποιος θα πάρει τι. Σε μια μικρή γεωγραφική περιοχή βρίσκονται συγκεντρωμένοι στρατοί και πολιτοφυλακές που δίνουν αναφορά σε μια
ντουζίνα διαφορετικές μικρές και
μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.
Κατά τύχη μέχρι στιγμής δεν έχει
ξεσπάσει μεγαλύτερη σύγκρουση
ανάμεσά τους.
Η λεγόμενη “τελική” μάχη είναι η
μάχη της Ράκκα, της “πρωτεύουσας
του Ισλαμικού Κράτους”. Και κανείς
πλέον δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για τη διάρκεια. Η μάχη της
Μοσούλης ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι και ακόμη συνεχίζεται. Οι διεθνείς οργανισμοί τονίζουν αυτές τις
μέρες ότι το 2016 τα μικρά παιδιά
πλήρωσαν με τη ζωή τους περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά τον πόλεμο στη Συρία. Οι μακάβριες στατιστικές δεν θα τελειώσουν από μόνες
τους.
Η μόνη δύναμη που μπορεί να βάλει τέλος είναι η δύναμη των από τα
κάτω, των ανθρώπων που ξεσηκώνονται στις ουρές των φούρνων στο
Κάιρο και όλων εμάς που ξεσηκωθήκαμε το περασμένο Σάββατο ενάντια
στο ρατσισμό, τους φασίστες και
τον Τραμπ.

ΙΣΠΑΝΙΑ Νίκη των λιμενεργατών

Πρόκειται για ήττα που δεν έχει προηγούμενο στα κοινοβουλευτικά χρονικά.
Μόνο το 1977 είχε απορριφθεί βασιλικό
διάταγμα -και τότε δεν ήταν κάποια σοβαρή πρωτοβουλία της κυβέρνησης.
Όμως αυτό που γίνεται πιο ξεκάθαρο είναι η τεράστια αδυναμία της κυβέρνησης Ραχόι. Όταν σχηματίστηκε, στα τέλη
Οκτώβρη, μετά από σχεδόν ένα χρόνο
υπηρεσιακής κυβέρνησης, έδινε υποτίθεται
επιτέλους λύση στην αβεβαιότητα. Με την μειοψηφία ωστόσο που έχει στο κοινοβούλιο έχει
τεράστια δυσκολία να προχωρήσει το οτιδήποτε. Αυτή τη φορά την παράτησαν και το σοσιαλδημοκρατικό PSOE, αλλά και οι Θιουδα-

δάνος (συμμαχικό της δεξιό κόμμα) που απείχαν από την ψηφοφορία. Με το PSOE να βρίσκεται μπροστά σε άγνωστο μέλλον, καθώς
δεν έχει ηγεσία προς το παρόν, ο Ραχόι φοβάται ότι πέρα από επιμέρους μέτρα, μπορεί να
υποστεί στραπάτσο στη συζήτηση για τον
προϋπολογισμό του 2018. Ο ίδιος έχει δηλώ-

σει ότι σε τέτοια περίπτωση θα πάει ξανά σε
εκλογές.
Ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε η επίθεση στους λιμενεργάτες είναι αποκαλυπτικός. Όλο το επιχείρημα της κυβέρνησης
ήταν ότι η απελευθέρωση του επαγγέλματος
των λιμενεργατών πρέπει να γίνει γιατί είναι

ευρωπαϊκό καθήκον. Η κυβέρνηση λέει
ότι ήδη το ισπανικό κράτος χρωστάει 23
εκατομμύρια ευρώ από πρόστιμα γιατί
δεν έχει απελευθερώσει το επάγγελμα
και θα συνεχίσουν να πέφτουν πρόστιμα
πάνω από 100 χιλιάδες τη μέρα. Δεν
τόλμησαν να το προβάλουν σαν κάποια
αναγκαία διαρθρωτική αλλαγή.
Την φορτοεκφόρτωση στα λιμάνια της
Ισπανίας την ελέγχει μία ενιαία ανώνυμη
εταιρεία, στην οποία οι εργαζόμενοι
έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα. Το
συνδικάτο έχει 100% συμμετοχή των εργατών και έχει βαρύνοντα λόγο στην οργάνωση της δουλειάς, στην ποσότητα
των εργατικών χεριών και των ωρών που
χρειάζονται για κάθε φορτίο. Η ΕΕ και η
κυβέρνηση Ραχόι θέλουν να μπορεί να
λειτουργεί στα λιμάνια οποιαδήποτε
εταιρεία που θα προσλαμβάνει εργάτες
με “ελεύθερο” ανταγωνισμό.
Η κυβέρνηση θα επανέλθει με καινούργιο διάταγμα, “διορθώνοντας” λίγο
τις διατυπώσεις. Είναι κρίσιμο να συνεχιστούν οι απεργίες και να μην μετατραπεί
η μάχη σε μια διαπραγμάτευση για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Όμως οι λιμενεργάτες έχουν ήδη δώσει ένα παράδειγμα σε ολόκληρη την εργατική τάξη, αποκαλύπτοντας
ταυτόχρονα πόσο εύθραυστη είναι η κυβέρνηση Ραχόι.

Νίκος Λούντος
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Βαδίζουμε μαζί, μας
εμπνέει ο Μαρξισμός

εργατικη αλληλεγγυη
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χρόνια 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 απειλές που
γεννάει ο καπιταλισμός μέσα στην κρίση του. Στην Αμερική κυβερνάει ο πιο ανοιχτά ρατσιστής και σεξιστής
Πρόεδρος και έχει στην ατζέντα του από εμπορικούς
πολέμους μέχρι στρατιωτικούς ανταγωνισμούς με την
Κίνα. Μέσα στην Ευρώπη-φρούριο, οι δυνάμεις της
ακροδεξιάς σέρνουν τα χρεοκοπημένα παραδοσιακά
κόμματα προς τις θέσεις τους.
Αλλά παντού υπάρχει αντίσταση. Μέσα στις ΗΠΑ, η
προεδρία Τραμπ ξεκίνησε με το μεγαλύτερο κύμα διαδηλώσεων από τις γυναίκες, τους μαύρους, τη νεολαία.
Στην άλλη άκρη του Ειρηνικού, ένα μαζικό κίνημα γκρέμισε την Πρόεδρο της Νότιας Κορέας. Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα βγαίνει στους δρόμους 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 οργανωθούν; Ποια
Αριστερά μπορεί να τις οδηγήσει στη νίκη; Τι προσανατολισμούς μας δίνει η επαναστατική 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
απελευθερωτικά οράματα και τις ανατρεπτικές εμπειρίες ενός αιώνα από τη μεγαλύτερη εργατική επανάσταση της ιστορίας.
Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Δηλώστε συμμετοχή!

Βασικές συζητήσεις
100 χρόνια από τη Ρώσικη Επανάσταση
Εργατική Αντίσταση και Απελευθέρωση των γυναικών
Η Αμερική του Τραμπ και το νέο κίνημα
Η Αντίσταση στο ρατσισμό και την ακροδεξιά στην Ευρώπη
60 χρόνια από την ΕΟΚ / Η κρίση στην ΕΕ
Η Αριστερά μετά τον ΣΥΡΙΖΑ
Μαρξισμός: Θεωρία και Πράξη
50 χρόνια από τη Χούντα,
το εργατικό κίνημα και οι μάχες του
Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρος / Διεθνιστική Αλληλεγγύη

