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Η
κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα κατρακύ-
λησε άλλο ένα σκαλοπάτι στον κατήφορο
προς το τέταρτο μνημόνιο. Συμφώνησε

να πουλήσει και μονάδες της ΔΕΗ. Στο μεταξύ,
οι τραπεζίτες, που για την κερδοφορία τους γί-
νονται όλες αυτές οι “μεταρρυθμίσεις”, οργιά-
ζουν. Αλλά και οι εργαζόμενοι δεν μένουν με
σταυρωμένα τα χέρια. Η τετραήμερη απεργία
στην Εθνική Ασφαλιστική δίνει τον τόνο της ερ-
γατικής αντίστασης αυτή τη βδομάδα.

συνέχεια στη σελίδα 3



Νο 1267, 29 Μάρτη 2017 Oικονομία και Πολιτικήσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

Α
ποφασισμένη να κλείσει την αξιολόγηση στη
σύνοδο της 7ης Απρίλη είναι η κυβέρνηση. Οι
υποχωρήσεις απέναντι στους δανειστές "πέ-

φτουν σαν το χαλάζι". Μάταια όμως. Όπως γίνεται
μήνες τώρα το μόνο που καταφέρνουν να εξασφαλί-
σουν οι υποχωρήσεις είναι ένα νέο γύρο από παρα-
νοϊκά προαπαιτούμενα από την πλευρά των θεσμών.

Η κυβέρνηση δέχτηκε τη μείωση του αφορολόγη-
του -από τις 8636 ευρώ στις 6000 περίπου (ή και πιο
κάτω σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα). Και δέ-
χτηκε επίσης τις "διορθώσεις" στο ασφαλιστικό που
καταργούν στην ουσία την "προσωπική διαφορά" -
κάτι που θα έχει σαν συνέπεια τη δραστική μείωση
των συντάξεων για χιλιάδες συνταξιούχους. Ποιο
ήταν το αποτέλεσμα; Να ανοίξει από την πλευρά
των θεσμών το ζήτημα της "ενέργειας" -με άλλα λό-
για το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ.

Η Τρόικα ζητούσε αρχικά την πώληση του 40%
των υδροηλεκτρικών και λιγνιτικών μονάδων παρα-
γωγής ενέργειας της ΔΕΗ. Η κυβέρνηση "κατάφερε"
να εξαιρέσει τελικά τους υδροηλεκτρικούς σταθ-
μούς αφού η απαίτηση του δανειστών στηριζόταν
τυπικά σε μια οδηγία της ΕΕ του 2008 η οποία αφο-
ρούσε μόνο στον λιγνίτη. Αλλά ακόμα και αν ισχύσει
αυτή η εξαίρεση θα είναι απλά προσωρινή. 

Συμφωνία

Όπως γράφει η Καθημερινή, οι θεσμοί "επιμένουν
να μπει ρητά στη συμφωνία δέσμευση για μείωση
του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ κατά 40%",
πράγμα που θα έχει σαν συνέπεια -ακόμα και αν
κλείσει τώρα έτσι η αξιολόγηση- να ανοίξει ξανά το
ζήτημα της πώλησης των υδροηλεκτρικών σταθμών
τον Σεπτέμβρη. Η απαίτηση ανάγκασε ακόμα και τον
Πάνο Σκουρλέτη, τον υπουργό Εσωτερικών (και
πρώην υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας) να
μιλήσει (με άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντα-
κτών) για "κανιβαλισμό" της ΔΕΗ. Και ο Σκουρλέτης
δεν είναι ο μόνος. Ο ΣΥΡΙΖΑ βράζει.

Η κυβέρνηση είναι παρ' όλα αυτά αποφασισμένη
να προχωρήσει. Μέχρι τον Ιούλη η Ελλάδα πρέπει
να πληρώσει περίπου 7 δις Ευρώ στους δανειστές
για τόκους και χρεολύσια και τα "ταμεία είναι άδεια".
Χωρίς τη δόση η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Και όσο
περνάει ο καιρός τόσο πιο δύσκολες γίνονται οι δια-
πραγματεύσεις -τον Απρίλη γίνονται εκλογές στη
Γαλλία και τον Σεπτέμβρη στη Γερμανία. Οι θεσμοί
το ξέρουν -και το αξιοποιούν αυξάνοντας συνεχώς
την πίεση πάνω στην κυβέρνηση για νέες παραχω-
ρήσεις.

Θα κλείσει η αξιολόγηση τον Απρίλη; Κανένας δεν
το ξέρει. Η αξιολόγηση θα έκλεινε στο Eurogroup
της 5ης Δεκέμβρη. Δεν έκλεισε. Ύστερα θα έκλεινε
στο Eurogroup της 20ης Φλεβάρη. Και πάλι δεν
έκλεισε. Τώρα έχει μπει μια ακόμα ημερομηνία στο
τραπέζι. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να υποχωρήσει
στα πάντα, για αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτό
που παραμένει άγνωστο είναι το τι καινούργιο θα
σκαρφιστούν οι θεσμοί μέχρι τις 7 Απρίλη. Δυο ολό-
κληρες εβδομάδες είναι αυτές...

Μ
ε μια "λαμπρή τελετή" και την
υπογραφή μιας πανηγυρικής
"Διακήρυξης" γιόρτασε η Ευρω-

παϊκή Ένωση το περασμένο Σάββατο
στην Ρώμη τα εξηκοστά της γενέθλια.

"Εμείς, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών
και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ", γρά-
φει η διακήρυξη, "αισθανόμαστε υπερή-
φανοι για τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης... Οικοδομήσαμε μια μονα-
δική Ένωση με κοινά θεσμικά όργανα και
ισχυρές αξίες, μια κοινότητα ειρήνης,
ελευθερίας, δημοκρατίας, ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και κράτους δικαίου, μια
σημαντική οικονομική δύναμη με ασύγ-
κριτα επίπεδα κοινωνικής προστασίας
και πρόνοιας".

Τα παχιά λόγια, όμως, δεν μπορούσαν
να κρύψουν ούτε τις ανησυχίες για το
μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε
το μέγεθος της αποτυχίας, ούτε φυσικά
το ύψος της υποκρισίας. Την Τετάρτη η
Βρετανία αναμένεται να καταθέσει επί-
σημα το αίτημα για την ενεργοποίηση
του "άρθρου 50" και την αποχώρησή της
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απουσία
της Τερέζα Μέι, της πρωθυπουργού της
Βρετανίας από την τελετή του Σαββάτου
δεν άφηνε σε κανέναν περιθώρια για
ψευδαισθήσεις.

Η Μέι δεν υπέγραψε τη Διακήρυξη της
Ρώμης. Την υπέγραψε, όμως, ο Μαρκ
Ρούτε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας.
Το Λαϊκό Κόμμα του Ρούτε κατάφερε
στις εκλογές της 15 Μάρτη να έρθει
πρώτο και να απομακρύνει, με αυτόν τον
τρόπο, τον κίνδυνο μιας εκλογικής πρω-
τιάς του ακροδεξιού "Κόμματος για την
Ελευθερία" του Γκερντ Βίλντερς. Στην
προεκλογική του καμπάνια, όμως, ο Ρού-
τε αντί να κοντράρει την ρατσιστική, ισ-
λαμοφοβική προπαγάνδα του Βίλντερς
έτρεξε να την αντιγράψει και να την ξε-
περάσει. Το αποκορύφωμα αυτής της
προσαρμογής ήταν η απαγόρευση προσ-
γείωσης στο αεροπλάνο που μετέφερε
τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας
στην Ολλανδία (ο οποίος θα μιλούσε σε
μια προεκλογική συγκέντρωση για το δη-
μοψήφισμα στην Τουρκία) που συνοδεύ-
τηκε, λίγες ώρες αργότερα, από την βί-
αιη απέλαση της υπουργού Οικογενει-
ακών Υποθέσεων της Τουρκίας. Αλλά ο
Ρούτε δεν είχε καμιά δυσκολία να βάλει
την υπογραφή του κάτω από ένα κείμενο
που κομπάζει για την οικοδόμηση μιας
κοινότητας ελευθερίας και ειρήνης.

Ούτε ο Βίκτορ Ορμπάν, ο πρωθυπουρ-
γός της Ουγγαρίας είχε καμιά δυσκολία
να υπογράψει τη διακήρυξη. Ο Ορμπάν
αποκαλεί τη μετανάστευση "δηλητήριο".
Στα μέσα του Φλεβάρη η κυβέρνησή του
άρχισε να χτίζει ένα δεύτερο φράχτη (με
αγκαθωτό συρματόπλεγμα) στα σύνορά

της με τη Σερβία για να εμποδίσει την εί-
σοδο προσφύγων. Η Ευρώπη, λέει, πρέ-
πει να παραμείνει χριστιανική. "Η εθνική
ομοιογένεια", έλεγε σε μια ομιλία του στο
Εμπορικό Επιμελητήριο πριν από μερικές
ημέρες, είναι κλειδί για την οικονομική
επιτυχία, ενώ "η εθνική ανάμειξη δημι-
ουργεί μόνο προβλήματα". 

"Υπάρχουν υπογραφές που διαρκούν"
δήλωσε ο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ την ώρα
που υπέγραφε τη διακήρυξη. Και υπάρ-
χουν και ηγέτες που διαρκούν θα προ-
σθέταμε εμείς. Κατά κανόνα η μακροβιό-
τητα των ηγετών στην εξουσία είναι αντι-
στρόφως ανάλογη με τη δημοκρατικότη-
τα των καθεστώτων που "υπηρετούν". Ο
Χόσνι Μουμπάρακ, ο χασάπης της Αιγυ-
πτιακής Άνοιξης έμεινε σχεδόν τριάντα
χρόνια στην εξουσία. Ο στρατηγός
Φράνκο, ο ηγέτης της φασιστικής Ισπα-
νίας, λίγο κάτω από σαράντα. Ο Γιουν-
κέρ, είναι αλήθεια, είναι μέλος του κοινο-
βουλίου του Λουξεμβούργου - εκλεγμένο
μέλος. Αλλά η υπογραφή του "κοσμεί"
όλες, σχεδόν, τις συνθήκες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης - από την ιδρυτική συνθήκη
του Μάαστριχτ του 1992 μέχρι τη Διακή-
ρυξη της Ρώμης του 2017. 

Γραφειοκράτες

Από το 1984 ο Γιουνκέρ συμμετέχει
(υπουργός Εργασίας, υπουργός Οικονο-
μικών, πρωθυπουργός) σχεδόν ανελλι-
πώς σε όλες τις κυβερνήσεις του Λου-
ξεμβούργου. Από το 1989 είναι "μόνιμος"
στις Βρυξέλλες. Έχει διατελέσει ανάμε-
σα στα άλλα προεδρεύων του ECOFIN
(Συμβούλιο υπουργών οικονομικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης), Μόνιμος Πρό-
εδρος του Eurogroup (Συμβούλιο υπουρ-
γών Οικονομικών της Ευρωζώνης), πρό-
εδρος της Κομισιόν. Ο Γιουνκέρ, φυσικά,
όπως και όλοι οι άλλοι γραφειοκράτες
των Βρυξελλών δεν είχαν καμιά δυσκο-
λία να υπογράψουν τη διακήρυξη που μι-
λούσε για "κοινότητα ελευθερίας".

Η "Διακήρυξη της Ρώμης", όμως, δεν
περιορίστηκε σε κομπασμούς και υποκρι-
σίες. Για την ακρίβεια οι κομπασμοί και οι
υποκρισίες ήταν το μικρότερο, μόνο, πρό-
βλημά της. Η διακήρυξη κλείνει με έναν
κατάλογο από "μεταρρυθμίσεις" τις οποί-
ες, οι ηγέτες της Ευρώπης "δεσμεύονται"
να "καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να
υλοποιήσουν". Πρόκειται για έναν κατάλο-
γο ανοιχτών επιθέσεων ενάντια στις εργα-
τικές τάξεις και τους φτωχούς. 

Η πρώτη μεταρρύθμιση αφορά (τι άλ-
λο;) το σφράγισμα των συνόρων, την
αναχαίτιση της μετανάστευσης και την
όξυνση του πολέμου κατά της τρομοκρα-
τίας -όλα αυτά διατυπωμένα φυσικά με
τη ροζ διάλεκτο των Βρυξελλών: "Μια
ασφαλή και προστατευμένη Ευρώπη, μια

Ένωση όπου όλοι οι πολίτες θα αισθά-
νονται ασφαλείς...". Προστατευμένη από
ποιους; "Μια Ένωση όπου τα εξωτερικά
μας σύνορα θα είναι ασφαλή, εφαρμό-
ζοντας μια υπεύθυνη μεταναστευτική πο-
λιτική... Μια Ευρώπη αποφασισμένη να
καταπολεμήσει την τρομοκρατία..."

Η δεύτερη μεταρρύθμιση αφορά την
οικονομία. Και εδώ η διακήρυξη ξεχειλί-
ζει από ωραίους στόχους: "Μια ευημε-
ρούσα και βιώσιμη Ένωση, που θα δημι-
ουργεί ανάπτυξη και θέσεις απασχόλη-
σης..." Πως; Μα με τη γνωστή δοκιμα-
σμένη συνταγή: ενιαία αγορά, ισχυρό νό-
μισμα, ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματι-
κότητα, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Με την ίδια συνταγή λιτότητας, δηλαδή,
που έχει βυθίσει την Ευρωζώνη στη στα-
σιμότητα και έχει σπρώξει τον "ευρωπαϊ-
κό νότο" (δηλαδή τις πιο αδύναμες οικο-
νομίες) στην βαθιά ύφεση και την έκρηξη
της ανεργίας.

Η διακήρυξη συνεχίζει να μιλάει (όπως
όλες οι διακηρύξεις της "ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης") για "σύγκλιση και συνο-
χή". Αλλά ποτέ οι αναφορές αυτές δεν
ήταν πιο διακοσμητικές και κούφιες:  "Θα
προχωρήσουμε ενωμένοι", γράφει το κεί-
μενο. Αλλά "με διαφορετικούς ρυθμούς
και ένταση όπου χρειάζεται" συμπληρώ-
νει λίγο παρακάτω. Με πολλές και διαφο-
ρετικές ταχύτητες, δηλαδή. Με το "νότο"
(και πάλι όχι με γεωγραφική έννοια) βυθι-
σμένο μόνιμα στην κρίση και τη φτώχεια. 

Το τελευταίο σημείο αφορά το ρόλο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή
σκηνή: οι ηγέτες μας υπόσχονται ότι θα
συνεχίσουν να συνεργάζονται με το ΝΑ-
ΤΟ. Μας υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν
να βομβαρδίζουν τη Μέση Ανατολή, τη
Βόρεια Αφρική και ποιος ξέρει ποιες πε-
ριοχές του κόσμου ακόμα. Μας υπόσχον-
ται ότι η Ενωμένη Ευρώπη θα συνεχίσει
να κερδοσκοπεί πάνω στο θάνατο. Ότι
θα συνεχίσει να είναι ένας από τους με-
γαλύτερους εμπόρους του θανάτου του
πλανήτη: "μια Ένωση έτοιμη να αναλάβει
περισσότερες ευθύνες και να συνδράμει
για τη δημιουργία μιας περισσότερο αν-
ταγωνιστικής και ολοκληρωμένης αμυντι-
κής βιομηχανίας..."

Η Ενωμένη Ευρώπη δεν είχε ποτέ κα-
μιά σχέση ούτε με τη δημοκρατία, ούτε
με την ελευθερία, ούτε με την ευημερία,
ούτε με την ειρήνη. Ήταν και είναι η Ευ-
ρώπη της λιτότητας, του πολέμου και
του ρατσισμού. Η Διακήρυξη της Ρώμης
δεν προσπαθεί ούτε καν να το κρύψει.

Ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε, όπως και οι
υπόλοιποι ηγέτες, την υπογραφή του κάτω
από τη διακήρυξη. Οι εταίροι "μας" τον κα-
ταχειροκρότησαν. Λες και υπήρχε καμιά
πιθανότητα να μην υπέγραφε, δηλαδή.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΤΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗ ΡΩΜΗ

Μια Διακήρυξη 
λιτότητας και ρατσισμού

«AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

Κάθε νέα
υποχώρηση 
και ένα νέο 
προαπαιτούμενο
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Βάλτε χέρι στις τράπεζες
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Η
Άλφα Μπανκ αρνείται να πληρώσει τα
χρωστούμενα στο ασφαλιστικό ταμείο
των εργαζόμενων που προέρχονται από

την Ιονική Τράπεζα. Και η Εθνική Τράπεζα που-
λάει το φιλέτο της ασφαλιστικής αγοράς, την
Εθνική Ασφαλιστική. Πίσω και από τις δυο αυ-
τές επιθέσεις βρίσκεται η συστηματική κατεδά-
φιση του ασφαλιστικού συστήματος από όλες

τις κυβερνήσεις εδώ και τριάντα χρόνια. Την
ξεκίνησε ο γέρος Μητσοτάκης, τη συνέχισε ο
Σημίτης με τον Γιαννίτση, κλιμακώθηκε από τις
μνημονιακές κυβερνήσεις και τώρα τη διαχειρί-
ζεται ο Τσίπρας.

Ο νόμος του Κατρούγκαλου που έχει διαλύ-
σει όλα τα ταμεία μέσα στο λεγόμενο Ενιαίο
άναψε το πράσινο φως για κομπίνες όπως της
Άλφα Μπανκ που στερεί από συνταξιούχους
της Ιονικής τα λεφτά που δικαιούνται. Και οι
βάναυσες περικοπές των συντάξεων σε συν-
δυασμό με την αύξηση των εισφορών στρώ-
νουν το έδαφος για την εισβολή των ιδιωτικών
ασφαλιστικών εταιρειών.

Συμπαράσταση

Γι' αυτό, έχει ξεχωριστή σημασία να συμπαρα-
σταθούμε όλοι στον αγώνα των εργαζόμενων
της Εθνικής Ασφαλιστικής που απεργούν ενάντια
στο ξεπούλημα, αλλά και στους συνταξιούχους
της Ιονικής που “πολιορκούν” καθημερινά τα κεν-
τρικά της Άλφα στη Σταδίου. Όλες οι οργανώ-

σεις των συνταξιούχων, που είχαν συγκρουστεί
μαχητικά στο δρόμο προς το Μαξίμου και πλημ-
μύρισαν την Αθήνα τα περασμένα Χριστούγεννα,
πρέπει να βρεθούν στο πλευρό τους. Και οι με-
γάλες Ομοσπονδίες των πρώην ΔΕΚΟ να απλώ-
σουν τον απεργιακό χορό.

Δεν χρειάζεται η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ να περιμένει πό-
τε οι “θεσμοί” και η κυβέρνηση θα προσδιορί-
σουν ποιες συγκεκριμένα μονάδες θα βγουν στο
σφυρί. Μια απεργία στη ΔΕΗ θα έβαζε ταφόπλα-
κα σε αυτά τα σχέδια. Οι εργαζόμενοι στο Μετρό
που φρέναραν την επίθεση ιδιωτικοποίησης στο
δικό τους χώρο με μια σειρά απεργίες, τώρα εί-
ναι η ώρα να συντονιστούν με την απεργία της
Εθνικής Ασφαλιστικής και να τραβήξουν και τη
ΓΕΝΟΠ, την ΟΤΟΕ, την ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ και τον
ΟΛΘ που πάει για σκανδαλώδες ξεπούλημα.

Αυτή είναι η δύναμη για να τσακίσουμε επιτέ-
λους τις μνημονιακές επιθέσεις. Πρωτοβουλίες
όπως αυτή του Συντονισμού ενάντια στα Μνημό-
νια και της κίνησης των πρωτοβάθμιων σωματεί-
ων για συλλαλητήριο στις 6 Απρίλη, παραμονή
του Γιούρογκρουπ της Μάλτας όπου μεθοδεύε-
ται το κλείσιμο της συμφωνίας του Τσακαλώτου
με ΕΕ-ΔΝΤ, μπορούν να βοηθήσουν για να πάμε
σε αυτή την κατεύθυνση. Οι εργαζόμενοι, η νεο-
λαία, οι συνταξιούχοι ανταποκρίνονται μαζικά κά-
θε φορά που τους δίνεται η ευκαιρία να παλέ-
ψουν αποτελεσματικά. Είναι ώρα για την Αριστε-
ρά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ να μπει μπροστά ενωτι-
κά για να πετύχουμε μια τέτοια κλιμάκωση της
εργατικής αντίστασης.

Με απανωτά δημοσιεύματα
το δίδυμο Κοτζιά-Καμμένου
προβάλλεται ότι με τις επισκέ-
ψεις του στις ΗΠΑ εξασφάλι-
σε την αναβάθμιση της συνερ-
γασίας ανάμεσα στην κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τον
πρόεδρο Τραμπ!  

Σύμφωνα με τον Νικόλα
Ζηργάνο στην Εφημερίδα των
Συντακτών στις 18 Μάρτη, χά-
ρη στην “προνοητικότητα του
Νίκου Κοτζιά να προσεγγίσει
και το επιτελείο του Ντόναλντ
Τραμπ πολύ πριν από το τελι-
κό αποτέλεσμα των εκλογών”,
οι συναντήσεις του με τον επι-
κεφαλής του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ Ρεξ Τίλερσον (πρώην δι-
ευθύνοντα σύμβουλο της Ex-
xon) και τον Σύμβουλο Ασφα-
λείας Μακμάστερ, έγιναν σε
τόσο καλό κλίμα ώστε “μας
άκουσαν με το καλημέρα”.

Πιο συγκεκριμένη η Καθημε-
ρινή με το ρεπορτάζ του Βασί-
λη Νέδου την Κυριακή 26
Μάρτη αναφέρει ότι μετά και
τη συνάντηση του Καμμένου
με τον ομόλογό του Τζέιμς
Μάτις, οι αμερικανοί προτεί-
νουν “τη συμμετοχή πλοίου
του ελληνικού πολεμικού ναυ-
τικού σε Carrier Battle Group
(Ομάδα Κρούσης και Συνοδεί-
ας) γύρω από ένα αεροπλανο-
φόρο” και ζητούν “πενταετή
ανανέωση της MDCA (Συμφω-
νία Αμοιβαίας Αμυντικής Συ-
νεργασίας) κυρίως διότι θέ-
λουν να επεκτείνουν τις δυνα-
τότητες της βάσης της Σού-
δας στην οποία πλέον γίνονται
εξειδικευμένες επισκευές ακό-
μη και σε μεγάλες ναυτικές
μονάδες”.

Επισκευές αμερικάνικων αε-
ροπλανοφόρων, λοιπόν, στη
Σούδα και συνοδεία τους από
ελληνικά πολεμικά πλοία στις
επιχειρήσεις τους στην καυτή
ανατολική Μεσόγειο, κάτω
από τον πιο πολεμόχαρο πρό-
εδρο των ΗΠΑ! Πρόκειται για
τραγική κατρακύλα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και μια πρόκληση που δεν
πρέπει να μείνει αναπάντητη.
Σύμφωνα με την Καθημερινή,
η προώθηση της συμφωνίας
καθυστερεί γιατί χρειάζεται να
περάσει από τη Βουλή και η
κυβέρνηση φοβάται ανταρ-
σίες. Εμπρός να κάνουμε αυ-
τούς τους φόβους πραγματι-
κότητα.

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Όχι τη
Σούδα
στον
Τραμπ

Διαδήλωση ενάντια στην επίσκεψη Ομπάμα, 15 Νοέμβρη 2016



Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην Υγεία. Την
Πέμπτη 6 Απρίλη η ΕΙΝΑΠ καλεί όλους τους για-
τρούς να συμμετέχουν στη στάση εργασίας από τις
11πμ έως τις 3μμ και να πάρουν μέρος στη συγκέν-
τρωση στο υπουργείο Υγείας στις 12μες ενάντια στις αντιδραστικές αλλαγές
όσον αφορά τις ιατρικές ειδικότητες και την ιατρική εκπαίδευση γενικότερα,
καθώς και το χτύπημα στο ασφαλιστικό. 

Στις 26 Απρίλη η ΠΟΕΔΗΝ οργανώνει το νέο «Καραβάνι της Υγείας» που
αυτή τη φορά θα βρεθεί στα Γιάννενα. Την Τρίτη 28/3 το μεσημέρι είχε προ-
γραμματιστεί σύσκεψη στο νοσοκομείο της Δουρούτη για να ξεκινήσει η
καμπάνια για μαζική συμμετοχή στη διαδήλωση. 

Στον Άγιο Σάββα επίσης το μεσημέρι της Τρίτης θα γινόταν παράσταση
διαμαρτυρίας στη Διοίκηση του νοσοκομείου που επιχειρεί να κάνει αυθαίρε-
τες μετακινήσεις εργαζόμενων για να καλύψει τα κενά που υπάρχουν, οδη-
γώντας σε εντατικοποίηση της εργασίας καθώς και σε κίνδυνο λόγω ανάλη-
ψης ξένων αντικειμένων δουλειάς από μια σειρά εργαζόμενους. 

Το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή έχει κυκλοφορήσει ανακοίνωση με

την οποία καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει το σχέδιο του Κεντρικού Συμ-
βουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) για την εκπαίδευση των γιατρών. 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Οι αλλαγές που προωθούνται συμμορφώ-
νονται πλήρως με τις επιταγές ΕΕ-ΔΝΤ, που θεωρούν την υγεία όχι αγαθό
αλλά νέο πεδίο κερδοφορίας και τους γιατρούς όχι καταρτισμένους επιστή-
μονες αλλά φτηνό εργατικό δυναμικό με κατακερματισμένα δικαιώματα. Το
«πόρισμα» που προωθεί το ΚΕΣΥ και κάποιοι «επιστημονικοί φορείς» είναι η
βάση του νέου νόμου που θέλουν να ψηφίσουν τις επόμενες μέρες, πιθανό-
τατα ως μέρος ενός ευρύτερου πολυνομοσχεδίου – σκούπα (που μεταξύ άλ-
λων προβλέπει την κατάργηση της διάκρισης εφημεριακής- τακτικής λει-
τουργίας, εισάγει το "κυκλικό ωράριο", αναδιαρθρώνει σε συντηρητική κα-
τεύθυνση τα οργανογράμματα των νοσοκομείων και την Πρωτοβάθμια Φρον-
τίδα) και μαζί με την αντιδραστική αναδιάρθρωση στην ψυχική υγεία θα δώ-
σει τη χαριστική βολή στο καταρρέον ΕΣΥ». 
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Π
λούσιο είναι το πρόγραμμα δράσης που
αποφάσισε η συνέλευση του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια και του Συντονιστι-

κού των Νοσοκομείων που έγινε την Δευτέρα 27
Μάρτη στο αμφιθέατρο του Αγίου Σάββα. 

Αποφασίστηκε ότι θα ξεκινήσει άμεσα καμπάνια
με υλικό, εξορμήσεις και εκδηλώσεις στους χώ-
ρους δουλειάς για τη στήριξη των απεργών της
Εθνικής Ασφαλιστικής και των αγωνιζόμενων συν-
ταξιούχων της Ιονικής. Θα γίνει πρόταση σε όλα τα
σωματεία και τις Ομοσπονδίες να συμμετέχουν με
αποφάσεις στο συλλαλητήριο στις 6 Απρίλη, στις
6.30μμ, στα Προπύλαια ενάντια στο νέο Μνημόνιο. 

Θα στηριχτούν όλες οι κλαδικές κινητοποιήσεις:
η διαδήλωση των συνταξιούχων στις 4 Aπρίλη, τα
συλλαλητήρια των εκπαιδευτικών στις 5 Απρίλη, η
κινητοποίηση των γιατρών την ίδια μέρα, καθώς
και το Καραβάνι της Υγείας στα Γιάννενα στις 26
Απρίλη. Τέλος, αποφασίστηκε ότι ξεκινάνε από τώ-
ρα οι προετοιμασίες έτσι ώστε η Πρωτομαγιά να
είναι μια μεγάλη Γενική Απεργία που θα δώσει δυ-
νατότητες για περαιτέρω απεργιακή κλιμάκωση. 

Στη συνέλευση συμμετείχαν εργαζόμενοι και
συνδικαλιστές από την Ιντρακόμ, τους εμποροϋ-
πάλληλους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη Γ’
ΕΛΜΕ, την ΕΥΔΑΠ, το Μετρό, τον Ερυθρό, το Γεν-
νηματά, τον Άγιο Σάββα, το Αττικό, την ιδιωτική
υγεία, τις υπηρεσίες του τέως υπουργείου Ανά-
πτυξης, το υπουργείο Πολιτισμού, τις ΜΚΟ και τα
καμπς προσφύγων, καθώς και συνταξιούχοι. 

Τη συζήτηση άνοιξε ο Τάσος Αναστασιάδης
από το Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια. Τόνισε
ότι η συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανει-
στές δεν κλείνει ολοκληρωτικά παρόλο που έχουν
συμφωνήσει σε μια σειρά σκληρά μέτρα και δεί-
χνει ότι θα τραβήξει και μετά τον Απρίλη. Εξήγησε
ότι είναι λάθος η αναμονή από τις συνδικαλιστικές
ηγεσίες αφού για να ανατραπεί το νέο Μνημόνιο
χρειάζεται άμεση πανεργατική σύγκρουση. Ενη-
μέρωσε για όλες τις μάχες που βρίσκονται σε εξέ-
λιξη και τόνισε ότι ο Συντονισμός και το Συντονι-
στικό πρέπει να στηρίξουν κάθε αγώνα που έχει
ξεσπάσει για να ανοίξει ο δρόμος για πανεργατική
απάντηση στο νέο Μνημόνιο.   

Στη συνέχεια μίλησε ο Κώστας Καταραχιάς από
το Συντονιστικό των Νοσοκομείων. Ενημέρωσε για
την απόφαση της ΕΙΝΑΠ που προχωρά σε στάση
εργασίας και συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας
στις 6 Απρίλη για τους ειδικευόμενους. Στη συνέ-

χεια αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις που οργανώ-
νει το σωματείο του Αγίου Σάββα ενάντια στις αυ-
θαίρετες μετακινήσεις που κάνει η διοίκηση του
νοσοκομείου και στη μάχη που συνεχίζουν να δί-
νουν οι εργολαβικοί ενάντια στις απολύσεις. 

Έπειτα πήρε το λόγο η Αγγελική Μαγουλά από
την Κλινική Νέον Αθήναιον που έχει οδηγηθεί στο
κλείσιμο. Ενημέρωσε ότι οι εργαζόμενοι συνεχί-
ζουν τις κινητοποιήσεις τους για να πληρωθούν
τα δεδουλευμένα τους και ζήτησε τη στήριξη του
Συντονισμού και σωματείων. 

Ο Κώστας Πίττας από το τέως ΥΠΑΝ μετέφερε
την εικόνα από την απεργία-αποχή ενάντια στην
«αξιολόγηση» που έχουν ξεκινήσει οι δημόσιοι
υπάλληλοι μετά την απόφαση της ΑΔΕΔΥ. Ενημέ-
ρωσε ότι στο υπουργείο όπως και σε άλλους χώ-
ρους θα γίνουν συνελεύσεις πάνω σε αυτό το ζή-
τημα και τόνισε ότι πρέπει να «δεθεί» με τις κεν-
τρικές κινητοποιήσεις όπως το συλλαλητήριο στις
6/4 και την Πρωτομαγιά. 

Τη σημασία της φετινής Πρωτομαγιάς τόνισε
και ο Μιχάλης Βερβέρης από το Καρφούρ-Μαρι-
νόπουλο της Νέας Ιωνίας. Ανέφερε ότι αν η πρω-
τομαγιάτικη κινητοποίηση είναι πετυχημένη, μπο-
ρεί να βάλει μεγάλη πίεση στις συνδικαλιστικές
ηγεσίες να αποφασίσουν νέα Γενική Απεργία. 

Ο Χρίστος Αργύρης από το Γεννηματά έδωσε
την εικόνα από την σύσκεψη της ΑΔΕΔΥ για την

«αξιολόγηση» που έγινε την Πέμπτη 23 Μάρτη.
Τόνισε ότι ούτε οι οργανωτές δεν περίμεναν τη
συμμετοχή, ενώ μπήκε από πολλές μεριές η απαί-
τηση για Γενική Απεργία με την παρατήρηση ότι
έχει αργήσει. 

Ο Νίκος Σμπαρούνης από το Μετρό αναφέρθη-
κε στην ανάγκη να αλλάξουν οι συσχετισμοί στα
συνδικάτα για να μπορούν να παίρνονται ευκολό-
τερα απεργιακές αποφάσεις. 

Από την ΕΥΔΑΠ μίλησε ο Μανώλης Μαστορά-
κης που είπε ότι το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης
του νερού φαίνεται να πηγαίνει πίσω λόγω της αν-
τίστασης που έχει συναντήσει, ενώ ενημέρωσε ότι
η παράταξη ΣΕΚΕΣ με την οποία συνεργάζεται ο
Συντονισμός θα συμμετέχει στις εκλογές που θα
γίνουν στην Ομοσπονδία το επόμενο διάστημα. 

Ο Βασίλης Συλαϊδής από την Ιντρακόμ μετέφε-
ρε την εικόνα από τη μεγάλη νίκη στην εταιρία In
Maint με την ανάκληση των απολύσεων δύο συν-
δικαλιστών χάρη στις απεργιακές κινητοποιήσεις
και τη μεγάλη συμπαράσταση που υπήρξε από
σωματεία και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Η συνέλευση έκλεισε με τις αποφάσεις που
αναφέρονται παραπάνω, ενώ έγινε κάλεσμα για
το λαϊκό γλέντι ενίσχυσης του Συντονισμού το
Σάββατο 1 Απρίλη στις 9μμ στο Στέκι «Ορίζοντας
των Γεγονότων» (Κεραμεικού 88, Κεραμεικός). 

Νεκτάριος Δαργάκης 

Απεργία-αποχή από τις διαδι-
κασίες «αξιολόγησης» έχει ξεκι-
νήσει στο Δημόσιο μετά από
απόφαση της ΑΔΕΔΥ με αποτέ-
λεσμα οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι
και τα σωματεία να συγκεντρώ-
νουν τα χαρτιά αξιολόγησης, θυ-
μίζοντας τη νικηφόρα μάχη ενάν-
τια στην αντίστοιχη προηγούμενη
επίθεση το 2013 από τον τότε
υπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Στη σύσκεψη που οργάνωσε η
ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 23 Μάρτη
στα γραφεία της συμμετείχαν αν-
τιπρόσωποι από 45 και πάνω
Ομοσπονδίες ή σωματεία του
Δημοσίου: από την ΟΛΜΕ, την
ΟΣΥΑΔΕ, την ΟΔΙΠΤΕ, την Ομο-
σπονδία Πυροσβεστών, την Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία εργαζόμε-
νων Εθνικής Άμυνας, την Ομο-
σπονδία εργαζόμενων στο ΙΚΑ,
την ΟΣΥΟ, την Ομοσπονδία ερ-
γαζόμενων ΥΠΕΧΩΔΕ, την ΠΟΕ-
ΔΗΝ, το σωματείο εργαζόμενων
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, την ΕΜΔΥΔΑΣ, το σωματείο
εργαζόμενων υπουργείου Οικο-
νομίας, το σωματείο εργαζόμε-
νων στο Γεννηματά κ.ά.

Μάχη 

Στις περισσότερες τοποθετή-
σεις αναφέρθηκε ότι η μάχη κατά
της «αξιολόγησης» πρέπει να δο-
θεί μέχρι το τέλος, χωρίς καμιά
αυταπάτη. Μπορεί αυτή τη φορά
να μην υπάρχει άμεσος κίνδυνος
απολύσεων αφού δεν υπάρχει το
«15%» που θα απολύονταν την
προηγούμενη φορά, όμως τα
αποτελέσματα και αυτής της
«αξιολόγησης» μπορούν να αξιο-
ποιηθούν από αυτή ή επόμενες
κυβερνήσεις για τον ίδιο σκοπό.

Σε πολλές τοποθετήσεις μπήκε
η ανάγκη να καλέσει άμεσα η
ΑΔΕΔΥ πανδημοσιοϋπαλληλική
απεργία και έτσι να πιεστεί και η
ΓΣΕΕ για Γενική Απεργία ενάντια
στο νέο Μνημόνιο. 

Ο Χρίστος Αργύρης από το
σωματείο εργαζόμενων Γεννημα-
τά και μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ
τόνισε στην τοποθέτησή του ότι
οι Συνομοσπονδίες δεν πρέπει να
κινηθούν όπως είχαν κάνει στη
μάχη του Ασφαλιστικού το 2016
όταν περίμεναν από την κυβέρ-
νηση να καταθέσει τα μέτρα, αλ-
λά να πάρουν άμεσα απόφαση
για Γενική Απεργία που να ενο-
ποιήσει τους αγώνες που βρί-
σκονται ήδη σε εξέλιξη στην
υγεία και στους υπόλοιπους κλά-
δους.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ  

Να οργανώσουμε τις δράσεις 4-5-6 Απρίλη
AΔΕΔΥ

Εμπρός 
για 
απεργία

Κινητοποιήσεις στην Υγεία

Στο πλευρό των απεργών 
της Εθνικής Ασφαλιστικής
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Π
αράταση μέχρι την Δευτέρα 3/4 πήρε η
κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών
των τεσσάρων funds (τρία κινέζικα και ένα

αμερικάνικο) που ενδιαφέρονται να αγοράσουν
την Εθνική Ασφαλιστική. Πρόκειται για ένα μικρό
πρώτο ρήγμα στη διαδικασία πώλησης που σύμ-
φωνα με το χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωνόταν
την Τρίτη 28/3, ημέρα που ξεκίνησε η 4ήμερη
απεργία των εργαζόμενων στην εταιρία.

Η 4ήμερη απεργία ήταν απόφαση της μαζι-
κής Γενικής Συνέλευσης που οργανώθηκε την
Πέμπτη 23/3 με την παρουσία εργαζόμενων
από όλα τα τμήματα της εταιρίας. Οι πάνω
από 400 εργαζόμενοι ομόφωνα πήραν απόφα-
ση κλιμάκωσης του αγώνα τους, ανεβάζοντας
τον απεργιακό πήχη, αφού από τις 24ωρες και
την 48ωρη απεργία των προηγούμενων εβδο-
μάδων έφτασαν να αποφασίσουν το εξ' ολο-
κλήρου κλείσιμο της επιχείρησης για 4 μέρες
από την Τρίτη 28/3 μέχρι και την Παρασκευή
31/3, για να εμποδίσουν το ξεπούλημα και να
κρατήσουν τις θέσεις εργασίας. 

Μεγαλύτερη από τις προηγούμενες ήταν η
συμμετοχή των εργαζόμενων και στη μαραθώ-
νια πορεία που πραγματοποίησαν την πρώτη
μέρα της 4ήμερης απεργίας. Ξεκίνησαν από το
κεντρικό κτήριο στη Συγγρού, έφτασαν στη
Βουλή, ενώ μετά από 10λεπτη στάση συνέχι-
σαν την πορεία τους μέσω της Πανεπιστημίου,
καταλήγοντας στην πλατεία Δημαρχείου μπρο-
στά από τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Τρά-
πεζας, ζητώντας συνάντηση με την διοίκηση.

“Δεν πωλείται”, είναι το σύνθημα που ανα-
γραφόταν στις δεκάδες πικέτες και μπαλόνια
που κρατούσαν στα χέρια τους, ενώ σφυρί-
χτρες, ντουντούκες και πανό έδιναν μαχητικό
τόνο. 

Μαζί τους στον αγώνα από την αρχή των κι-
νητοποιήσεών τους βρέθηκε ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια, η Εργατική Αλληλεγ-
γύη και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ενώ παρόντες στην κινη-

τοποίηση της Τρίτης 28/3 ήταν μέλη του ΔΣ
των εργαζόμενων στην Εθνική Τράπεζα που
έβγαλε ανακοίνωση συμπαράστασης στον
αγώνα τους, κόσμος από την Εργατική Λέσχη
Ν. Σμύρνης, μέλη της ΛΑΕ.

“Το ξεπούλημα της Εθνικής Ασφαλιστικής
είναι μια μνημονιακή επιταγή. Είναι οι ίδιες
μνημονιακές εντολές που ακολουθεί η κυβέρ-
νηση ξεπουλώντας το λιμάνι. Από την μεριά
των εργαζόμενων η αντίσταση στα μνημόνια
είναι μονόδρομος. Σαν σωματείο αποφασίσα-
με να κάνουμε ενημερώσεις στα μέλη μας και
να συμπαρασταθούμε στον αγώνα των εργα-
ζόμενων της Εθνικής Ασφαλιστικής ενάντια
στο ξεπούλημα”, τόνισε ο Γιώργος Γώγος,
γραμματέας της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ
που βρέθηκε έξω από το κτήριο της Συγγρού
στην κινητοποίηση της Τρίτης 28/3.

“Συνεχίζουμε”

“Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις για την απο-
τροπή της πώλησης. Επειδή θεωρούμε ότι αυ-

τές οι κινητοποιήσεις γίνονται όχι μόνο για τον
κόσμο αλλά με τον κόσμο, έχουμε καθιερώσει
συνελεύσεις βάσης για να αποφασίζουμε κάθε
φορά τις επόμενες κινήσεις. Είμαστε σε μια
διαδικασία κλιμάκωσης του αγώνα. Η ΕΕ έχει
απαντήσει ότι αρνείται την επαναδιαπραγμά-
τευση, δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι μονόδρο-
μος. Καλούμε και την κυβέρνηση και την διοί-
κηση της Εθνικής Τράπεζας να αποτρέψει αυ-
τό το έγκλημα, όπως ισχυριζόταν παλιότερα ο
ΣΥΡΙΖΑ”, τόνισε στην ΕΑ ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου των υπαλλήλων στην Εθνική Ασφαλιστι-
κή, Γιάννης Πετσαλάκης. 

Πρόσθεσε ακόμα: “Δυστυχώς τα πρώτα ση-
μάδια δείχνουν πως η διοίκηση του ομίλου της
Εθνικής Τράπεζας είναι έτοιμη να πουλήσει
την Εθνική Ασφαλιστική κάτω από το πραγμα-
τικό της κόστος που ξεπερνάει τα 700 εκατομ-
μύρια ευρώ. Τέτοιου είδους πρακτικές τις
έχουμε δει και στο παρελθόν με την πώληση
και άλλων επιχειρήσεων όπως ο ΟΣΕ. Η δια-
φορά με την Εθνική Ασφαλιστική είναι ότι είναι

μια κερδοφόρα επιχείρηση. Πέντε χρόνια βγά-
ζει κέρδη. Το 2016 θα βγάλει κέρδη ανάμεσα
στα 55 και στα 60 εκ. ευρώ. Στην περίπτωση
λοιπόν της Εθνικής Ασφαλιστικής δεν έχουν
ούτε καν τον τυπικό λόγο που είχαν στις ζημιο-
γόνες επιχειρήσεις. Αυτή η πώληση πρέπει να
ανατραπεί και οι εργαζόμενοι θα παλέψουμε
για να μην επιτρέψουμε να υλοποιηθεί αυτή η
εγκληματική απόφαση. 

Από την μεριά των εργαζόμενων έχουμε ξε-
κάθαρο πως σε περίπτωση πώλησης της εται-
ρίας κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας”. 

“Να στηρίξουμε τους εργαζόμενους της
Εθνικής Ασφαλιστικής με ψηφίσματα, οργανώ-
νοντας εκδηλώσεις στους χώρους δουλειάς
και ζητώντας από απεργούς της Εθνικής
Ασφαλιστικής να έρθουν να μιλήσουν για τον
αγώνα τους. Να απαιτήσουμε από την ΟΤΟΕ
και όλα τα σωματεία των τραπεζοϋπαλλήλων,
αλλά και όλους τους εργαζόμενους, να στηρί-
ξουν έμπρακτα τον αγώνα που δίνουν οι εργα-
ζόμενοι. 

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση η διέξοδος
βρίσκεται στην κρατικοποίηση όλων των τρα-
πεζών χωρίς καμία αποζημίωση για τους (έτσι
και αλλιώς χρεωκοπημένους) τραπεζίτες. Στον
έλεγχο όλου του τραπεζικού συστήματος αλλά
και ολόκληρης της πραγματικής οικονομίας
από τους εργαζόμενους. Βρίσκεται στη σύγ-
κρουση με το ευρώ και την ΕΕ”, αναφέρει ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια στην ανα-
κοίνωση που μοιράστηκε κατά την διάρκεια
της κινητοποίησης. 

Η απεργία συνεχίζεται και τις επόμενες μέ-
ρες, ενώ αναμένεται νέα συνέλευση, απεργία
και πορεία έξω από τα γραφεία της Εθνικής
τράπεζας στην πλατεία Δημαρχείου την ημέρα
που θα κατατίθενται οι δεσμευτικές προτάσεις
για την πώληση της εταιρίας, την ερχόμενη
Δευτέρα 3/4.

Κυριάκος Μπάνος

Σ
υνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι συνταξιούχοι εργαζό-
μενοι που προέρχονταν από την Ιονική Τράπεζα και στη
συνέχεια δούλεψαν στην Alpha Bank. Καθημερινά πραγ-

ματοποιούν συγκέντρωση με μικροφωνική έξω από το κεντρικό
κατάστημα της Alpha Bank (Σταδίου 40), απαιτώντας να τους
καταβληθούν τα εφάπαξ που δικαιούνται και να στελεχωθεί με
το απαραίτητο προσωπικό ο κλάδος κύριας σύνταξης στο
πρώην ΤΑΠΙΛΤ–ΙΚΑ για να ξεμπλοκαριστούν εκατοντάδες συντά-
ξεις.  

Ο Σύλλογος Εργαζόμενων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπε-
ζας «Ιονική Ενότητα» σε ανακοίνωσή του αναφέρει «αφού επί
8μηνου εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο συνεννόησης με τη διοί-
κηση της Alpha Bank, βρίσκοντας συνεχώς κλειστές πόρτες,
εξωθούμαστε πλέον σε αγωνιστική αναμέτρηση διαρκείας». 

Ο Νίκος Αλεξόπουλος, γραμματέας του Συλλόγου μας δήλω-
σε: «Η κινητοποίησή μας έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα 20/3,
εκδηλώνεται με συγκεντρώσεις έξω από το κεντρικό της Alpha-
Bank που είναι ο κύριος υπαίτιος των ζητημάτων μας που δεν
τακτοποιούνται. Αυτά έχουν ως εξής: πρώτα είναι το εφάπαξ,
το οποίο έχει εγγυηθεί η τράπεζα και υπάρχει συμβατική υπο-
χρέωση από 6/5 του 2003 λόγω της ένταξης του κλάδου σύντα-
ξης του ταμείου μας στο ΙΚΑ. Τότε η τράπεζα από την ένταξη

αυτή είχε ένα κέρδος σε μείωση ασφαλιστικών εισφορών
17,17% που ξεκίνησε σταδιακά από 1/6 του 2004 και κέρδισε με
βάση μελέτη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 600 περίπου
εκατομμύρια. Τα λεφτά αυτά τα διέθεσε δυστυχώς για το δικό
της ταμείο, το ταμείο συντάξεων της Πίστεως. Και ενώ ανέλαβε
την εγγυητική ευθύνη το 2003, το 2008 την εγκατέλειψε… 

“Δεν πληρώνει”

Δεν φτάνει μόνο που η τράπεζα πήρε στην ουσία πίσω την
υπογραφή της για την εγγυητική ευθύνη, έφτασε στο σημείο να
μην πληρώνει και καταλογισμένες καθυστερούμενες ασφαλιστι-
κές εισφορές. Υπάρχουν καταλογισμοί εις βάρος της εργοδό-
τριας τράπεζας από το ΤΑΠΙΛΤ και στη συνέχεια από το ΤΑΙΠΕ-
ΚΟ που ξεκινάνε από το 2005. 21 εκατομμύρια τα οποία επιδι-
κάστηκαν στην τράπεζα με πρόσφατες αποφάσεις του εφετεί-
ου και δεν τα πληρώνει. 

Εμείς κάνουμε λίγο υπομονή, δεν θέλουμε να τα βεβαιώσουμε
και να της στερήσουμε την φορολογική και την ασφαλιστική ενη-
μερότητα, αλλά άμα συνεχίσει να μην τα πληρώνει θα αναγκα-
στούμε να καταφύγουμε εναντίον της ποινικά με βάση την ευθύνη
που έχει επειδή δεν πληρώνει τις εισφορές και θα αναγκάσουμε
και το νέο ταμείο το ΕΤΕΑΕΠ, στο οποίο έχει υπαχθεί τώρα ο κλά-

δος μας, να ενεργήσει εναντίον της και να κάνει και τους υπόλοι-
πους καταλογισμούς από την εγγυητική ευθύνη για τα χρόνια
από το 2012 έως το 2016 που δεν έχουν γίνει ισολογισμοί. 

Δεν γίνονται ισολογισμοί και δεν φαίνεται το έλλειμμα του τα-
μείου μας που οφείλει να πληρώσει η τράπεζα. Από την άλλη
μεριά έχουμε φτάσει στο σημείο να ενεργεί εις βάρος μας και
στον κλάδο σύνταξης. Ενώ είναι υποχρεωμένη με βάση το νόμο
4225 να διαθέτει προσωπικό, αποσπασμένους υπαλλήλους,
στον κλάδο σύνταξης που εντάχτηκε στο ΙΚΑ, παρόλο που το
ΙΚΑ κάνει αιτήματα, η τράπεζα δεν τα καλύπτει. Ζητάει να πάρει
πίσω και το υπόλοιπο προσωπικό παρόλο που αυτή τη στιγμή
πρόκειται να λειτουργήσει ο ΕΦΚΑ και έχει ανάγκη από όλο το
προσωπικό. Η τράπεζα δεν το κάνει αυτό τυχαία, δεν θέλει να
βγαίνουν αποφάσεις συνταξιοδότησης γιατί αυτό γεννάει αμέ-
σως δικαίωμα για το εφάπαξ. Υπάρχει ένα αβυσσαλέο μίσος
από την τράπεζα». 

Οι συνταξιούχοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να
δικαιωθούν. Έχουν αποφασίσει ότι θα συνεχίσουν καθημερινά
τις συγκεντρώσεις τους μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα και θα τις
αρχίσουν ξανά μια εβδομάδα μετά το Πάσχα.   

Νεκ. Δ.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Ξεκίνησε η 4ήμερη απεργία - Όχι στο ξεπούλημα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ  Αγώνες για τις συντάξεις και τα εφάπαξ

Απεργιακή συγκέντρωση εργαζόμενων της Εθνικής Ασφαλιστικής, 28 Μάρτη
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Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
μείο Πάτρας (Ρίο) για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και αντιπροσώπους
στην ΠΟΕΔΗΝ. 

Ελπιδοφόρα ήταν η πρώτη παρουσία της Ενωτικής Αριστερής
Πρωτοβουλίας - Νυστέρι, παράταξη της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς. Για λίγες ψήφους έχασε την έδρα στο νέο ΔΣ, αλλά εξέλεξε
δύο αντιπροσώπους για το επόμενο συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ. Για το
ΔΣ τη στήριξαν 43 εργαζόμενοι, ενώ για τους αντιπροσώπους στην
ΠΟΕΔΗΝ 71. 

Σε εξέλιξη βρισκόταν ακόμα το μεσημέρι της Τρίτης 28/3 η καταμέ-
τρηση για το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Για το ΔΣ ψήφισαν 940, με 884 έγκυ-

ρα ψηφοδέλτια. Πήραν: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ κ.ά.) 474 ψήφους
και 7 έδρες (είχε 540 και 9), ΑΡΜΑ-ΝΚ (ΣΥΡΙΖΑ, πρώην ΠΑΣΚΕ) 203
ψήφους και 3 έδρες (την προηγούμενη φορά οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ
κατέβαιναν με την Πρωτοβουλία Ανατροπής που είχε 136 ψήφους και
2 έδρες), ΕΣΥ (ΠΑΜΕ) 111 ψήφους και 2 έδρες (είχε 111 και 2), ΝΔ-κί-
νηση εργαζόμενων (διάσπαση ΔΑΚΕ) 53 ψήφους και 1 έδρα (την προ-
ηγούμενη φορά συμμετείχε στο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ), Ενωτική Αριστερή Πρω-
τοβουλία-Νυστέρι 43 ψήφοι. 

Για την ΠΟΕΔΗΝ ψήφισαν 913, με έγκυρα 836 ψηφοδέλτια. Πήραν:
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 402 ψήφους και 8 αντιπροσώπους, ΑΡΜΑ-ΝΚ 221 ψήφους
και 5 αντιπροσώπους, ΕΣΥ 102 ψήφους και 2 αντιπροσώπους, ΕΑΠ-
Νυστέρι 71 ψήφους και 2 αντιπροσώπους, ΝΔ-κίνηση εργαζόμενων
40 ψήφους. 

Απορρίφθηκε από το Δικαστήριο η προσφυγή των χρυσαυγιτών για
ασφαλιστικά μέτρα στις εκλογές του σωματείου εργαζόμενων στο Δήμο
Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 23 Μάρτη. Aντιφασιστική συγκέντρωση έγινε
έξω από το Δικαστικό Μέγαρο με τη συμμετοχή εργαζόμενων από τους
δήμους στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που είχε κηρύξει η ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν πάρει απόφαση, σε
συνέλευση τους στις 15 Μάρτη, ενάντια στη συμμετοχή του χρυσαυγίτι-
κου ψηφοδελτίου με το όνομα «Εθνικιστική Λαϊκή Δύναμη Εργαζομέ-
νων». 

Σε ανακοίνωσή του το ΔΣ του Συλλόγου αναφέρει: «Στον Σ.Ε.Δ.Θ. και
σε όλα τα Σωματεία δεν έχουν θέση οι χρυσαυγίτες και ό,τι έχει σχέση
μαζί τους. Αυτοί που χτυπούν εργαζόμενους, αυτοί που ανέλαβαν την
“πολιτική ευθύνη” της δολοφονίας του Π. Φύσσα, πρέπει να απομονω-
θούν από τους εργαζόμενους. Κανένας συνάδελφος -εργαζόμενος να
μην παρασυρθεί από τα κηρύγματα μισαλλοδοξίας τους. Δεν έχουν κα-

μία σχέση με τους αγώνες των εργαζομένων για τα εργατικά - λαϊκά δι-
καιώματα, αντίθετα είναι εχθροί τους… Τα Σωματεία των εργαζομένων
και οι αγώνες τους δεν συνδέονται με αγκυλωτούς σταυρούς και “τάγ-
ματα εφόδου”!»

Η μάχη για να μην συμμετέχουν οι νεοναζί στις εκλογές του Συλλόγου
την Πέμπτη 30 Μάρτη συνεχίζεται. Η παράταξη της ΔΑΚΕ μετά την αρνη-
τική για τους χρυσαυγίτες απόφαση έσπευσε να αποσυρθεί από την
Εφορευτική Επιτροπή, κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα για την αναβολή
της εκλογικής διαδικασίας, ενώ ζητά από το δικαστήριο να ορίσει νέα
προσωρινή διοίκηση στο σύλλογο που θα καλέσει σε νέα ΓΣ για νέα εφο-
ρευτική επιτροπή.

Μέχρι στιγμής, οι εκλογές φαίνεται ότι θα γίνουν κανονικά παρά τα πα-
ραπάνω εμπόδια. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων είναι απο-
φασισμένη να δώσει μέχρι το τέλος τη μάχη με τους φασίστες και όσους
τους καλύπτουν.  

«Πάγωσαν» οι νέες κατάπτυστες συμβάσεις
που επιχείρησε να επιβάλλει η εργοδοσία της
H&M στις εργαζόμενες και στους εργαζόμε-
νούς της μετά από την άρνησή τους να υπο-
γράψουν σε πολλά από τα καταστήματα της
εταιρίας. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με εργαζόμε-
νη της H&M μετά από την νικηφό ρα αυτή εξέλι-
ξη. Η εργαζόμενη μας είπε ότι η εταιρία είχε
αποφασίσει να φέρει τροποποίηση στις συμβά-
σεις των εργαζόμενων «με επαίσχυντο περιεχό-

μενο» όσον αφορά τις αλλαγές στην εργασία
τους (ελαστικά καθήκοντα, αυθαίρετες μετακι-
νήσεις, μειώσεις μισθών κ.ά.). 

Oι εργαζόμενοι αποφάσισαν να κινηθούν με-
τά από επικοινωνία μεταξύ τους για τις άθλιες
συμβάσεις. Ενημέρωσαν ο ένας τον άλλο και
έτσι μαθεύτηκαν οι απαράδεκτοι όροι στην
τροποποίηση της σύμβασης. Παρόλο που κά-
ποιοι αναγκάστηκαν «να υπογράψουν νύχτα»,
υπήρξε μαζική άρνηση υπογραφής. Ταυτόχρο-
να, κινητοποιήθηκε και ο Σύλλογος Εμποροϋ-

παλλήλων με συγκεντρώσεις έξω από καταστή-
ματα της εταιρίας. 

Όπως μας λέει η εργαζόμενη «αυτό δημιούρ-
γησε πανικό στην εταιρία και αποφάσισε να πα-
γώσει τις συμβάσεις» μετά και από παρέμβαση
της Επιθεώρησης Εργασίας αφού η τροποποί-
ηση δεν είχε ελεγχθεί.

Η εργαζόμενη της H&M μας επισημαίνει ότι
η μάχη συνεχίζεται καθώς σίγουρα «η εταιρία
θα επιχειρήσει να φέρει με πιο στρογγυλεμένο
τρόπο νέα σύμβαση».  

Συγκέντρωση συμπαράστασης καλεί την
Τετάρτη 29/3 η ΔΟΕ για την δασκάλα Ελι-
σάβετ Παπαδοπούλου, για να πάψει κάθε
συνδικαλιστική δίωξη εναντίον της. Η συγ-
κέντρωση θα γίνει στο πλαίσιο στάσης ερ-
γασίας (από τις 8πμ έως τις 11πμ) στο δευ-
τεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Σπινθά-
ρου και Φιλοξένου 2, Λ. Βουλιαγμένης) στις
9πμ.  

Η ΔΟΕ σε ανακοίνωσή της αναφέρει:
«Στις 29/3/2017 εκδικάζεται στο Δευτερο-
βάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο η ένσταση
της συναδέλφισσας Παπαδοπούλου Ελισά-
βετ κατά της ποινής προστίμου στέρησης
αποδοχών 6 μηνών (7.500 ευρώ) για «ανάρ-
μοστη ή ανάξια συμπεριφορά εντός και
εκτός υπηρεσίας», με βάση τον τότε πειθαρ-
χικό κώδικα, έπειτα από δίωξη που της

ασκήθηκε το 2013 από τη Διεύθυνση Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας και της
θέσης της σε αναδρομική αργία (στέρηση
3.700 ευρώ από τις μηνιαίες αποδοχές της).
Στη δίωξη αυτή η συναδέλφισσα είχε πλήρη
ηθική, συνδικαλιστική και οικονομική κάλυ-
ψη από τη Δ.Ο.Ε.

Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή
μας στην Ελ. Παπαδοπούλου και απαιτούμε
την πλήρη αποκατάστασή της. Δε θα επι-
τρέψουμε να ποινικοποιούνται οι αγώνες και
να περιστέλλονται τα δημοκρατικά δικαιώ-
ματα και η συνδικαλιστική δράση των εργα-
ζομένων.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο
συμμετέχει στο πειθαρχικό συμβούλιο με
εκπρόσωπό του, να ψηφίσει την αθώωση
της συναδέλφου».

Oι εκπαιδευτικοί απαιτούν μόνιμους
μαζικούς διορισμούς. Αυτό είναι το μή-
νυμα από τις κινητοποιήσεις που ξεκίνη-
σαν με συγκέντρωση έξω από το
υπουργείο Παιδείας την Τρίτη 28 Μάρτη
κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την
τροπολογία πρόσληψης αναπληρωτών
στη Βουλή. 

ΔΟΕ και ΟΛΜΕ καλούν σε νέα συγ-
κέντρωση την Τετάρτη 29/3 στη 1μμ στη
Βουλή, ενώ την Τετάρτη 5 Απρίλη οργα-
νώνουν συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσ-
σαλονίκη, Ηράκλειο και άλλες πόλεις
στο πλαίσιο τρίωρης στάσης εργασίας
από τις 11πμ έως τις 2μμ. Tα συλλαλη-
τήρια θα γίνουν στη 1 το μεσημέρι, στην
Αθήνα στα Προπύλαια, στην Θεσσαλονί-
κη στο Άγαλμα Βενιζέλου, στο Ηράκλειο
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης. 

Οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες καταγ-
γέλλουν ότι η κυβέρνηση επιβάλλει μηδε-
νικούς διορισμούς από τώρα μέχρι και το
2019, ενώ κατεβάζει μια απαράδεκτη τρο-
πολογία για τις προσλήψεις στην Ειδική
Αγωγή την οποία ζητούν να αποσύρει. 

Ειδική Αγωγή

Σε ανακοίνωσή της η ΔΟΕ αναφέρει
ότι η τροπολογία «εξισώνει, ουσιαστικά,
τον βασικό τίτλο σπουδών στην Ειδική
Αγωγή με μεταπτυχιακές ή/και διδακτο-
ρικές σπουδές στην Ειδική Αγωγή αφού
δημιουργεί δύο πίνακες, έναν κύριο
στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και
αναπληρωτές με διδακτορικό/μεταπτυ-
χιακό/μόνο προϋπηρεσία χωρίς σπου-
δές στην ΕΑΕ, και έναν επικουρικό στον
οποίο εντάσσονται αναπληρωτές με σε-
μινάριο 400 ωρών, προϋπηρεσία σε ΕΑΕ
ενός διδακτικού έτους καθώς και οι γο-
νείς παιδιών με 67% χωρίς σπουδές
στην Ε.Α.Ε. Εξαιρετικά ανησυχητικό εί-
ναι ότι τόσο ο κύριος πίνακας όσο και ο
επικουρικός θα προσδιοριστούν σε όλα
τα σημεία τους με απόφαση Υπουργού
και κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης
Ειδικής Αγωγής ελέω «ιδιαίτερων συν-
θηκών» στην Ε.Α.Ε.

Με τον τρόπο αυτό: Απαξιώνει πλή-
ρως τα επαγγελματικά δικαιώματα που
απορρέουν από το βασικό πτυχίο. Απο-
καλύπτεται ο εμπαιγμός και η αναλγησία
της κυβέρνησης απέναντι στους εκπαι-
δευτικούς των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71,
που υπηρετούν ως αναπληρωτές εδώ
και 15 χρόνια στις δομές ειδικής αγω-
γής, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς
ανάγκες. Αποκαλύπτεται η αδιαφορία
της Κυβέρνησης για ουσιαστική αναβάθ-
μιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες. Η Ειδική Αγωγή
δεν είναι χώρος για πειραματισμούς.
Βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στο πε-
ριθώριο και οι δομές της υποστελεχώ-
νονται και υποβαθμίζονται διαρκώς». 

Παναττική συγκέντρωση οργανώνουν την
Τρίτη 4 Απρίλη οι συνεργαζόμενες συνταξιουχι-
κές ενώσεις στις 10πμ στην πλατεία Εθνικής
Αντίστασης (Δημαρχείου) ενάντια στις περικο-
πές στις επικουρικές συντάξεις, το ΕΚΑΣ και τα
μερίσματα, ενώ διεκδικούν την επαναφορά της
13ης και 14ης σύνταξης. 

Την κινητοποίηση οργανώνει η Συντονιστική
Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των Συνεργαζόμενων
Συνταξιουχικών Οργανώσεων (ΣΣΟ) ΙΚΑ, ΕΛΤΑ,
Δημοσίου, ΟΣΕ, OAEE, ΝΑΤ, ΠΟΣΕ-ΟΑΕΕ και
Πανελλήνιου Συλλόγου (ΠΣ) Νομικών.

Η κοινή ανακοίνωση αναφέρει ανάμεσα σε
άλλα: «Μαζικά, αγωνιστικά δίνουμε τη μάχη
ενάντια στη νέα λαίλαπα, τη νέα θανατηφόρα
συμφωνία με αφαίρεση της "προσωπικής δια-
φοράς", τη μείωση του αφορολόγητου, τον αυ-
τόματο κόφτη, που φέρνει η κυβέρνηση των
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ». 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Μόνιμες
προσλήψεις
τώρα!

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΙΟ  Επιτυχία για το Νυστέρι

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Έξω οι φασίστες από τα σωματεία

H&M Πάγωσαν οι άθλιες συμβάσεις

Συμπαράσταση στην Ε. Παπαδοπούλου Συνταξιούχοι
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“Το Σάββατο 25 Μάρτη οι Χρυσαυγίτες έκαναν
απόπειρα να ανοίξουν με εγκαίνια νέα γραφεία έξω

από την πόλη, σε περιφερειακό σημείο”, αναφέρει η Δώρα Κιντή εκπαι-
δευτικός από την ΚΕΕΡΦΑ Χανίων. Βρήκαν απέναντί τους κινητοποίηση
με αποφάσεις από τον σύλλογο φοιτητών Πολυτεχνείου, από την ΚΕΕΡ-
ΦΑ, από το Κοινωνικό Στέκι Μεταναστών, από την κατάληψη Ρόζα Νέρα
και από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ Χανίων. 

Από νωρίς το απόγευμα μαζεύτηκε αρκετός κόσμος, σε αντίθεση με
τους φασίστες που δεν κατάφεραν να μαζέψουν παρά ελάχιστους που
μπήκαν μέσα στα γραφεία τους πάνω σε μηχανές της αστυνομίας και με
τέσσερις διμοιρίες ΜΑΤ να έχουν κλείσει τους περιφερειακούς δρόμους
γύρω από τα γραφεία. Η κατάληξη με τα εκτεταμένα επεισόδια σε δύο
φάσεις, μία μπροστά στα γραφεία τους και μία κοντά στο αστυνομικό μέ-
γαρο Χανίων ήταν αποτέλεσμα της πρόκλησης της αστυνομίας. Έγιναν 4
συλλήψεις, κάτι που προκάλεσε οργή στον κόσμο της πόλης που δεν πε-
ρίμενε πως ακόμα και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ οι φασίστες θα έχουν φιλική
αντιμετώπιση από το κράτος”.

“Οι μηχανισμοί του βαθέως κράτους προσπαθούν να επιβάλλουν ξανά
την ύπαρξη της συμμορίας στην πόλη. Γι’ αυτό υπήρξε τόσο μεγάλη κινη-
τοποίηση της αστυνομίας και γι’ αυτό επιτέθηκε με τέτοιο μένος και «απο-
φασιστικότητα» στους διαδηλωτές. (...) Χαιρετίζουμε τους εκατοντάδες
αντιφασίστες που πήραν μέρος στη συγκέντρωση έξω από τα γραφεία
της ΧΑ και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να κλείσουν
και αυτά. Οι απόγονοι των δοσίλογων, των σουμπεριτών, αυτών που μα-
κέλεψαν ετούτο το νησί στα χρόνια της Κατοχής, δεν έχουν καμία θέση
στα Χανιά, αντίθετα καλοδεχούμενοι είναι οι πρόσφυγες από τη Μεσόγειο
και το Αιγαίο”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ Χανίων. 

Η
18 Μάρτη έστειλε ένα ηχηρό
μήνυμα ενάντια στην προσπά-
θεια των φασιστών να σηκώ-

σουν κεφάλι με τις πλάτες της ρα-
τσιστικής Ευρώπης-φρούριο, στον
ένα χρόνο από τη συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας.

Στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις
της χώρας συνδικάτα από το δημό-
σιο και τον ιδιωτικό τομέα που δί-
νουν τη μάχη ενάντια στις μνημονια-
κές επιθέσεις έδωσαν μαζικό παρών,
με τους εκπαιδευτικούς και τους ερ-
γαζόμενους στα νοσοκομεία να βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή. Είναι
ακριβώς αυτή η σύνδεση του εργα-
τικού κινήματος με τον αντιρατσιστι-
κό και αντιφασιστικό αγώνα που
στέλνει το μήνυμα ότι οι πολιτικές
της Ευρώπης-φρούριο που φουσκώ-
νουν τα πανιά της ακροδεξιάς δεν
θα περάσουν.

Εντυπωσιακό στοιχείο ήταν η πα-
ρουσία των ίδιων των προσφύγων
που κατέβηκαν κατά εκατοντάδες με
πούλμαν από τα στρατόπεδα της
Μαλακάσας, του Σχιστού, του Ελλη-
νικού, από τον Ελαιώνα και το Λαύ-
ριο, από τις καταλήψεις στέγης της
Αθήνας. Η οργανωμένη τους κινητο-
ποίηση έδειξε πως ξεκινάει ένας κύ-
κλος κινητοποιήσεων και οι ίδιοι οι
πρόσφυγες, οι γυναίκες και τα παι-
διά θα είναι μπροστά.

Ήταν ένας μεγάλος σταθμός και η
ΚΕΕΡΦΑ είναι υπερήφανη γι' αυτό
γιατί βγήκε από μια μεγάλη καμπά-
νια που την οργάνωσε ενωτικά, με
τα συνδικάτα, με την αριστερά, με
άλλες κινήσεις και έδειξε πού είναι η
δύναμη και ποια είναι η προοπτική.

Πανευρωπαϊκά είναι η συνέχιση
της πάλης ενάντια στην ακροδεξιά
και τις απειλές της. Μπροστά μας εί-
ναι οι εκλογές στη Γαλλία και στη
Γερμανία και άρα θα χρειαστεί να
κρατήσουμε ανοιχτό το μέτωπο
ενάντια στην ακροδεξιά και στους
φασίστες πανευρωπαϊκά. 

Ταυτόχρονα μέσα
στον Απρίλη έχουμε
μια διπλή επέτειο.
Κλείνουν τα 50 χρό-
νια από την άνοδο
της χούντας στις 21
Απρίλη και ταυτόχρο-
να είναι τα δυο χρό-
νια από την έναρξη
της δίκης της Χρυ-
σής Αυγής. Από αυτή
την άποψη η κινητο-
ποίηση στις 27 Απρί-
λη στο Εφετείο, στην
πρώτη συνεδρίαση
μετά το Πάσχα, είναι
ένας μεγάλο σταθ-
μός.  Η χούντα έπεσε
με το μαζικό κίνημα
με την εξέγερση του
Πολυτεχνείου, είναι
κάτι που δεν πρέπει
να το ξεχνάμε. Είναι
ένα ορόσημο.

Δίκη

Στα δυο χρόνια
από την έναρξη της δίκης της ΧΑ
φαίνεται ποια είναι η σημασία αυτής
της μάχης. Πρόκειται για μια εγκλη-
ματική οργάνωση που σχεδίασε κεν-
τρικά τις επιθέσεις της, με την καθο-
δήγηση της ηγεσίας της, με την
εκτέλεση των διαταγών από τους
πυρήνες και με στρατιωτικού τύπου
διεξαγωγή των επιχειρήσεων και των
επιθέσεων. Όλα αυτά καταγράφον-
ται πολύ χαρακτηριστικά μέσα στη
δίκη και γι' αυτό αυτή η προσπάθεια
είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συ-
νέχειας του αντιρατσιστικού και του
αντιφασιστικού κινήματος.

Η ΚΕΕΡΦΑ κινείται για να δώσει
συνέχεια μαζί με τους πρόσφυγες
στη μάχη για να κλείσουν τα στρα-
τόπεδα και να καταργηθεί η συμφω-
νία ΕΕ-Τουρκίας. Τα βήματα που
έχουν κάνει οι ίδιοι οι πρόσφυγες
για να οργανωθούν και να διεκδική-

σουν τα κοινά μας αιτήματα για άσυ-
λο, στέγη, δουλειά, παιδεία, υγεία
μπορούμε και πρέπει να τα ενισχύ-
σουμε.

Η ίδια η Εργατική Πρωτομαγιά
μπορεί να αποτελέσει ένα σταθμό
στη μάχη ενάντια στο ρατσισμό και
είναι ένα πολύ σημαντικό εφαλτήριο
για να δώσουμε συνέχεια σε αυτόν
τον αγώνα. Ώστε να καταργηθεί αυ-
τή η συμφωνία και οι πρόσφυγες να
μπουν στις γειτονιές μας. Για να
διεκδικήσουμε να δημιουργηθούν
κοινωνικές δομές αλληλεγγύης, να
μην απολυθεί κανείς από τους δή-
μους, αντίθετα να προσληφθούν νέ-
οι εργαζόμενοι. Αντίστοιχα, να διεκ-
δικήσουμε την έγκαιρη εγγραφή των
προσφυγόπουλων στα σχολεία και
όχι να περιμένουμε τον Αύγουστο
και τον Σεπτέμβρη. Μια δίμηνη καμ-
πάνια για να γραφτούν τα παιδιά
στα σχολεία στην ώρα τους, σε
πρωινά τμήματα, μαζί με τα υπόλοι-
πα παιδιά και όχι σε απογευματινές
βάρδιες. 

Έχουμε μπροστά μας να δώσουμε
αυτές τις μάχες. Και δίπλα σε αυτές
έχουμε τον αγώνα ώστε οι μετανά-
στες που ζουν χρόνια σε αυτή τη
χώρα να αποκτήσουν χαρτιά και να
αποκτήσουν το δικαίωμα στην ψή-
φο. Κάτι το οποίο δεν τολμάει καν
να το φέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στο καινούριο νομοσχέδιο που
φέρνει για τις εκλογές στην τοπική
αυτοδιοίκηση. 

Πέτρος Κωνσταντίνου,
Συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Πόρτα φάγανε οι φασίστες σε
διάφορα σημεία στα οποία προ-
σπάθησαν να εμφανιστούν εν μέσω
25ης Μάρτη φορώντας το μανδύα
του νόμιμου πολιτικού κόμματος.

Στην Καλλιθέα με την έγκριση
της δεξιάς διοίκησης του Δημάρ-
χου Κάρναβου προσπάθησαν να
εμφανιστούν και να καταθέσουν
στεφάνι, όμως η απάντηση του αν-
τιφασιστικού κινήματος ήταν άμε-
ση. “Τα αντανακλαστικά του αντι-
φασιστικού κινήματος και όλης
της αριστεράς στη γειτονιά ήταν

άμεσα και έτσι από πολύ νωρίς το
πρωί του Σαββάτου βρεθήκαμε
στην πλατεία Κύπρου. Μαζί μας εί-
χαμε την ΕΛΜΕ που είχε βγάλει
ανακοίνωση που καταδίκαζε τη
στάση του Δήμου, δασκάλους, κό-
σμο από το σωματείο του Δήμου,
την ΚΕΕΡΦΑ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, από
την Εργατική Λέσχη, μέλη της
ΛΑΕ, αντιεξουσιαστές αλλά και
πολύς κόσμος του ΚΚΕ. Όλοι μαζί
φωνάζαμε κοινά συνθήματα. Οι
φασίστες δεν τόλμησαν ούτε καν
να εμφανιστούν, ενώ ο Δήμαρχος
αναγκάστηκε να ουρλιάζει εκφω-
νώντας τον πανηγυρικό εν μέσω
αντιφασιστικών συνθημάτων”ανα-
φέρει ο Ραφαήλ Καστρίτσης από
την ΚΕΕΡΦΑ Καλλιθέας. “Κλείνουν
5 χρόνια ακριβώς όταν είχαμε πά-
ρει μια σημαντική πρωτοβουλία
μαζί με μαθητές και εκπαιδευτι-
κούς ενάντια στην προσπάθεια
των ναζί να στήσουν πυρήνα στη
γειτονιά με επιθέσεις σε μετανά-
στες και αντιφασίστες. Η αντιφα-
σιστική δουλειά που κάναμε εκείνη
την περίοδο με αποκορύφωμα τη
συναυλία στις 25 Μάρτη του 2012
είχε αφήσει σημαντικές παρακατα-
θήκες”.

Οργανώνουμε τη συνέχεια 
μετά την επιτυχία της 18Μ

ΧΑΝΙΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Χανιά, 25 Μάρτη

Καλλιθέα, 25 Μάρτη

ΛΕΙΒΑΔΙΑ 
Και στην Λειβαδιά μετά

από σχετικό ψήφισμα που
κατέθεσε η Αντιφασιστική-
Αντιρατσιστική Κίνηση Πο-
λιτών Λιβαδειάς, το συμ-
βούλιο του δήμου Λεβαδέ-
ων αποφάσισε ομόφωνα ότι
οι νεοναζί είναι ανεπιθύμη-
τα πρόσωπα στην πόλη. 

Στοπ στους φασίστες
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Ε
κπαιδευτικοί και κάτοικοι των γύρω οι-
κισμών, βρέθηκαν τη Δευτέρα 27 Μάρ-
τη στο δημοτικό σχολείο Μαλακάσας

για να καλωσορίσουν 16 προσφυγόπουλα
που πήγαν για πρώτη μέρα στο σχολείο. Οι
αγώνες του κόσμου της Μαλακάσας, των
ίδιων των προσφύγων και των εκπαιδευτικών
πέτυχαν μια πρώτη νίκη που αποτυπώνεται
στις συγκινητικές στιγμές της πρώτης μέρας
των προσφυγόπουλων στο δημοτικό: τα παι-
διά μπήκαν στο σχολείο τραγουδώντας, ο κό-
σμος χειροκροτούσε και στην είσοδο τα περί-
μεναν δώρα και από μία ζωγραφιά από τους
μαθητές και τις μαθήτριες του 2ου Νηπιαγω-
γείου Διονύσου. Την υποδοχή στήριξαν με
την παρουσία τους ο Σύλλογος ΠΕ «Σωκρά-
της» και η ΚΕΕΡΦΑ.

Τα προσφυγόπουλα ζουν εδώ και 1,5 χρό-
νο στο στρατόπεδο της Μαλακάσας. Αλλη-
λέγγυες ομάδες της περιοχής και όχι μόνο
έχουν στηρίξει τους πρόσφυγες τους πρώ-
τους μήνες διαμονής τους στο στρατόπεδο.
Από τότε διεκδικούσαν να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες, ώστε τα προσφυγόπουλα να
φοιτήσουν στα τμήματα ένταξης μες στο κα-
λοκαίρι του 2016 και να είναι έτοιμα να μπουν
στην πρωινή βάρδια μαζί με όλα τα παιδιά, το
σχολικό έτος 2016-2017.

Ο Στράτος Λουπατατζής, μέλος της Ομά-
δας αλληλεγγύης προσφύγων Μαλακάσας,
είπε στην ΕΑ: «Σήμερα για εμάς είναι μια με-
γάλη μέρα, για όσους ήρθαν και για όσους
δεν τα κατάφεραν λόγω του ότι είναι και ερ-
γάσιμη. Μετά από περίπου 1,5 χρόνο που κά-
ποιες ψυχές είναι παρατημένες σε έναν αφι-
λόξενο χώρο –αφιλόξενο ως προς τις συνθή-
κες, όχι τους ανθρώπους-, καταφέραμε να
μπουν σε σχολείο τα πρώτα 20 παιδάκια.
Πραγματικά θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να
βγουν από το γκέτο, έχουν πολλά προβλήμα-
τα μετά από ένα τέτοιο διάστημα που ζουν σε
αντίξοες συνθήκες.

Στο χώρο του στρατοπέδου υπάρχουν 200
παιδιά. Σήμερα ξεκινούν 20, τα μικρότερα,
και απ’ ό,τι ξέρουμε, τις επόμενες μέρες θα

πάνε και σε άλλα σχολεία στη γύρω περιοχή,
όπως και στο Γυμνάσιο. 

Υπάρχουν από τη μια μεριά κάποιες αντι-
δράσεις, δεν είχε γίνει καμιά προετοιμασία
από το Υπουργείο και ο κόσμος που ήρθε να
ζήσει εδώ ήταν υπερδιπλάσιος από τους κα-
τοίκους. Ωστόσο επικράτησε η λογική, η φι-
λοξενία και η ανθρωπιά. Αγωνιζόμαστε έτσι
ώστε οι άνθρωποι αυτοί, οι πρόσφυγες να
βρουν το δρόμο τους, να μπορέσουν να ζή-
σουν ελεύθεροι. Θα είμαστε δίπλα τους, θα
αγωνιστούμε μαζί τους, θα είμαστε η φωνή
όσων δεν έχουν φωνή».

Δράσεις

Η Ομάδα αλληλεγγύης, πέρα από τις δρά-
σεις της με τις οποίες υποστήριξε τους πρό-
σφυγες μέσα στο στρατόπεδο και μάλιστα κόν-
τρα στην εχθρική αντιμετώπιση που είχε από
το Υπουργείο από κάποιο σημείο κι έπειτα, έχει
συμμετάσχει και σε άλλες κινητοποιήσεις τοπι-
κά, αλλά και στη διαδήλωση της 18 Μάρτη μαζί
με τους πρόσφυγες του στρατοπέδου.

Η Ελεάννα Κόκλα, κοινοτική σύμβουλος
Μαλακάσας, είπε: «Οι φωνές που υπάρχουν
δεν είναι αντίδραση, είναι φόβος, και σίγουρα
όχι προς τα ίδια τα παιδάκια. Είναι φόβος ότι
τίποτα δε θα λειτουργήσει όπως πρέπει. Για
παράδειγμα θα υπάρξει δεύτερη βάρδια στο
σχολείο πλέον, θα γίνεται και δεύτερος καθα-
ρισμός; Επίσης η κοινωνία έχει αντιδράσει
στο πώς έφεραν αυτούς τους ανθρώπους και
δημιούργησαν γκέτο, σ’ αυτές τις άθλιες συν-
θήκες. Εκεί είναι το πρόβλημα, δε λένε ‘δεν
τους θέλουμε’. Ο τρόπος που το χειρίστηκε η
πολιτεία, που τους έριξε μέσα στη λάσπη, σ’
ένα γκέτο. Και που δεν έδωσε ούτε σ’ αυτούς,
ούτε σε εμάς την ευκαιρία να γνωρίσουμε αυ-

τούς τους ανθρώπους και να τους δεχτούμε. 
Σήμερα είδα μωρά να μπαίνουν στο σχο-

λείο και συγκινήθηκα, πιστεύω οποιοσδήποτε
σε αυτή την εικόνα το ίδιο θα ένιωθε. Πλέον
δε θα τα πειράξει κανείς αυτά τα παιδιά. Τώ-
ρα χρειάζεται και ο Δήμος να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις σε όλα τα σχολεία του: να
κάνει τις ανάλογες προσλήψεις για τη δεύτε-
ρη βάρδια, να προβλέψει το πετρέλαιο και τα
αναλώσιμα. Να υποστηρίξει και να φιλοξενή-
σει σωστά αυτούς τους ανθρώπους». 

Την Τρίτη 28/2, την ώρα που γράφονται αυ-
τές οι γραμμές, το Γυμνάσιο Αυλώνας υποδέ-
χεται κι αυτό για πρώτη μέρα προσφυγόπου-
λα από τη Μαλακάσα.

Αφροδίτη Φράγκου

Η
εντυπωσιακά οργανωμένη παρουσία των
Σύρων και Αφγανών προσφύγων από τα
στρατόπεδα και τις καταλήψεις στέγης

στα συλλαλητήρια της 18 Μάρτη, ήταν αποτέ-
λεσμα όχι μόνο της συστηματικής δουλειάς
που γινόταν όλο το προηγούμενο διάστημα απ’
έξω, αλλά κυρίως της οργανωμένης δράσης
των ίδιων των προσφύγων από μέσα.

Από τις διαδηλώσεις έξω από τα στρατόπεδα
και τις εξορμήσεις πόρτα-πόρτα ώστε να φτά-
σει η ενημέρωση για τις διαδηλώσεις σε κάθε
πρόσφυγα, μέχρι την ίδια τη μέρα (λίστα με
συμμετέχοντες/ουσες στη διαδήλωση για να
μπουν στα πούλμαν, περιφρούρηση μπλοκ, ορ-
γάνωση επιστροφής κλπ), ο ρόλος των προ-
σφύγων στη διαδήλωση της 18 Μάρτη δεν ήταν
μόνο η συμμετοχή, αλλά και η οργάνωση.

Ενδεικτικό της αποφασιστικότητάς τους είναι
το παράδειγμα του Σχιστού. Όπως ανέφεραν οι
πρόσφυγες που ασχολήθηκαν με το κατέβασμα
του μπλοκ του στρατοπέδου, τις παραμονές
της 18 Μάρτη η οργάνωση Save the children
που δραστηριοποιείται εκεί, πρότεινε εκδρομή
για 300 προσφυγόπουλα, ανήμερα της διαδή-
λωσης. Τα παιδιά θα έφευγαν 11πμ από το
στρατόπεδο, για να επιστρέψουν… 3μμ! Οι
πρόσφυγες που οργάνωναν μέσα στο στρατό-
πεδο είχαν καθαρό ότι η εκδρομή αυτή αποτε-
λούσε κίνδυνο για τη μαζικότητα της συμμετο-
χής του Σχιστού στην αντιρατσιστική ημέρα
δράσης. Και αντιμετώπισαν την επιλογή που εί-
χαν να κάνουν με πολιτικό κριτήριο, πείθοντας
το μεγαλύτερο μέρος των οικογενειών να μη
δεχτεί να πάνε τα παιδιά τους εκδρομή τη συγ-
κεκριμένη μέρα. Μάλιστα το πρωί της 18 Μάρ-
τη, έκαναν γύρα με τη ντουντούκα για να υπεν-
θυμίσουν σε όλες και όλους τη διαδήλωση και
τη συμμετοχή του στρατοπέδου σ’ αυτή.

Αντίστοιχα στη Μαλακάσα, με τις διαδικασίες
των κατοίκων του στρατοπέδου (συνέλευση, αν-
τιπρόσωποι) οι πρόσφυγες είχαν συλλογικά
αποφασίσει να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το
δυνατόν περισσότερες γυναίκες και παιδιά να
διαδηλώσουν. Έτσι, όταν εμφανίστηκαν περισ-
σότεροι διαδηλωτές απ’ όσους είχαν προβλέ-
ψει, κάποιοι πρόσφυγες επέλεξαν να κατέβουν
με το τρένο στη διαδήλωση για να μπορέσουν οι
γυναίκες και τα παιδιά να μπουν στα πούλμαν.

Υποδεχτήκαμε τα προσφυγόπουλα 
στο Δημοτικό της Μαλακάσας

Το αίτημα του αντιρατσιστικού κινήματος
«Να κλείσουν τα στρατόπεδα – να ανοίξουν
οι πόλεις» ενισχύεται από την τοποθέτηση
του Α. Ποττάκη, Συνήγορου του Πολίτη, ο
οποίος είπε «ας αναρωτηθούμε τι συνέπειες
μπορεί να επιφέρει η γκετοποίηση χιλιάδων
ανθρώπων» σε συνέντευξή του στον Δ. Αγγε-
λίδη στην ΕφΣυν της Δευτέρας 27/3.

Συγκεκριμένα ο Α. Ποττάκης, σχολίασε για
τη διαχείριση του προσφυγικού: «Το ζήτημα
δεν είναι να αντικατασταθούν οι σκηνές με
κοντέινερ. Θεωρούμε πολύ προβληματικό να
συζητάμε σήμερα για καμπ.

Με βάση τον αριθμό των ανθρώπων που
καλείται να διαχειριστεί η διοίκηση, περίπου
15.000 στα νησιά και άλλες 15.000 στην εν-
δοχώρα, θεωρούμε ότι υπήρξε επαρκής χρό-
νος για να διαμορφωθούν πιο ανθρώπινες

συνθήκες αλλά και για να προχωρήσει η διοί-
κηση προς την κατεύθυνση της σταδιακής
κοινωνικής ενσωμάτωσης. Ας αναρωτηθούμε
τι συνέπειες μπορεί να επιφέρει σε μερικά
χρόνια η γκετοποίηση χιλιάδων ανθρώπων.
Δεν ωφελεί να κλείνουμε τα μάτια. 

Πρέπει ο λόγος όλων των εμπλεκομένων,
της πολιτείας, των ΜΜΕ, των τοπικών παρα-
γόντων, της Εκκλησίας να κινείται σε μια κα-
τεύθυνση κατευνασμού των εντάσεων, δια-
λόγου και διαμόρφωσης των συνθηκών ώστε
να υπάρξει κοινωνική ισορροπία που θα επι-
τρέψει την ομαλή συμβίωση.

Γιατί η Υπατη Αρμοστεία κατάφερε να φι-
λοξενεί περίπου 20 χιλιάδες πρόσφυγες σε
ξενοδοχεία, διαμερίσματα και ξενώνες και
δεν μπορεί να το κάνει το ελληνικό κράτος,
έστω με τους δικούς του ρυθμούς;»

Συνήγορος του Πολίτη: Όχι γκέτο

Οι πρόσφυγες
οργανώνονται

Υποδοχή προσφυγόπουλων σε σχολείο της Μαλακάσας, 27 Μάρτη
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Α
λληλέγγυες στους
πρόσφυγες είναι οι
κοινότητες των μετα-

ναστών με δεκαετίες αγώ-
νων ενάντια στο ρατσισμό
στην Ελλάδα, οι οποίες εί-
χαν πάρει αποφάσεις να
στηρίξουν τη διαδήλωση
της 18 Μάρτη. Η Πακιστανι-
κή και η Μπαγκλαντεσιανή
κοινότητα βάδισαν με οργα-
νωμένα μπλοκ και πανό «Re-
fugees welcome», ενώ και οι
αφρικανικές κοινότητες
συμμετείχαν σε διάφορα
σημεία της διαδήλωσης. 

Στην κοινή συνέντευξη
τύπου που δόθηκε τις πα-
ραμονές της διαδήλωσης
έξω από τη Βουλή, η Λορέ-
τα Μακκόλεϊ, από την Ένω-
ση Αφρικανών Γυναικών δή-
λωσε: «Στις 18 θα είμαστε
όλοι μαζί. Ο αγώνας συνεχί-
ζεται. Τα προβλήματα των
μεταναστών και των προ-
σφύγων δεν πάνε πουθενά.
Όπως ήταν, έτσι είναι μέχρι
τώρα. Το κακό που έχουνε
όλες οι κυβερνήσεις είναι
ότι έχουν κάνει συμφωνία
με τις αφρικανικές κυβερ-
νήσεις, με τους δικτάτορες.
Γιατί αυτοί που είναι εκεί εί-
ναι δικτάτορες. Έχουμε πό-
λεμο, έχουμε πείνα στην
Αφρική. Αλλά η ΕΕ, όταν εί-
ναι για δουλειά, φέρνει
τους Αφρικανούς για να
δουλεύουν. 

Τώρα που είναι πρόσφυ-
γες, δε συμφωνεί. Τώρα
αυτή η συμφωνία που έχει
κάνει με τους δικτάτορες,
που δεν αναγνωρίζουν ότι

είναι πρόσφυγες αυτοί που
έρχονται από την Αφρική,
να σταματήσει. Εμείς θα
δώσουμε αγώνα μέχρι τέ-
λους. Ακόμα δεν έχουν κά-
νει τίποτα για τα παιδιά που
γεννιούνται εδώ και θα
έπρεπε να έχουν την ελλη-
νική ιθαγένεια. Όσο κρατά-
νε πίσω τα δικαιώματά μας,
τόσο άσχημα θα είναι, τόσο
δίνουν δύναμη στην ακρο-
δεξιά και τους ρατσιστές.
Έχουν αυξηθεί οι ρατσιστι-
κές επιθέσεις. Πρέπει να
σταματήσει αυτό, γι’ αυτό
εμείς, η Ένωση Γυναικών
της Αφρικής, θα δώσουμε
στις 18 πάλι τη μάχη». 

Δυνάμεις

Ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρό-
εδρος της Πακιστανικής
Κοινότητας είπε: «Η Πακι-
στανική Κοινότητα Ελλά-
δας, η Μπαγκλαντεσιανή
Κοινότητα, η Σενεγαλέζικη
Κοινότητα θα βάλουμε τις
δυνάμεις μας στις 18 Μάρ-
τη. Ο φασισμός και ο ρατσι-
σμός συνεχίζουν ακόμα και
χρειάζονται πολλά πράγμα-
τα για να σταματήσουν. Γί-
νονται επιθέσεις στην Κο-
ρυτσά και στον Ασπρόπυρ-
γο τους τελευταίους έξι μή-
νες. Ρατσιστικές επιθέσεις,
πάνω από 30. 

Στην Κορυτσά, στο Μενί-
δι, δεν έχει συλληφθεί κα-
νείς, να συλληφθούν. Ακού-
με και για εκλογές και δεν
έχουμε ακόμα δικαίωμα ψή-
φου. Μένουμε εδώ 20 χρό-
νια. Τα παιδιά μας είναι 5

χρονών και μέχρι να πά-
ρουν βίζα θα έχουν φτάσει
15-20 χρονών. Αυτά τα
πράγματα είναι ισλαμοφο-
βικά και ρατσιστικά, να τε-
λειώσουν. Η κυβέρνηση λέ-
γεται αριστερή, αλλά δεν
έχει κλείσει τα στρατόπεδα.
Υπάρχουν πολλά προβλή-
ματα. Αν λέγονται κέντρα
φιλοξενίας τότε να δίνουν
φιλοξενία! Να προσέχουν
την υγεία, να μη ζουν οι άν-
θρωποι με κατσαρίδες και
ποντίκια. Για αυτούς τους
λόγους λέμε: θέλουμε δι-
καίωμα ψήφου, θέλουμε να
κλείσουν τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, θέλουμε
σεβασμό σε όλα τα δικαιώ-
ματα, δε θέλουμε οι ξένοι
να ζούνε κάπου αλλού, θέ-
λουμε να ζούμε όλοι μαζί
μια ανθρώπινη ζωή. Εμείς
όλοι ενωμένοι θα δώσουμε
τη μάχη να σταματήσει ο
ρατσισμός και ο φασι-
σμός».

Στην συγκέντρωση στην
πλατεία Ομόνοιας στις
18/3, ο Αριφουραχμάν Σι-
ράζ απεύθυνε χαιρετισμό
εκ μέρους της Κοινότητας
Μπαγκλαντές, λέγοντας
από το βήμα: «Συντρόφισ-
σες και σύντροφοι, την
εκλογή του Τραμπ πανηγυ-
ρίζουν οι φασίστες και οι
ρατσιστές σε όλο τον κό-
σμο. Εμείς σε κάθε γωνία
θα τσακίσουμε το φασισμό.
Σήμερα που είμαστε όλοι
μαζί ενωμένοι, μπορούμε
να νικήσουμε και το ρατσι-
σμό και τους φασίστες».

Μ
έσα σε πανηγυρικό κλίμα έγινε την
Κυριακή 26 Μάρτη στο αμφιθέατρο
της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναί-

ων, η ορκωμοσία του Τζαβέντ Ασλάμ, προ-
έδρου της Πακιστανικής Κοινότητας και του
νέου διοικητικού συμβουλίου που αναδείχθη-
καν από τις εκλογές της 5ης Μάρτη. Μαζί
τους ορκίστηκαν και οι νέοι τοπικοί αντιπρό-
εδροι και συγκεκριμένα από τον Ασπρόπυρ-
γο, τα Γλυκά Νερά, τον Άγιο Στέφανο, τη Με-
ταμόρφωση, τους Αγίους Αναργύρους, τη
Νέα Μάκρη, τα Μέγαρα, τα Σεπόλια, το Αιγά-
λεω, τη Ν. Ιωνία, το Περιστέρι, τη Νίκαια, το
Ρέντη, την Ελευσίνα, την Αρτάκη, τη Σκάλα
Λακωνίας και αλλού. 

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε ο Λευτέ-
ρης Παπαγιαννάκης, αντιδήμαρχος Αθήνας
για τα θέματα των Μεταναστών και Προσφύ-
γων, ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας και συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ, ο Πέτρος Καλκανδής από την Πολι-
τική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Ση-

φακάκης από την ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Κατερί-
να Θωίδου, Δημοτική Σύμβουλος Νίκαιας-
Ρέντη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης
αντιπρόσωποι των πακιστανικών κοινοτήτων
από την Ισπανία και τη Γερμανία.  

“Σε αυτόν εδώ το χώρο γίνεται η ορκωμο-
σία του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμ-
βουλίου της Αθήνας”, είπε ο Πέτρος Κων-
σταντίνου στο χαιρετισμό του. “Να ευχηθού-
με στις επόμενες εκλογές τουλάχιστον
στους Δήμους οι Πακιστανοί και όλοι οι με-
τανάστες να έχουν δικαίωμα ψήφου. Για αυ-
τό θα παλέψουμε μαζί όπως έχουμε παλέψει
για πάρα πολλά χρόνια. Από το 2005 όταν
έγιναν οι απαγωγές των Πακιστανών και κά-
ποιοι κάνανε την προσπάθεια σε συνεργασία
με τις μυστικές υπηρεσίες να διώξουν τον
Τζαβέντ Ασλάμ.  

Από τότε ξεκίνησε η ισλαμοφοβία και η

στοχοποίηση των πακιστανών για να μας
πούνε ότι αυτοί είναι οι τρομοκράτες και όχι
αυτοί που βομβαρδίζανε το Αφγανιστάν και
το Ιράκ. Αυτούς τους αγώνες συνεχίζουμε
και σήμερα. Δώσαμε μία μεγάλη μάχη ενάν-
τια στις επιθέσεις της Χρυσής Αυγής. Δε ξε-
χνάμε τον Σαχζάτ Λουκμάν που μαζί με τον
Παύλο Φύσσα είναι σύμβολα του αγώνα
ενάντια στο φασισμό. Τώρα γίνεται η δίκη
της Χρυσής Αυγής και ο Τζαβέντ Ασλάμ ήταν
μάρτυρας σε αυτή τη δίκη, μαζί με τη Μάγδα
Φύσσα, μαζί με όλους τους μετανάστες, για
να πούνε ότι αυτή η ναζιστική εγκληματική
συμμορία πρέπει να πάει φυλακή. 

Δώσαμε αγώνες στη Μανωλάδα, στη Θή-
βα, στα Μέγαρα, στο Μαραθώνα. Στα εργο-
στάσια, όπως στην Αγκρομάτ. Ξέρουμε ότι
υπάρχουν εργάτες που είναι απλήρωτοι. Εί-
μαστε μαζί τους για να μπορούν να δου-

λεύουν με αξιοπρέπεια. Σας καλώ όλους και
όλες να είμαστε μαζί στην εργατική Πρωτο-
μαγιά για να κάνουμε πράξη το σύνθημα 'ερ-
γάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι'. Διεκδικούμε
από την κυβέρνηση να πάρουν όλοι οι μετα-
νάστες χαρτιά, όλοι οι πρόσφυγες άσυλο, να
κλείσει η Αμυγδαλέζα και όλα τα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης. 

Διεκδικούμε ιθαγένεια για όλα τα παιδιά
χωρίς αποκλεισμούς. Και διεκδικούμε αυτό
το ελληνικό προξενείο στο Ισλαμαμπάντ να
δουλεύει πιο γρήγορα για να μην περιμένουν
οι μετανάστες χρόνια για μία υπογραφή για
να γίνει η επανένωση των οικογενειών,  προ-
κειμένου να έρθουν εδώ οι γυναίκες και τα
παιδιά. Αγωνιζόμαστε ενωμένοι, από την Ελ-
λάδα μέχρι το Πακιστάν για μία καλύτερη
ζωή και θα νικήσουμε”. 

Πακιστανική Κοινότητα Πανηγυρική ορκωμοσία

Μετανάστες και Πρόσφυγες - κοινός αγώνας

Τα μπλοκ της Πακιστανικής και Μπαγκλαντεσιανής Κοινότητας στις 18 Μάρτη στην Αθήνα
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 20 χρόνια από την ίδρυση του ΣΕΚ

«Α
ποφασίσαμε να προχωρήσουμε
συνειδητά στην ίδρυση του Σοσια-
λιστικού Εργατικού Κόμματος σε

μια περίοδο πλήρους χρεοκοπίας της σο-
σιαλδημοκρατίας. Σε κάθε μεγάλη κρίση του
καπιταλισμού η σοσιαλδημοκρατία στρέφεται
δεξιά και περνάει τεράστια κρίση…  

Και δεν είναι μόνο το απάνθρωπο πρόσωπο
του καπιταλισμού. Αυτή η κεντροαριστερά
του Σημίτη και του Ντ’ Αλέμα είναι υπεύθυνη
για τη δολοφονία 80 γυναικόπαιδων που πνί-
γηκαν στα νερά της Αδριατικής….

Η κυβέρνηση βάζει τα διλήμματα ότι η διε-
θνοποίηση μας αναγκάζει να προσαρμοστού-
με, οι πολυεθνικές είναι πολύ δυνατές, η ερ-
γατική τάξη εξατομικοποιημένη. Ψέματα. Η
διεθνοποίηση είναι πρόβλημα των ίδιων των
καπιταλιστών που έχουν τρελαθεί με τους αν-
ταγωνισμούς… Όμως η διεθνοποίηση συνδέ-
ει τους αγώνες των εργατών, αυτή είναι η
πραγματική εικόνα, υπάρχει αντίσταση…

Αυτό βάζει υποχρεώσεις. Η αντίσταση αυτή
πρέπει να οργανώνεται. Όχι με το σύνθημα
της “αλλαγής του συσχετισμού δυνάμεων”
από τα πάνω που βάζουν τα άλλα κόμματα,
αλλά οργανώνοντας εκεί που είναι η δύναμη,
από τα κάτω. Δύο πράγματα χρειάζονται.
Πολλοί σοσιαλιστές σε κάθε εργατικό χώρο.
Και το δεύτερο, ιδέες του σοσιαλισμού».

Πρόκειται για αποσπάσματα από την εισή-
γηση της Μαρίας Στύλλου στην πρώτη δημό-
σια εκδήλωση που οργάνωσε πριν ακριβώς
είκοσι χρόνια το νεοσύστατο τότε Σοσιαλιστι-
κό Εργατικό Κόμμα στις 31 Μάρτη του 1997
στο κατάμεστο θέατρο Διάνα. Πριν ακόμη
υπάρξει, για την ακρίβεια τρία σχεδόν χρόνια
πριν το Σιατλ, το κίνημα ενάντια στην παγκο-
σμιοποίηση –που τότε τη λέγανε ακόμα «διε-
θνοποίηση». Τότε που στα νερά της Μεσογεί-
ου πνίγονταν ακόμη οι μετανάστες από την
Αλβανία που επιχειρούσαν να περάσουν στην
Ιταλία. 

Χαιρετισμοί

Συμμετείχαν εκατοντάδες καθηγητές, δά-
σκαλοι, εργαζόμενοι στους δήμους, στα αμα-
ξοστάσια του ΟΑΣΑ, ναυτεργάτες, μετανά-
στες από την Αφρική και την Αλβανία, φοιτη-
τές, ενώ αντίστοιχες εκδηλώσεις είχαν γίνει
στη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, την Πάτρα,
την Κομοτηνή και την Ζάκυνθο. Ανάμεσα
στους χαιρετισμούς αυτός του Γιάννη Τσι-
βγούλη, προέδρου της ΕΤΕ ΔΕΗ, του Σωτήρη
Δίμιζα, τεχνικού ΟΑΣΑ, του Σαμισντίν Ιντρί-
σου, πρόεδρου του Παναφρικανικού Σύνδε-
σμου Ελλάδας αλλά και ιστορικού Δημήτρη
Λιβιεράτου που τόνισε στον χαιρετισμό του: 

«Yπάρχει αντίσταση μεγάλη αλλά υπάρχει
και ένα μεγάλο κενό: Το κενό της οργανωμέ-
νης πρωτοπορίας. Αυτό το κενό έρχεται να
συμπληρώσει το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμ-
μα. Οι επόμενοι αγώνες να μην είναι ηρωικοί
αλλά να νικούν και να βάζουν το μεγάλο σύν-
θημα για το Σοσιαλισμό».

Σε αυτό το δισέλιδο, παρουσιάζουμε συνο-
πτικά τους αγώνες και τις μάχες που σημάδε-
ψε με την πολιτική του και τη δράση του το
ίδιο το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα σε αυτά
τα είκοσι χρόνια της ζωής του. Στο επόμενο
φύλλο της ΕΑ θα παρουσιάσουμε την πορεία
της Οργάνωσης Σοσιαλιστική Επανάσταση
(που το 1997 την διαδέχθηκε το ΣΕΚ) καθώς
φέτος κλείνουν επίσης τα 45 χρόνια από την
ίδρυσή της. 

H
ίδρυση του ΣΕΚ ήρθε μέσα στην περίοδο της
δεύτερης κυβέρνησης Σημίτη. Tο Χρηματιστή-
ριο Αθηνών ξεκινούσε την ανοδική του πορεία

που θα μας έφτανε στο ιστορικό υψηλό της φούσκας
του 1999. Στην αριστερά κυριαρχούσε η απογοήτευ-
ση και η αναμονή της «αλλαγής συσχετισμού δυνά-
μεων». Με το Σημίτη να ελέγχει τη συνδικαλιστική
γραφειοκρατία, η εργατική τάξη έμοιαζε παντελώς
αδύναμη μέσα σε αυτήν τη γενικότερη «ευφορία».

Σε αντίθεση με όσους συνιστούσαν λίγο ως πολύ
την «επιβίωση» μέσα από επιστροφή σε μαρξιστικούς
ομίλους ή την επιβίωση μέσα από την αγκίστρωση στο
ΠΑΣΟΚ (και αργότερα τον Συνασπισμό), η ΟΣΕ μπο-
ρούσε στα μέσα της δεκαετίας του ’90 να βλέπει ότι η
φούσκα του «εκσυγχρονισμού» και της εισόδου στην
ΟΝΕ που ετοίμαζε ο Σημίτης είχε κοντά ποδάρια. Και
γιατί είχε την εκτίμηση ότι ο παγκόσμιος καπιταλισμός
δεν είχε καταφέρει να ξεπεράσει την καθοδική πορεία
στην οποία είχε μπει από τις αρχές της δεκαετίας του
’70 αντιμετωπίζοντας κάθε νέα κρίση με μια μεγαλύτε-
ρη φούσκα που με τη σειρά της οδηγεί σε μεγαλύτε-
ρη κρίση. Αλλά και γιατί είχε την εκτίμηση ότι η εργα-
τική τάξη στην Ελλάδα δεν ήταν διατεθειμένη να δώ-
σει γη και ύδωρ στην ατζέντα Σημίτη που έβαζε το νε-
οφιλελευθερισμό από την πίσω πόρτα. 

Για να μπορέσουν να ξεδιπλωθούν άμεσα αυτοί οι
νέοι εργατικοί αγώνες, αλλά και για να μπορέσει μέ-
σα σε αυτούς να αναδειχτεί η ανάγκη μιας άλλης
προοπτικής, η ΟΣΕ αποφάσισε το Μάρτη του 1997
να προχωρήσει στην ίδρυση του Σοσιαλιστικού Ερ-
γατικού Κόμματος. Στόχος, από την μαζική προπα-
γάνδα μιας επαναστατικής οργάνωσης, να προχωρή-
σει στο χτίσιμο ενός εργατικού κόμματος με ρίζες
στους χώρους δουλειάς και ικανού να παρεμβαίνει
στην εξέλιξη της ταξικής πάλης. 

Πραγματικά, η κυβέρνηση Σημίτη βρέθηκε αντιμέ-
τωπη με ισχυρότατες εργατικές αντιστάσεις. Αξίζει
να θυμηθεί κανείς: Τις μεγάλες απεργίες των εργα-
ζομένων στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά το 1995-96. Την
απεργία των πέντε εβδομάδων των καθηγητών στα
γυμνάσια και τα λύκεια αλλά και την μάχη των εξετα-
στικών ενάντια στον ΑΣΕΠ το 1998. Την ισόχρονη
απεργία διαρκείας των εργαζομένων στην υπό ιδιωτι-
κοποίηση Ιoνική Τράπεζα το 1998, μια απεργία που
νέκρωσε τα καταστήματα, το μηχανογραφικό και κά-
θε είδους συναλλαγή της τράπεζας. Τις αλεπάλλη-
λες απεργίες διαρκείας και επισχέσεις των νοσοκο-
μειακών γιατρών την τριετία 1997-2000. 

Οι σύντροφοι-ισσες του ΣΕΚ βρέθηκαν κυριολεκτι-
κά στην πρώτη γραμμή των απεργιακών φρουρών και
της υποστήριξης αυτών των μαχών. Μαχών, που άλ-
λες μπορεί να χάθηκαν, άλλες να κατέληξαν σε συμ-
βιβασμούς, αλλά που επιβράδυναν συνολικά την πο-
λιτική των περικοπών και των ιδιωτικοποιήσεων. Είναι
ακριβώς αυτές οι αντιστάσεις που έκαναν το εργατι-
κό κίνημα στην Ελλάδα κόκκινο πανί για τα επιτελεία
της ΕΕ και εξηγούν τη λύσσα με την οποία προσπα-
θούν ακόμη και 20 χρόνια μετά να το τσακίσουν.

Πρωτοστάτησαν επίσης σε ενιαία μέτωπα που βρέ-
θηκαν στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την πρά-
σινη κάρτα και τη νομιμοποίηση των μεταναστών
βοηθώντας στο να γίνει αίτημα και διεκδίκηση των
συνδικάτων. Ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας
στον πόλεμο στη Σερβία και στο Κόσοβο το 1999, τό-
τε που οι σιδηροδρομικοί μπλόκαραν στα σύνορα τα
τρένα με το πολεμικό υλικό των ΗΠΑ και των συμμά-
χων τους. Μπήκαν ξανά και ξανά εμπόδιο στα σχέδια
των ναζί της Χρυσής Αυγής στους δρόμους αλλά και
στα δικαστήρια, όπου πέτυχαν να καταδικαστούν για
πρώτη φορά επιτέλους οι υπαρχηγοί της, μετά τις
επιθέσεις στην Κυψέλη το 1996. 

Οι αδυναμίες της κυβέρνησης Σημίτη αποδείχτη-
καν περίτρανα, στη μεγάλη πανεργατική απεργία το
2001, όταν αναγκάστηκε το ίδιο βράδυ να αποσύρει

το ασφαλιστικό και να παραιτήσει τον υπουργό Γιαν-
νίτση. 

Είναι στη διάρκεια αυτής της απεργίας, που διαδη-
λώνει στην Αθήνα για πρώτη φορά η Πρωτοβουλία
Γένοβα. Λίγους μόλις μήνες αργότερα, τον Ιούλη του
2001, 300.000 άνθρωποι από όλη την Ευρώπη και
την Ιταλία θα διαδήλωναν στην ίδια τη Γένοβα εδραι-
ώνοντας ένα κίνημα που για μια πενταετία όχι μόνο
πολιόρκησε αλλεπάλληλες φορές τους ισχυρούς του
πλανήτη, αλλά ριζοσπαστικοποίησε το κίνημα και την
αριστερά πετυχαίνοντας να κάνει τον αντικαπιταλι-
σμό μαζικό ρεύμα. Αυτό δεν έπεσε από τον ουρανό.

Πράγα

Στην Ελλάδα ήταν μια πρωτοβουλία του ΣΕΚ και
στην Ευρώπη της Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης
στην οποία ανήκει. Ήταν ένα χρόνο νωρίτερα, την
άνοιξη του 2000, όταν με δικό του κάλεσμα ξεκίνησε
η πρωτοβουλία για ελληνική συμμετοχή στην περικύ-
κλωση του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας με
σύνθημα «να κάνουμε την Πράγα το Σιάτλ της Ευρώ-
πης». Πλήθος αγωνιστών-τριων, σωματεία, οι Οικο-
λόγοι Πράσινοι και ο Συνασπισμός, συμμετείχαν σε
αυτήν την πρωτοβουλία. Κομμάτια της αυτονομίας
και του αντιεξουσιαστικού χώρου, καθώς και της αν-
τικαπιταλιστικής αριστεράς μπήκαν ορμητικά στο νέο
κίνημα. Άλλοι πάλι, αντιμετώπισαν το σύνθημα του
Σιάτλ, «οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη» ως «απολί-
τικο» και δεν έλειψαν οι λοιδορίες για «περιφερόμενο
θίασο», «επαναστατικό τουρισμό» και άλλα τέτοια. 

Για το ΣΕΚ, η στάση απέναντι στο νέο κίνημα ήταν
στρατηγικής σημασίας. Όπως γράφαμε τότε στην
απόφαση της Συνδιάσκεψης του Φλεβάρη του 2001,
«η διαμόρφωση, η εμφάνιση, η δράση και η πίεση
μιας αντικαπιταλιστικής μειοψηφίας μέσα σε συνθή-
κες χάσματος των ταξικών ανισοτήτων και αστάθειας
του συστήματος έχει πολιτικές και ιδεολογικές επι-
πτώσεις». Πάνω ακριβώς σε αυτή την εκτίμηση, προ-
χωρήσαμε στην ίδρυση της Πρωτοβουλίας Γένοβα
2001. Αυτές οι καθαρές επιλογές συνοδεύτηκαν και

από την αποχώρηση ενός τμήματος που διαφωνούσε,
από το ΣΕΚ, στη Συνδιάσκεψη το Φλεβάρη του 2001.

Τελικά στη Γένοβα διαδήλωσε όλη η Αριστερά: Το
ΚΚΕ, που στις προσυνεδριακές του Θέσεις το 2001
είχε αναγκαστεί, μετά από αρκετή λάσπη, να παρα-
δεχτεί ότι «εκδηλώσεις διαμαρτυρίας όπως στο Σιατλ
είναι μια τάση που συμβάλλει έστω με θολό περιεχό-
μενο στην καταδίκη του ρόλου των ηγετικών ιμπερια-
λιστικών δυνάμεων και ιδιαίτερα των διεθνών μονο-
πωλίων…» Ενώ ο ευρωπαΐζων «ΣΥΝασπισμός της
Αριστεράς και της Προόδου» στράφηκε προς το νέο
κίνημα, βλέποντάς το σαν «φλέβα ανανέωσης» (όπως
χαρακτηριστικά έλεγε ο τότε πρό-εδρος του ΣΥΝ,
Κωσταντόπουλος), θέτοντας από την αρχή και τα
όριά του: «μήπως αντί να λέμε αντικαπιταλιστικό, κα-
λύτερα να λέμε κίνημα ενάντια στην παγκοσμιοποί-
ηση ή το νεοφιλελευθερισμό;»

Η νίκη της Γένοβα πυροδότησε τις αντιστάσεις των
εργαζόμενων και της νεολαίας κατά του πολέμου,
του ρατσισμού, ενάντια στις επίθεσεις στις εργασια-
κές σχέσεις και στη διάλυση της παιδείας και της
υγείας. Άνοιξε επίσης νέους δρόμους για το κίνημα
και την αριστερά παγκόσμια. Στην Ελλάδα σήμανε
αριστερή στροφή στο ΣΥΝ, που επεδίωξε να γίνει το
κέντρο του νέου κινήματος - συγκολλώντας γύρω
του πάνω σε μια «αντι-νεοφιλελεύθερη βάση» κομμά-
τια της αυτονομίας και μια σειρά οργανώσεις που
αυτοποροσδιορίζονταν σαν «επαναστατικές». Στην
άλλη όχθη, η ανήκουστη ως «προβοκατόρικη» μέχρι
τα μέσα σου 2000 λέξη «αντικαπιταλισμός» άρχισε
να μπαίνει για τα καλά στο λεξιλόγιο του ΚΚΕ και του
Ριζοσπάστη.

Η εμπειρία της Γένοβας έδειξε στην πράξη τι ση-
μαίνει βήματα για τη μετατροπή από μια οργάνωση
μαζικής προπαγάνδας σε κόμμα που μπορεί να παίρ-
νει πρωτοβουλίες, να διαμορφώνει κίνημα, να δίνει
τη μάχη για να το καθορίσει πολιτικά, να αλλάζει την
υπόλοιπη αριστερά. Οργανωτικά, η δημιουργία των
Πρωτοβουλιών Γένοβα σε εργασιακούς χώρους και
σχολές σήμανε για πρώτη φορά τη δυνατότητα μαις
ευρύτερης συσπείρωσης των πιο μαχητικών κομμα-

τιών αγωνιστών-τριων, παλιών και νέων σε αιχμηρή
αντικαπιταλιστική κατεύθυνση χωρίς σεκταρισμούς
και ελιτισμούς,. 

Μετά το 2001 διαμορφώθηκαν μέσα στο νέο κίνη-
μα δύο πολιτικές γραμμές που έπαιξαν ρόλο σε όλες
τις κρίσιμες μάχες που ακολούθησαν. Ρεφορμιστές
και επαναστάτες συγκρούστηκαν ξανά και ξανά πά-
νω στην προοπτική του αγώνα. Πρώτα και κύρια,
παίρνοντας ξεκάθαρη αντιιμπεριαλιστική θέση στο
ζήτημα του «πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία» -
όταν αμέσως μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύρ-
γους το φθινόπωρο του 2001, ο ΣΥΝ καλούσε σε
συγκέντρωση στο Σύνταγμα «ενάντια στον πόλεμο
και την τρομοκρατία». 

Λίγο αργότερα, το ΣΕΚ πήρε την πρωτοβουλία για
την ίδρυση της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο.
Η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο έπαιξε τον πιο
καθοριστικό ρόλο στο τεράστιο αντιπολεμικό κίνημα
που ξεσηκώθηκε ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ και
στην ελληνική συμμετοχή. Ήταν δική της και της αν-
τίστοιχης βρετανικής, η πρόταση που εγκρίθηκε στο
1ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ για πραγματοποί-
ηση μεγάλων αντιπολεμικών συλλαλητηρίων στις 15
Φλεβάρη του 2003. 

Εμπειρία

Στην πολύμηνη καμπάνια για τις 15 Φλεβάρη του
2003, αλλά και στα συλλαλητήρια του Μάρτη, όταν
ξέσπασε ο πόλεμος, το ΣΕΚ βρέθηκε μπροστά σε μια
πρωτόγνωρη εμπειρία του τι σημαίνει μια δικιά του
πρωτοβουλία να τρυπώνει μέσα σε κάθε σχολείο, σε
κάθε σχολή, σε κάθε εργασιακό χώρο, σε κάθε γειτο-
νιά. Πολλές χιλιάδες αγωνιστές-τριες κινητοποιήθη-
καν ενεργά γύρω από τη Συμμαχία και δεκάδες χιλιά-
δες συμμετείχαν στις δράσεις αναδεικνύοντας για
πρώτη φορά την επιτακτική ανάγκη για το περαιτέρω
δυνάμωμα του κόμματος παράλληλα και σαν στήριγ-
μα μιας τέτοιας μαζικής δράσης. Μέσα από αυτή τη
δράση της Συμμαχίας έγινε δυνατό ολόκληρα κομμά-
τια μεταναστών, που μέχρι τότε μας ήξεραν για την
χρόνια υποστήριξη στα αιτήματα της νομιμοποίησης,
να κερδηθούν στην πρωτη γραμμή του αγώνα ενάν-
τια στον πόλεμο και το ρατσισμό. Πιο χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα, η Πακιστανική Κοινότητα.

Από τις απεργίες μέχρι τη Γένοβα και το αντιπολε-
μικό κίνημα, η πρώτη πενταετία του 2000 μύριζε ρι-
ζοσπαστικοποίηση και Αριστερά. Όσοι πίστεψαν ότι
η κυβέρνηση Καραμανλή θα μπορούσε να ανακόψει
αυτήν την πορεία διαψεύσθηκαν οικτρά: Θυμίζουμε
το 2005, τη μεγάλη απεργία διαρκείας των τραπεζοϋ-
παλλήλων, το 2006 την απεργία ναυτεργατών, τις
απεργίες διαρκείας ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και ΠΟΕ ΟΤΑ ενάν-
τια στο Ασφαλιστικό. Το Δεκέμβρη του 2008, ήρθε η
κορύφωση μιας πενταετίας σκληρών αγώνων, κορύ-
φωση που είχε προαναγγείλει η απεργία στα σχολεία
και οι διπλές φοιτητικές καταλήψεις το 2006-7. Ταυ-
τόχρονα στις ΗΠΑ ξέσπαγε η κρίση, επιβεβαιώνον-
τας για ακόμη μια φορά την ανάλυση ότι κάθε κερ-
δοσκοπική φούσκα όταν σκάει βυθίζει τον καπιταλι-
σμό σε βαθύτερα προβλήματα. 

Ήταν μέσα σε αυτήν την περίοδο και αυτούς τους
αγώνες που σφυρηλατήθηκε η ανάγκη αυτή η ριζο-
σπαστικοποίηση να μη χαραμιστεί, όπως ήδη διαφαι-
νόταν, σε μια πολιτική όπως αυτή του Μπερτινότι και
της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης στην Ιταλία. Μια
πολιτική που εγκλώβισε και χαράμισε το κίνημα της
Γένοβας στις ρεφορμιστικές αυταπάτες. Ευτυχώς

στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν «κατάπιε» όλη την αντι-
καπιταλιστική αριστερά, όπως έκανε η Κομμουνιστι-
κή Επανίδρυση με ολέθρια αποτελέσματα για το ερ-
γατικό κίνημα και την αριστερά.

Το ΣΕΚ μπήκε σε αυτήν την προσπάθεια με όλες
του τις δυνάμεις. Ξεκινώντας με τη συγκρότηση της
ΕΝΑΝΤΙΑ το 2007, με το Σπόρτινγκ και τις ανταπιτα-
λιστικές συνελεύσεις στη συνέχεια, που οδήγησαν το
2009 στη συγκρότηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ενός υπαρ-
κτού και ορατού μέσα στην κοινωνία αντικαπιταλιστι-
κού μετώπου. Που έπαιξε και εξακολουθεί να παίζει
πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις μεγάλες μάχες της
μνημονιακής περιόδου. Που έχει βάλει με μαζικούς
όρους μέσα στην αριστερά και το κίνημα την πρότα-
σή του για τη διαγραφή του χρέους, τη ρήξη με το
ευρώ και την ΕΕ, συνολικά την εναλλακτική του αντι-
καπιταλιστικού προγράμματος ρήξης και ανατροπής.
Το πιο σημαντικό, ενός μετώπου που έχει αρχίσει σι-
γά-σιγά να αποκτά δυνατές ρίζες μέσα στους χώ-
ρους εργασίας.

Σε σύγκριση με οτιδήποτε έχει γίνει στο παρελθόν
η μεγάλη δυνατότητα -της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς γενικότερα και του ΣΕΚ συγκεκριμένα- με-
τριέται σήμερα σε αυτή τη νέα ποιότητα, ότι μπορεί
πλέον να παίζει αποφασιστικό ρόλο και να κινητοποι-
εί τους εργατικούς χώρους σε ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα μέχρι και να κερδίζει σωματεία ολόκληρα.
Φτάνει να κινείται με ένα τρόπο πλατύ στη δράση,
που να συσπειρώνει ευρύτερα κομμάτια που θέλουν
να παλέψουν, αλλά ταυτόχρονα αιχμηρό στις διεκδι-
κήσεις και τα αιτήματα. Ο Συντονισμός ενάντια στα
Μνημόνια, το Συντονιστικό στα Νοσοκομεία είναι
πρωτοβουλίες που βαδίζουν σε αυτό το δρόμο.

Αλλά σίγουρα το πιο τρανταχτό παράδειγμα είναι
η ΚΕΕΡΦΑ. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το
ΣΕΚ αλλά στο πέρασμα του χρόνου πλαισιώθηκε και
έγινε πρωτοβουλία ενός μεγάλου κομματιού αγωνι-
στών-τριων, αναδεικνύοντας ήδη από το 2009 την
ανάγκη οργάνωσης της δράσης πάνω σε μερικά πο-
λύ βασικά ζητήματα, όπως αποδείχτηκε περίτρανα
στη συνέχεια: Την πάλη για ανοιχτά σύνορα, για ενό-
τητα της εργατικής τάξης, για αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και την αντιμετώπι-
ση του κίνδυνου της φασιστικής απειλής, αρχικά του
ΛΑΟΣ και μετά της Χρυσής Αυγής. 

Καρποί αυτής της μακρόχρονης δράσης στις γει-
τονιές, στους χώρους εργασίας και νεολαίας, αλλά
και στα δικαστήρια και στα στρατόπεδα, είναι ότι σε
λίγες μέρες κλείνουμε το 2ο χρόνο της δίκης της
Χ.Α, μιας διαδικασίας που έχει καθηλώσει τους φασί-
στες, αλλά και η φετινή τεράστια 18 Μάρτη στη Αθή-
να και σε όλη την Ελλάδα, με την ιδιαίτερη παρουσία
προσφύγων, μεταναστών και συνδικάτων.

Βαδίζοντας σταθερά πάνω σε αυτά τα βήματα, το
ΣΕΚ μπαίνει αυτές τις μέρες στην τρίτη του δεκαετία,
έχοντας απόλυτη συναίσθηση της ιστορικής ευθύνης
που του αναλογεί, των δύσκολων και επίπονων μαχών
αλλά και των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που αυ-
τές κυοφορούν. Πατώντας πάνω στην επαναστατική
παράδοση της εργατικής τάξης, του Μαρξ, του Λένιν,
του Τρότσκι. Στην παράδοση της Ρόζας Λούξεμ-
πουργκ, που έγραφε στην παμφλέτα Γιούνιους κατα-
μεσής του Α’ Παγκόσμιου Πόλεμου μέσα από τη φυ-
λακή, εξοργισμένη από την προδοσία της σοσιαλδη-
μοκρατίας: «Δεν είμαστε χαμένοι και θα νικήσουμε,
αν δεν ξεμάθουμε τον τρόπο να μαθαίνουμε».

Γιώργος Πίττας

Δύο δεκαετίες γεμάτες μάχες   
Η πρώτη δημόσια εκδήλωση
του ΣΕΚ, Θέατρο Διάνα,
31/3/1997

15 Φλεβάρη 2003

Απεργία διαρκείας Ιονικής, 1998

Εξέγερση Δεκέμβρη 2008

Γένοβα, Ιούλης 2001
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Τα ξημερώματα της Παρασκευής 24 Μαρτίου λί-
γο μετά τις 12.30 τα μεσάνυχτα έγινε τραμπούκικη
επίθεση σε γυναίκα στο Γκάζι. Πιο συγκεκριμένα,
καθώς η Χ. έβγαινε από ένα μπαρ επί της οδού
Κωνσταντινουπόλεως, αμάξι με 3 επιβαίνοντες τη
σταμάτησε και με πρόσχημα ότι ψάχνουν κάποιο
μπαρ άρχισαν να της επιτίθενται φραστικά με ατά-
κες όπως: «Στρέιτ μπαρ ψάχνουμε, εσύ τι είσαι,
λεσβία;» ακολουθούμενες από χυδαία σεξιστικές
και ομοφοβικές εκφράσεις στην απάντησή της
πως είναι λεσβία.

Λίγο πιο πέρα, ομάδα περίπου 20 αντρών, μαυ-
ροντυμένων χωρίς κάποια διακριτικά παρακολου-
θούσε το συμβάν, οι δράστες απείλησαν την Χ.
«αυτοί είναι δικοί μας και ξέρουμε ότι μαζεύεστε
σε γκέι μπαρ στην περιοχή», έκαναν νεύμα στην
υπόλοιπη παρέα και όλοι μαζί περικύκλωσαν τη γυ-
ναίκα ξεστομίζοντας απειλές. Η επίθεση έληξε με
την Χ. να επιβαίνει σε ταξί προς το σπίτι της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τέτοιο
περιστατικό στην περιοχή του Γκαζιού όπου λει-

τουργούν πολλά μαγαζιά φιλικά προς τους ΛΟΑΤ-
ΚΙ+. Πριν μερικούς μήνες επίθεση με τον ίδιο τρό-
πο είχε γίνει σε νεαρό όπου κατέληξε στον ξυλο-
δαρμό του.

Έξω οι φασίστες από τις γειτονιές!!
Είναι προφανές πως τον τελευταίο καιρό ομά-

δες χρυσαυγιτών και άλλων φασιστοειδών, παίρ-
νουν αέρα από την ρατσιστική πολιτική της Ευρώ-
πης φρούριο και την άνοδο της ακροδεξιάς στην
Ευρώπη, για να ξεμυτίσουν και να οργανώσουν
τραμπούκικες επιθέσεις σε μετανάστες εργάτες,
σε αγωνιστές της αριστεράς, σε γυναίκες και ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ άτομα.

Αυτό μας δείχνει καθαρά πως οι επιτυχίες του
ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος το προηγούμενο διάστημα,
κερδίζοντας την επέκταση του Συμφώνου Συμβίω-
σης στα ομόφυλα ζευγάρια και η συζήτηση για τη
νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, δεν
αρκούν από μόνα τους για να σταματήσουν τις
επιθέσεις, να μπλοκάρουν την ομοφοβία και το σε-
ξισμό, αλλά χρειάζεται παράλληλα να δυναμώσου-
με το κίνημά μας, παλεύοντας συλλογικά.

Δεν τρομοκρατούμαστε, συνεχίζουμε την πάλη
ενάντια στην ομοφοβία και το ρατσισμό, ενάντια
στους φασίστες. Το πολύχρωμο ποτάμι που πλημ-
μύρισε τους δρόμους της Αθήνας το Σάββατο 18
Μάρτη, βγήκε σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας και
σε πάνω από 50 πόλεις σε όλο τον κόσμο, ενώνον-
τας νεολαία, εργαζόμενους, γυναίκες, πρόσφυγες
είναι η δύναμη για να τους στείλουμε στις τρύπες
τους. Απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις, ασπίδα για
όλες και όλους μας είναι ο κόσμος που παλεύει.
Από τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους μέσα
στους χώρους δουλειάς, από τη νεολαία στις σχο-
λές και τα σχολεία, από το κίνημα των γυναικών
που βγαίνει ξανά δυναμικά στους δρόμους σε όλο
τον κόσμο. Το αντιφασιστικό κι αντιρατσιστικό κί-
νημα στις γειτονιές και στους χώρους.

Ενωμένες/οι με όλο τον κόσμο που παλεύει,
μπορούμε να τσακίσουμε τη φασιστική απειλή και
να ανοίξουμε το δρόμο για μια άλλη κοινωνία χω-
ρίς διακρίσεις και σεξισμό, χωρίς ομοφοβία

Ομάδα LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

Τ
ην Τετάρτη 22 Μάρτη κατε-
βήκαμε όλοι οι μαθητές στο
Υπουργείο Παιδείας για να

διαμαρτυρηθούμε για το κόψιμο
των επαναληπτικών εξετάσεων
στις Πανελλαδικές. Θέλω να ξεκι-
νήσω από το γεγονός ότι πετύχα-
με μια σημαντική νίκη! Την ίδια
μέρα αργά, το υπουργείο ανακοί-
νωσε ότι οι επαναληπτικές εξετά-
σεις θα γίνουν. 

Σημαντική κυρίως γιατί το κόψι-
μο των επαναληπτικών ήταν ένα
πολύ άδικο μέτρο που σήμαινε ότι
αν ένα παιδί αρρώσταινε σε μια
εξέταση των πανελλαδικών θα
έπρεπε να ξαναδώσει τον επόμε-
νο Ιούνη, πετώντας στα σκουπίδια
μια χρονιά κι έναν αγώνα χρόνων
για να περάσει στη σχολή του. 

Οι κινητοποιήσεις κράτησαν πά-
νω από ένα μήνα. Με δύο διαδη-
λώσεις στο Υπουργείο, δυο μεγά-
λες στο κέντρο της Αθήνας αλλά
και κινητοποιήσεις στις γειτονιές.
Πολλά σχολεία βγήκαν σε κατα-
λήψεις αυτό το διάστημα κερδί-
ζοντας τη συμπαράσταση καθη-
γητών και γονιών. Γιατί πραγματι-

κά αυτό το μέτρο ήταν παράλογο.
Ο μόνος λόγος που το έκανε η

κυβέρνηση ήταν για να μην αναγ-
καστεί να πληρώσει υπερωρίες

τους καθηγητές μας.
Αυτό μας δείχνει ότι σε μια τό-

σο δύσκολη περίοδο που μας πιπι-
λίζουν το μυαλό ότι δεν πρέπει να
αντιστεκόμαστε στα μέτρα που
επιβάλουν γιατί είναι για το καλό
όλων μας, μπορούμε να νικάμε
όταν αγωνιζόμαστε! Κι αυτό ήταν
και το νόημα της περασμένης Τε-
τάρτης. Είχαμε ακούσει ότι μάλ-
λον θα γίνουν οι εξετάσεις αλλά
θέλαμε από τη μία να πιέσουμε για
οριστική κι επίσημη απάντηση, κι
από την άλλη να αναδείξουμε πως
υπάρχουν κι άλλα προβλήματα
στην Παιδεία που θα συνεχίσουμε
να τα παλεύουμε.

Στη συγκέντρωση καλούσαν οι
mathites.gr που πρόσκεινται πολι-
τικά στην ΚΝΕ και οι μαθητές An-
ticapitalista, αλλά και φοιτητικοί
σύλλογοι. Εκεί βρέθηκαν αρκετά
σχολεία με πιο εντυπωσιακό το
πανό από τα Καμίνια και τις πικέ-
τες των μαθητών του 8ου ΓΕΛ
Πειραιά. Αγωνιζόμασταν κι αγωνι-
ούσαμε, κερδίσαμε μια πρώτη ση-
μαντική νίκη.

Λήδα Μάρκου
2ο ΓΕΛ Βριλησσίων

Κινητοποίηση στην πρόεδρο
του Xημικού πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 24/3, μετά από απόφαση της
Γ.Σ. του συλλόγου. Η πρόεδρος σε μια σειρά
από ζητήματα που της τέθηκαν πχ για τις σημει-
ώσεις που αναγκάζονται να τυπώνουν οι φοιτη-
τές με δικά τους έξοδα ή το γεγονός πως δε χω-
ράνε οι φοιτητές στις αίθουσες διδασκαλίας δε-
σμεύτηκε πως θα βρει λύση.  

Για μια σειρά άλλων αιτημάτων είτε δεν υπήρ-
ξε απάντηση είτε η ευθύνη μεταφέρθηκε στην
κυβέρνηση. Τη συνέχεια των κινητοποιήσεων θα
συζητήσουμε σε νέα Γ.Σ. στις 4 Μάρτη, που
πλάι στις διεκδικήσεις ενάντια στη διάλυση των
σχολών μας θα προτείνουμε απ’�τη μεριά μας
και τη συμμετοχή του ΦΣ στο Καραβάνι της
Υγείας στις 26 Απρίλη.

Γενική συνέλευση διοργα-
νώνουμε στην Ιατρική την

Τρίτη 29/3 με κεντρικό ζήτημα την απόσυρση
του σχεδίου ΚΕΣΥ για την ιατρική εκπαίδευση. Η
μάχη για να μη περάσουν αυτά τα σχέδια είναι
άμεσα συνδεδεμένη με την απεργιακή διεκδίκη-
ση των μαζικών προσλήψεων στο ΕΣΥ και της
αύξησης της χρηματοδότησης του. Για αυτό ορ-
γανώνουμε από τώρα τη συμμετοχή του συλλό-
γου στο Καραβάνι της Υγείας που έρχεται στη
πόλη μας στις 26 Απρίλη, προτείνοντας μονοή-
μερη κατάληψη. Ταυτόχρονα, καλούμε σε στήρι-
ξη για τη 2ημερη κατάληψη της πρυτανείας (30-
31 Μάρτη) που προχωράει ο Σύλλογος των
εστιακών φοιτητών για την κατάργηση του ενοι-
κίου των 45 ευρώ. 

Αρετή Κανέλλου, Χημικό, Λουίζα Γκίκα, Ιατρική

Την Τρίτη 28/3 έγινε τμηματική συνέλευση φοιτητών
του Αγγλικού της Φιλοσοφικής, στην οποία συζητήθη-
καν τα προβλήματα της σχολής, και όλων των ξενό-
γλωσσων σχολών γενικότερα. 

Αναδείχθηκε το ζήτημα της υποχρηματοδότησης και
άνοιξε μια πλούσια συζήτηση που περιλάμβανε ακόμα
και το ότι τα χρήματα που στερούν από την Παιδεία
πηγαίνουν στις τράπεζες. 

Η συνέλευση έχει βάλει στόχο να ξεκινήσει μια σει-
ρά κινητοποιήσεων, ενημέρωσης των φοιτητών ώστε
να κλιμακώσει. Το πλαίσιο έχει καινούρια διατμηματική
όλων των ξενόγλωσσων τη Δευτέρα, με στόχο να βγά-
λουμε γενική συνέλευση του συλλόγου φοιτητών Φιλο-
σοφικής και να ανοίξουμε την προοπτική κινήματος.

Μηνάς Χρονόπουλος, Φιλοσοφική

Αναβολή για την Δευ-
τέρα 3/4, πήρε η εκδίκα-
ση της έφεσης του Νί-
κου Αργυρίου, μέλους
της Επιτροπής Αλληλεγ-
γύης Στρατευμένων. 

Ο Ν. Αργυρίου καταδι-
κάστηκε πρωτόδικα σε
δύο χρόνια φυλάκιση με
αναστολή για συκοφαν-
τική δυσφήμιση, επειδή
τόλμησε να δημοσιοποι-
ήσει καταγγελίες φαντά-
ρων για καψώνια. Τη μή-
νυση έκανε το 2009 ο
τότε διοικητής του 586
ΤΟ Κέντρου Εκπαίδευ-
σης στα Γρεβενά.

Η δίκη ήταν προγραμ-
ματισμένη για την περα-
σμένη Τρίτη 21/3, όπου
και συγκεντρώθηκε από
νωρίς πλήθος κόσμου
για να εκφράσει την αλ-
ληλεγγύη του μετά από
κάλεσμα του Δικτύου
Ελευθέρων Φαντάρων
Σπάρτακος. Η ανακοίνω-
ση του Δικτύου για τη
συνέχιση της έφεσης
κλείνει: «Τη Δευτέρα 3
Απρίλη και όσο χρει-
αστεί θα είμαστε ξανά
όλοι και όλες εκεί. Γιατί
πια, ξέρουμε τι κάνει ο
στρατός».

Oμοφοβική επίθεση στο Γκάζι - Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες!

Νίκη για τους μαθητές

ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΟ ΦΛΣ 3 Απρίλη 
η δίκη 
Αργυρίου
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Την περασμένη εβδομάδα εκδόθηκε 

η αθωωτική απόφαση για το σκάνδαλο 

του Βατοπεδίου. Τι αναδεικνύει αυτό για 

τη Δικαιοσύνη;

Σε ένα σύστημα που παράγει αδικία και εκ-
μετάλλευση, μία δικαστική εξουσία δεν μπο-
ρεί να απονείμει δικαιοσύνη. Συνεπώς κι αυ-
τή την απόφαση θα πρέπει να την κρίνουμε
με τον τρόπο προσέγγισης και κριτικής κάθε
αστικής εξουσίας και περισσότερο να τη
δούμε από τη σκοπιά της ελλιπούς προστα-
σίας αυτού που ονομάζεται δημόσια περιου-
σία. Το σκάνδαλο του Βατοπεδίου ήταν μία
ανταλλαγή περιουσιών μεταξύ της Μονής
Βατοπεδίου και του ελληνικού δημοσίου η
οποία κατέληξε, μέσω της Μονής, σε ιδιωτι-
κές εταιρίες και συμφέροντα. Έχουμε αυτή
τη στιγμή λοιπόν την αντίφαση ότι ενώ το
αστικό Εφετείο έχει δικαιώσει το ελληνικό
δημόσιο και λέει ότι οι μεταβιβάσεις ήταν πα-
ράνομες, το ποινικό δικαστήριο δε βρήκε κα-
νέναν ένοχο.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν μια δί-
κη στην οποία όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν
μια εκπροσώπηση από επώνυμους μεγαλοδι-
κηγόρους και εξάντλησαν κάθε υπερασπιστι-
κή δυνατότητα. Δεν πιστεύω ότι το δημόσιο
είχε παρόμοια εκπροσώπηση και τουλάχι-
στον δεν είχε το ζήλο που έχει όταν κηνυγάει
ανθρώπους για να εισπράξει φόρους. Μη ξε-
χνάμε ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει εδώ και
χρόνια μία αρνητική νομολογία δικαστηρίου
σε ζητήματα εργατικών απαιτήσεων, μισθών,
συντάξεων κλπ. Στο θέμα της δημόσιας περι-
ουσίας όμως υπήρχε μέχρι πρότινος, ιδίως
από το ΣτΕ, μία σωρεία αποφάσεων που εί-
χαν προστατεύσει το περιβάλλον απέναντι
σε επελάσεις ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτή
η απόφαση ίσως δημιουργεί προϋποθέσεις
αναστροφής.

Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό;

Οι μνημονιακές δεσμεύσεις επηρεάζουν
αυτή την κατεύθυνση κίνησης της δικαστικής
εξουσίας. Γιατί το ζητούμενο είναι να δια-
μορφωθεί ένα πεδίο ελευθερίας, ασυδοσίας
και ασυλίας των επενδυτών και των επιχειρή-
σεων. Αυτή η απόφαση ανοίγει τέτοιους δρό-
μους, να απαλλαγούν από δικαστικά “εμπό-
δια”. Δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο. Δη-
μόσια περιουσία διαχειρίστηκαν όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια οι διοικήσεις των ασφαλι-
στικών ταμείων που επένδυαν τα αποθεματι-
κά τους σε χρηματιστηριακά προϊόντα φού-
σκες, οι διοικήσεις των τραπεζών που δάνει-
ζαν κόμματα με ενέχυρο την κρατική τους
επιχορήγηση κ.α. Κανείς δεν τιμωρήθηκε, αν-
τίθετα ψηφίστηκαν νόμοι που τους αποποινι-
κοποιούσαν. Αυτοί απόλαυσαν την “έννομη
προστασία”.

Αυτή η κατεύθυνση, της ικανοποίησης των
μνημονιακών απαιτήσεων, δεν έχει αλλάξει.
Μπορεί η κυβέρνηση, διά των δημοσιογραφι-
κών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, να προσποιείται
ότι δυσαρεστείται από την αθωωτική απόφα-
ση που εκδόθηκε. Στην πραγματικότητα
όμως έχει διαμορφώσει μία πολιτική περιρ-
ρέουσα ατμόσφαιρα εδώ και δυο χρόνια πια,
η οποία όχι μόνο δε δημιουργεί πέπλο προ-
στασίας στη δημόσια περιουσία αλλά αντίθε-
τα απελευθερώνει τη δικαστική εξουσία από
το να μη λαμβάνει υπόψη τις αξιώσεις του
λαϊκού κινήματος και της κοινωνίας για την
προάσπισή της. Δεν υπάρχουν στεγανά ανά-
μεσα στις εξουσίες και η δικαστική εξουσία

είναι ευάλωτη σε πιέσεις ανάλογα με το από
ποια πλευρά ασκούνται ισχυρότερα. Προφα-
νώς δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα από την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που να αποτρέπει εξελίξεις
τέτοιου είδους και γι' αυτό η δικαστική από-
φαση είχε αυτό το περιεχόμενο.

Πώς σχολιάζεις τη σκλήρυνση 

της καταστολής τους τελευταίους μήνες;

Το πραγματικό κράτος που είναι οι μηχανι-
σμοί της εξουσίας, και της αστυνομικής και
της δικαστικής, έχει προ πολλού ξεπεράσει
μία φυσιολογική αμηχανία από τους πρώ-
τους μήνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Βλέπει ότι είναι μια κυβέρνηση που συνεχίζει
στο δρόμο των προηγούμενων, και στο νομο-
θετικό της έργο και στην καθημερινότητα
της άσκησης της εξουσίας, και κατά συνέ-
πεια αισθάνεται πλέον ξανά ισχυροποίηση
στη δυνατότητά του να αυθαιρετεί. Από την
άλλη έχουμε κοινωνικές αντιδράσεις και πο-
λιτικές αντιδράσεις που θα συνεχίζονται όσο
συνεχίζεται η βαρβαρότητα της μνημονιακής
επέλασης.

Και βέβαια διαμορφώνονται αντικειμενικές
προϋποθέσεις αυταρχισμού και καταστολής.
Το ζούμε καθημερινά, λίγα έχουν αλλάξει
στη συμπεριφορά της αστυνομίας, λίγα
έχουν αλλάξει στην εξέλιξη της καταστολής

όσον αφορά τις δίκες καθώς δεν υπάρχει μέ-
ρα που να μην υπάρχει δίκη απεργών, διαδη-
λωτών, φρονηματικές δίκες σε όλη την Ελλά-
δα. Είναι μια κυβέρνηση που συνεχίζει στο
δρόμο των προηγούμενων και απελευθερώ-
νει από κάθε αναστολή τους μηχανισμούς
της πραγματικής εξουσίας.

Επηρεάζουν οι παραπάνω εξελίξεις 

τη δίκη της Χρυσής Αυγής;

Και βέβαια την επηρεάζουν, δίνουν ένα μή-
νυμα προς διαφορετική κατεύθυνση από
εκείνη που επιδιώκουμε. Είναι προφανές ότι
στη δίκη της Χρυσής Αυγής συγκρούονται
δυο κόσμοι. Ο ένας είναι ο κόσμος των δη-
μοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών,
που η Πολιτική Αγωγή υπερασπίζεται μέσα
από την εκπροσώπηση των θυμάτων των φα-
σιστών. Ο άλλος είναι ο κόσμος του ναζι-
σμού, που είναι το μακρύ χέρι της καταστο-
λής, που είναι οι φαινομενικοί αντίπαλοι αλλά
στην πραγματικότητα όπλα του συστήματος
και του κατεστημένου. Όταν λοιπόν οι δικα-
στικές αποφάσεις που εκδίδονται σηματοδο-
τούν μία κίνηση της δικαστικής εξουσίας σε
συμπόρευση με το κατεστημένο, αποπνέουν
ένα μήνυμα προς όφελος της Χρυσής Αυγής.

Γι' αυτό δεν παύω να λέω κι εγώ και οι λοι-
ποί συνήγοροι της Πολιτικής Αγωγής πάντα
ότι δεν πρέπει αυτή η δίκη να πάψει να είναι
στην επικαιρότητα, ο κόσμος δεν πρέπει να
σταματήσει να έρχεται. Ήδη η μεταφορά της
στο Εφετείο τείνει να ανατραπεί. Οι δικάσι-
μες που δίνονται στον Κορυδαλλό πλέον
υπερέχουν κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
η διοίκηση του Εφετείου, όντας πάντα εχθρι-
κή στη διεξαγωγή της δίκης εκεί, αξιοποιεί
ως πρόσχημα τα επεισόδια που οι χρυσαυγί-
τες επιλεκτικά δημιουργούν πάντα στο Εφε-
τείο και ποτέ στον Κορυδαλλό για να ενι-
σχύεται η τάση περιθωριοποίησης και εξο-
ρίας της δίκης. Είναι ένα θέμα σημαντικό
που πρέπει να αντιπαλέψουμε. Νομίζω ότι η
ώρα της τιμωρίας και της τελικής κρίσης αρ-
χίζει πια να πλησιάζει, αυτό πρέπει να το συ-
νειδητοποιήσουμε και να είμαστε εκεί.

Βοηθάει αυτή τη μάχη το μήνυμα 

της αντιρατσιστικής-αντιφασιστικής 

κινητοποίησης στις 18 Μάρτη;

Η 18 Μάρτη ήταν μια εκπληκτική κινητο-
ποίηση σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει παγκό-
σμια διάσταση καταρχάς, που αναδεικνύει το
γεγονός ότι έχουμε μία κοινωνική αριστερά
στους δρόμους, ένα ριζοσπαστικό κόσμο,
μία πραγματική πλειοψηφία αγωνιζόμενη
που είναι αντίθετη σε αυτά που φαινομενικά
δείχνουν να επικρατούν πολιτικά είτε στις
ΗΠΑ είτε στη Δυτική Ευρώπη είτε αλλού. Κα-
θήκον δικό μας είναι αυτή την κοινωνική αρι-
στερά να τη μετασχηματίσουμε και σε πολιτι-
κή αριστερά για να μπορέσουμε να την αντι-
στοιχίσουμε στην πραγματική τάση καταγρα-
φής των πολιτικών δυνάμεων που θα δημι-
ουργήσουν ένα ρεύμα αντικαπιταλιστικής
ανατροπής. Για τα δεδομένα της Ελλάδας,
εκτός του ότι ήταν μια επιτυχημένη κινητο-

ποίηση και σε περισσότερες πόλεις από προ-
ηγούμενες αντίστοιχες κινητοποιήσεις κι αυ-
τό ας μη λησμονείται, δεν είναι μόνο η ίδια η
ημέρα. Είναι όλη η καμπάνια δυο μήνες πριν,
είναι οι εκατοντάδες εκδηλώσεις που έγιναν
σε όλη την Ελλάδα, είναι οι δεκάδες χιλιάδες
άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτές, που
συνέβαλαν στο να συζητηθεί σε γενικές συ-
νελεύσεις, διοικητικά συμβούλια και συλλογι-
κά όργανα η κινητοποίηση και να υπάρξει
ένα ρεύμα συμπαράστασης.

Θεωρώ ότι έπαιξε ένα ευεργετικό ρόλο
στην ενεργοποίηση του αντιρατσιστικού-αντι-
φασιστικού κινήματος και του ανατρεπτικού-
ριζοσπαστικού λόγου. Ανοίγει δρόμους, τους
διευρύνει σε κόντρα με όσους λένε ότι δε γί-
νεται τίποτα. Αυτό που έγινε φέτος είναι μια
πολύ μεγάλη κλιμάκωση σε σχέση με πέρσι.
Δεν υποτιμώ επίσης ότι επιτεύχθη μια ενωτι-
κή εκδήλωση και πορεία. Αυτό είναι σημείο
ωριμότητας όλων των δυνάμεων που συνέβα-
λαν και δίνει ένα μήνυμα ισχυροποίησης στον
κόσμο του αγώνα. Είναι συνεπώς μια πολιτική
πρωτοβουλία που κλείνει με μεγάλη επιτυχία
τον απολογισμό της. Εκείνο που αρνούμαι να
διανοηθώ είναι τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε
μια τέτοιου είδους στάση στην Αριστερά. Νο-
μίζω ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η μεγαλύτερη ορ-
γανωτική δύναμη που σήκωσε το βάρος αυ-
τής της καμπάνιας και των διαδηλώσεων κι
αυτό είναι ανεξάρτητο από το ποιοι συνυπέ-
γραψαν τα καλέσματα. Ποιας πολιτικής δύνα-
μης ο κόσμος τα στήριξε και συμμετείχε είναι
πέρα πάσης αμφιβολίας.

Πώς χρειάζεται να αξιοποιήσει 

αυτή την επιτυχία η ΑΝΤΑΡΣΥΑ;

Η 18 Μάρτη ήταν μια πολύ μεγάλη κινητο-
ποίηση που έχει εγγραφεί στις παραστάσεις
εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ελλάδα, που
έχει καταξιώσει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Και της δεί-
χνει ότι πρέπει να ξεπεράσει εκείνη την αμη-
χανία απέναντι στο φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ και μία
πικρία που υπάρχει στον κόσμο. Να συνειδη-
τοποιήσει ότι μπορεί με αυτοπεποίθηση να
υποδείξει ότι υπάρχει μια αντικαπιταλιστική
εναλλακτική προοπτική γιατί ο κόσμος έχει
ανάγκη να την ακούσει. Ο κόσμος δεν έχει
ξεχάσει την πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Από το
2012, το ότι έκανε την επιλογή της ευκολίας
που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ, δε σημαίνει ότι πέταξε
στα σκουπίδια αυτά τα οποία λέγαμε. Τώρα
ήρθε η ώρα της δικιάς μας ευκαιρίας.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ οφείλει να επανεκκινήσει
παντού, να βγει σε όλες τις γειτονιές και τα
συνδικάτα, να προβάλει ξανά την πολιτική
της πρόταση, να τη συζητήσει, να πλαισιώσει
όλες τις κινηματικές πρωτοβουλίες κοινωνι-
κών και πολιτικών αντιστάσεων, να ενεργο-
ποιηθεί στην πρωτοπορία του αντιφασιστι-
κού αγώνα και της συμπαράστασης των προ-
σφύγων και να καταφέρει να πείσει τον κό-
σμο ότι όλα αυτά είναι μια πολιτική πράξη
που απηχεί μία συγκεκριμένη πολιτική προ-
οπτική. Αν μπορέσουμε να πείσουμε τον κό-
σμο γι' αυτή την προοπτική, θα τον κερδί-
σουμε.

“Έχουμε μια κοινωνική
αριστερά στους δρόμους”

Ο Κώστας Παπαδάκης,

δικηγόρος της Πολιτικής

Αγωγής στη δίκη 

της Χρυσής Αυγής και

μέλος του ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

μίλησε στη Λένα Βερδέ
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Με το τελευταίο σου βιβλίο, το Νο 32730, ολο-
κληρώνεται η τριλογία σχετικά με την εργατική
τάξη της Καλογρέζας την περίοδο του πολέμου
και τα γεγονότα του Μπλόκου. Πες μας λίγα λό-
για για το περιεχόμενο των βιβλίων.

Η ζωή της εργατικής τάξης της Καλογρέζας
είναι η ζωή όλων των εργατογειτονιών της Αθή-
νας. Την ίδια μοίρα που είχε η Νέα Ιωνία και η
Καλογρέζα, είχε η Νίκαια, η Καισαριανή κλπ. Κι
εκεί γίνανε Μπλόκα, διώξεις, εκτελέσεις. Από κει
αντλήσανε εργατικό δυναμικό οι Γερμανοί για
να τους στείλουν να δουλέψουν στα καταναγκα-
στικά έργα στη Γερμανία.

Το πρώτο βιβλίο της τριλογίας λοιπόν, το
“Βάρδα Βουλιαμέντο”, αναφέρεται στην ιστορία
των λιγνιτορυχείων της Καλογρέζας. Ξεκίνησαν
να δουλεύουν παραμονές του πολέμου, το ’39-
‘40 κι έφτασαν σχεδόν μέχρι το 1960. Μέσα σε
αυτά τα 20 χρόνια έγιναν πολλά. Κατοχή, αντί-
σταση, Δεκεμβριανά, Εμφύλιος, μετεμφυλιακό
κράτος, σχέδιο Μάρσαλ. Μεγάλο κομμάτι του
Βάρδα Βουλιαμέντο έχει να κάνει με τα γεγονό-
τα του Μπλόκου. Οι περισσότεροι που εκτελέ-
στηκαν ανθρακωρύχοι ήταν. Κι εκεί έρχεται το
δεύτερο βιβλίο, το “Σαν πουλιά τα τουφεκάν”,
που μιλάει για τα γεγονότα του Μπλόκου της
Καλογρέζας στις 15/3/44. Το Μπλόκο της Καλο-
γρέζας έγινε για να πάρουν οι ναζί και κυρίως οι
ντόπιοι συνεργάτες εκδίκηση για αυτά που είχαν
προηγηθεί και για να ξεριζώσουν τις εστίες Αντί-
στασης που υπήρχαν στην περιοχή. 

Στα λιγνιτωρυχεία γινόντουσαν πολλές απερ-
γίες. Αυτή που έδωσε την αφορμή για να φτά-
σουμε στα γεγονότα του Μπλόκου ήταν μια
απεργία των τραμβαγέρηδων, των εργαζόμενων
στα τραμ δηλαδή, τον Αύγουστο – Σεπτέμβρη
του ‘43. Οι λιγνιτωρύχοι της Καλογρέζας για να
τους συμπαρασταθούν κατέβηκαν κι αυτοί σε
απεργία. Στη διαδήλωση που έγινε συνέλαβαν 5
λιγνιτωρύχους και τους πήγαν στο αστυνομικό
τμήμα της Ν.Ιωνίας. Οι συνάδελφοί τους έκαναν
πορεία προς το αστυνομικό τμήμα απαιτώντας
την απελευθέρωσή τους. Εκεί δέχθηκαν τα πυρά
της χωροφυλακής με αποτέλεσμα να σκοτω-
θούν τρεις απεργοί. Τότε άνοιξε ο κύκλος του
αίματος. Η ΟΠΛΑ, στην πρώτη της ενέργεια τό-
τε, απάντησε εκτελώντας τον ταγματάρχη της
χωροφυλακής Αλεξόπουλο στη Σαφράμπολη. 

Τους μήνες που πέρασαν οι ντόπιοι συνεργά-
τες των ναζί έψαχναν ευκαιρία για να εκδικη-
θούν. Το ξημέρωμα της 15 Μάρτη του ’44, μπλό-
καραν το λιγνιτωρυχείο και περικύκλωσαν τον
συνοικισμό. Συνέλαβαν αρκετούς λιγνιτωρύχους
και εκτέλεσαν 22 άτομα. 7 λιγνιτωρύχους ανάμε-
σά τους. Το βιβλίο βασίζεται σε μαρτυρίες αυ-
τών που επέζησαν ή των συγγενών των εκτελε-
σθέντων. 

Τελειώνοντας το “Σαν πουλιά τα τουφεκάν”,
ήρθε γρήγορα το επόμενο βιβλίο, το “Νο
32730”, γιατί η ιστορία θα έμενε μισή αν δεν
προσπαθούσα να βρω το τι απέγιναν οι άνθρω-
ποι που συνελήφθησαν εκείνη την ημέρα και δεν
εκτελέστηκαν αλλά στάλθηκαν στη Γερμανία.
Αποδείχτηκε ότι αυτοί είχαν πιο τραγική μοίρα
από τους 22 εκτελεσμένους. Αρχικά τους πήγαν
στο Χαϊδάρι, διαλέξαν τους πιο δυνατούς και
υγιείς, τους έβαλαν στις φορτάμαξες κι από το
σταθμό του Ρουφ τους έστειλαν στο Αμβούργο

στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νοϊενγκά-
με. Από κει άρχισαν να τους στέλνουν για κατα-
ναγκαστική εργασία σε εργοστάσια σε διάφο-
ρες πόλεις. Είτε για να φτιάχνουν βόμβες, είτε
αεροπλάνα κλπ. Κοντά 3.000 πέθαναν πάνω στη
δουλειά. Η τραγωδία τους, ωστόσο, δεν τελεί-
ωσε εκεί. Ενώ ο πόλεμος έφτανε στο τέλος του,
κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι σύντομα θα εί-
ναι ελεύθεροι, βρίσκονται κλεισμένοι μέσα σε
τρία πλοία καταμεσής του κόλπου του Λίμπεκ.
Στις 3 Μάη έρχονται τα αγγλικά βομβαρδιστικά,
βουλιάζουν τα τρία πλοία και σκορπάνε τον θά-
νατο. 

Ξεκίνησες να εκδίδεις αυτά τα βιβλία από το
2013 και μετά. Είναι τυχαία η περίοδος που επέ-
λεξες, ειδικά σε μια εποχή που η φασιστική απει-
λή επανέρχεται;

Οι ομοιότητες με εκείνη την περίοδο είναι
πολλές. Έχουμε την προσπάθεια της εργατικής
τάξης να οργανωθεί ξανά, να διεκδικήσει τα δι-
καιώματά της και το κράτος με τους εργοδότες
να προσπαθεί να περιορίσει αυτή την προσπά-
θεια. Γράφοντάς τα ήταν σαν να βλέπω την επο-
χή της κρίσης που ζούμε σήμερα. Μήπως και
σήμερα δεν λειτουργούν στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης; Το ίδιο δεν γίνεται με τους πρόσφυγες
των πολέμων;

• Ο Κώστας Χαλέμος μίλησε στον Στέλιο Μι-
χαηλίδη. Τα βιβλία του θα τα βρείτε στο Μαρ-
ξιστικό Βιβλιοπωλείο. Ολόκληρη η συνέντευξη
στο ergatiki.gr.

Το Μπλόκο και η εργατική 
τάξη της Καλογρέζας
Συνέντευξη με τον συγγραφέα Κώστα Χαλέμο

Α
πό τη στιγμή που η ερασιτεχνική
ΑΕΚ, με τις ευλογίες -αν όχι και
τις εντολές- της τότε κυβέρνησης

Σημίτη, γκρέμισε το γήπεδο της ΑΕΚ
στη Ν. Φιλαδέλφεια, το 2003, η "περιπέ-
τεια του γηπέδου της ΑΕΚ" έχει γνωρί-
σει πολλά κεφάλαια και πολλούς επίδο-
ξους υλοποιητές για το "όνειρο του κά-
θε ΑΕΚτζή".

Κοινός παρανομαστής όλων των "σω-
τήρων", με εξαίρεση τον Ντέμη Νικολαϊ-
δη αλλά και αυτός για άλλους λόγους,
είναι το επιχείρημα ότι η φυσική έδρα
της ΑΕΚ είναι στη Ν. Φιλαδέλφεια και
όλοι (κράτος, δήμος, περιφέρεια, το
σύμπαν) έχουν την "υποχρέωση να βοη-
θήσουν την ΑΕΚ να πραγματοποιήσει το
όνειρο του κάθε ΑΕΚτζή". Όλο αυτό
διανθίζεται, βέβαια, και με μπόλικο ρο-
μαντισμό περί προσφυγικού σωματείου
σε μία προσφυγική γειτονιά και με τις
απαραίτητες αναφορές στο "διαφορετι-
κό να είσαι ΑΕΚ" είτε ως "κατατρεγμένη
από το κατεστημένο ομάδα" είτε με ανα-
φορές στους φιλάθλους της ΑΕΚ και
την αντιφασιστική και αντιιμπεριαλιστική
στάση τους.

Έτσι, το παρόν και η ιστορία, οι διοι-
κήσεις και οι φίλαθλοι, το κέρδος των
ιδιοκτητών και η αγάπη των φιλάθλων
μπλέκονται αρμονικά κατατάσσοντας
μία ποδοσφαιρική ομάδα σε ένα φαντα-
σιακό επίπεδο όπου οι νόμοι και οι αξίες
δεν λογοδοτούν σε ένα κοινωνικό σύ-
στημα αλλά το υπερβαίνουν. Φυσικά,
αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ΑΕΚ
αλλά με όλες τις ομάδες και σε όλο τον
κόσμο.

Το πρόβλημα είναι ότι, δυστυχώς, και
μέσα στην αριστερά (και σε όλες τις
αποχρώσεις της) υπάρχουν απόψεις
που αποδέχονται αυτό το φαντασιακό
επίπεδο: "υπερασπίζομαι το δικαίωμα
της ΑΕΚ να έχει γήπεδο στη Ν. Φιλαδέλ-
φεια αλλά ταυτόχρονα συγκρούομαι με
τα σχέδια και τις πρακτικές του Μελισ-
σανίδη για το πως θα είναι αυτό το γή-
πεδο". Κοινός παρανομαστής αυτής της
αριστερής κριτικής είναι ότι "είμαστε με
την ΑΕΚ και όχι με τις διοικήσεις της".
Κάτι δηλαδή σαν αυτό που είπε ο πα-
τριάρχης Βαρθολομαίος, όταν το 2004
ο Ντέμης πήγε την ομάδα της ΑΕΚ στο
Πατριαρχείο: "η ΑΕΚ είναι ιδέα". 

Προφανώς και η ΑΕΚ δεν είναι ιδέα ή
καλύτερα, είναι μία επικερδής, για κάποι-
ους, ιδέα για να δημιουργεί κέρδη και
διαπλοκή με την εξουσία στις εκάστοτε
διοικήσεις της. Πολλοί, πριν από μένα,
τα έχουν γράψει καλύτερα για το πως ο
καπιταλισμός εκμεταλλεύεται τον αθλητι-
σμό, το ποδόσφαιρο στην συγκεκριμένη
περίπτωση, ως ένα καταναλωτικό προϊόν
και πως αυτό το προϊόν έχει ανάγκη από

ένα όλο και πιο αυξανόμενο ακροατήριο
που θα το καταναλώσει όχι γιατί το χρει-
άζεται αλλά γιατί, ακόμα χειρότερα, θεω-
ρεί ότι το έχει ανάγκη. Αυτή η "αναγκαιό-
τητα της ανάγκης" έχει δημιουργήσει
όλους τους μύθους των ομάδων και των
οπαδών τους σε όλο το κόσμο. 

Η ΑΕΚ δεν έχει κανένα δικαίωμα να
χτίσει γήπεδο στον "ιστορικό της χώρο".
Κατ' αρχάς, αυτός ο "ιστορικός χώρος"
τυπικά δεν της ανήκει. Το τότε κράτος
είχε παραχωρήσει στην ΑΕΚ (που τότε
ήταν ερασιτεχνικό σωματείο) δημόσιο
χώρο (!) για να στεγάσει τα αθλήματά
της. Σ' αυτό το χώρο και με αυτή τη δια-
δικασία έγινε το γήπεδο της ΑΕΚ.

Εκμετάλλευση 

Όταν στα τέλη της δεκαετίας του '70
δημιουργήθηκαν οι ΠΑΕ, το γήπεδο πέ-
ρασε στην εκμετάλλευση της ερασιτε-
χνικής που το παραχωρούσε στην ΠΑΕ
με αντίτιμο το 10% των εισπράξεων. Τυ-
πικά η ΠΑΕ ΑΕΚ δεν είχε ποτέ δικό της
γήπεδο. Φυσικά, ακόμα και αν ο Μελισ-
σανίδης κάνει γήπεδο, ούτε τότε θα
έχει, γιατί αυτό το γήπεδο θα ανήκει
στην ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε. που θα το παρα-
χωρεί στην ΠΑΕ ΑΕΚ.

Δηλαδή, το γήπεδο του Μελισσανίδη
θα είναι ένα ιδιωτικό γήπεδο σε ένα οι-
κόπεδο που το κράτος το παραχώρησε
στην ερασιτεχνική ΑΕΚ και αυτή το "δώ-
ρισε" στον Μελισσανίδη (αφού πρώτα
γκρέμισε το γήπεδο που υπήρχε εκεί),
που θα χρηματοδοτηθεί από τον ευρύ-
τερο δημόσιο τομέα, δηλαδή από μας
(περιφέρεια, υπουργεία, αναχρηματο-
δοτούμενες με τα λεφτά μας τράπεζες
κλπ), αφού χρειάστηκε να αλλάξει το
ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας, να ψηφι-
στούν νόμοι με φωτογραφικές διατά-
ξεις, να επιβληθεί η βία και τρομοκρατία
στην περιοχή και να κινητοποιηθούν χι-
λιάδες ΑΕΚτζήδες που θέλουν "να ζή-
σουν το όνειρο τους". Ό,τι έκανε δηλα-
δή και ο Κόκκαλης με το ΠΑΣΟΚ για το
Καραϊσκάκη και ό,τι θέλει να κάνει και
τώρα ο Αλαφούζος με το γήπεδο του
Παναθηναϊκού. 

Ο "ιστορικός χώρος της ΑΕΚ" είναι
ένας δημόσιος χώρος. Είναι χώρος που
ανήκει στους κατοίκους της Ν. Φιλαδέλ-
φειας. Μία καλή ιδέα είναι να ενσωμα-
τωθεί με το υπόλοιπο Άλσος και να γίνει
χώρος ανάπαυσης, αναψυχής, πολιτι-
σμού και αθλητισμού.

Αν η ΠΑΕ ΑΕΚ θέλει να κάνει γήπεδο,
να αγοράσει έναν κατάλληλο χώρο και
να πληρώσει για να το φτιάξει. Τι να κά-
νουμε; Οι "ιδέες" δεν είναι δωρεάν, κο-
στίζουν. 

Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Ο δημόσιος χώρος 
ανήκει στους κατοίκους 
και όχι στα συμφέροντα

Info: 
Την Κυριακή 2/4, στις 10:30πμ, η αντικαπιταλι-

στική δημοτική κίνηση της Νέας Ιωνίας “Εκτός
Σχεδίου” οργανώνει ιστορική περιήγηση με τον
Κώστα Χαλέμο, στα σημεία που διαδραματίστη-
καν τα γεγονότα του Μπλόκου της Καλογρέζας.
Σημείο συνάντησης το μνημείο των 22 εκτελε-
σμένων (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως και Ομορ-
φοκκλησιάς). 
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Α
νοιχτές εκδηλώσεις για τις πολιτικές εξε-
λίξεις και την πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
προγραμματίζουν σε κάθε πόλη και γειτο-

νιά οι τοπικές επιτροπές του αντικαπιταλιστικού
μετώπου. Η νέα βάρβαρη μνημονιακή επίθεση
κυβέρνησης και δανειστών, η κλιμάκωση των
αγώνων για την ανατροπή της και η παρουσίαση
της πολιτικής πρότασης συνεργασίας της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ προς όλες τις δυνάμεις της αντικαπιτα-
λιστικής, αντιιμπεριαλιστικής, αντιΕΕ Αριστεράς
βρίσκονται στο κέντρο των συζητήσεων.

Την περασμένη Τρίτη 21 Μάρτη έγινε εκδήλω-
ση στη Θεσσαλονίκη. Ομιλητές ήταν οι Παναγιώ-
της Μαυροειδής, μέλος του Πανελλαδικού Συν-
τονιστικού Οργάνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Γιάννης Ση-
φακάκης και Γιώργος Μαυρομάτης, μέλη της
Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. “Γύρω στα 100 άτομα συμμετείχαν σε μια
πλούσια και έντονη συζήτηση για το αν μπορεί
να ανατραπεί η επίθεση κυβέρνησης-δανειστών
και το ρόλο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε αυτή τη μάχη”,
μας είπε η Φύλλια Πολίτη, μέλος του ΣΕΚ, “Πολ-
λοί σύντροφοι και συντρόφισσες τόνισαν ότι,
τρεις μέρες μετά τα μεγαλειώδη αντιρατσιστικά-
αντιφασιστικά συλλαλητήρια της 18 Μάρτη, οι
δυνατότητες για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ να μπει μπρο-
στά στο κίνημα, να δράσει ενωτικά με όλες τις
δυνάμεις και όλο τον κόσμο που θέλει να παλέ-
ψει, να προβάλει και να κερδίσει μαζικά ακροα-
τήρια στην προοπτική της αντικαπιταλιστικής
ανατροπής, είναι πιο ρεαλιστικές από ποτέ. Κι
ότι η 18 Μάρτη είναι παράδειγμα για το πώς
χρειάζεται να κινηθούμε σε όλα τα μέτωπα, στις
απεργιακές μάχες, στους εργατικούς χώρους,
τα συνδικάτα.

Μεγάλη συζήτηση έγινε και για την πολιτική
πρόταση συνεργασίας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, σε ποιες
δυνάμεις απευθύνεται, με πολλούς συντρόφους
και συντρόφισσες να εξηγούν ότι τόσο η κοινή
δράση όσο και η πολιτική συζήτηση πρέπει να γί-
νει όσο πιο ανοιχτά γίνεται και με αυτοπεποίθη-
ση ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μόνο να κερδίσει έχει από
αυτή την πρωτοβουλία. Ήταν μια πρώτη επιτυχη-
μένη εκδήλωση πάνω στα πολύ κρίσιμα ζητήμα-
τα της περιόδου και σίγουρα μας ενίσχυσε
όλους”.

«Η
πρόσκληση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα προς τον
Δήμαρχο Γιώργο Καμίνη  για συνάντηση επικεντρώθηκε
στην πρόταση για ανέγερση νέου Γηπέδου του Παναθη-

ναϊκού σε χώρο που έχει δοθεί για την δημιουργία του Μητροπολι-
τικού Πάρκου στο Γουδή. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αφού ξεπού-
λησε το χώρο του πρώην αεροδρομίου αντί πινακίου φακής
στην Lamda Development του Λάτση, καταστρέφοντας έτσι την
προοπτική για Μητροπολιτικό πάρκο στο Ελληνικό, τώρα προχωρά-
ει να ακυρώσει την δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γου-
δή» αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ανταρσία στις Γειτο-
νιές της Αθήνας.

«Η κυβέρνηση απομονωμένη από την αγανάκτηση του κόσμου
που βλέπει ότι είναι έτοιμη να πετσοκόψει άλλο ένα μηνιάτικο σε
περικοπές με το νέο τέταρτο μνημόνιο αναζητά αλλού συμμάχους
και στηρίγματα, στους μεγαλοεπιχειρηματίες και τις ΠΑΕ. Κάνει
ακόμη και τα στραβά μάτια σε φαινόμενα επιθέσεων οργανωμένων
μπράβων, όπως στη περίπτωση της Ν.Φιλαδέλφειας...

Μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη
στο φτωχό εργατόκοσμο, χαρίζει στους μεγαλοεπιχειρηματίες φιλέ-
τα πρασίνου για δήθεν «επενδυτικά» σχέδια για την «ανάπτυξη» του
αθλητισμού! Δεν απομένουν πλέον ελεύθεροι χώροι για την ανά-
πτυξη αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων έξω από τον
ασφυκτικό κλοιό των επιχειρηματικών συμφερόντων που μετατρέ-
πουν τα πάντα σε εμπόρευμα. Κανένα σχεδιασμός δεν υπάρχει για
άπλωμα του πράσινου στην Αθήνα, την κατεξοχήν τσιμεντούπολη
της Ευρώπης. Δεν υπάρχουν σχέδια για την ανάπτυξη δωρεάν προ-
γραμμάτων λαϊκού αθλητισμού για τα παιδιά των εργαζόμενων στις
γειτονιές. Αντίθετα, ΟΛΑ σπρώχνονται στα χέρια ενός καπιταλιστι-
κού συμπλέγματος των σπορ για τα πρωταθλήματα των καλοπλη-
ρωμένων σταρ.

Η περίπτωση του σφαγιασμού του Μητροπολιτικού Πάρκου Γου-

δή αποτελεί σκάνδαλο. Είναι μια  κωλοτούμπα μεγακύκλων του Τσί-
πρα. Ο ίδιος παλιότερα όταν εκλεγόταν δημοτικός σύμβουλος στην
Αθήνα με την ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ διαρρήγνυε τα ιμάτια του ως επικε-
φαλής της δημοτικής κίνησης υπέρ της μη ανέγερσης γηπέδου του
ΠΑΟ στο Γουδή. Είχε στηρίξει την επιτροπή για το Μητροπολιτικό
Πάρκο Γουδή. Τώρα την εκτελεί στο Γουδή!

Τι και αν στο Προεδρικό Διάταγμα «Καθορισμός μέτρων προστα-
σίας της περιοχής του  όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρ-
κων Γουδή - Ιλισίων» (ΦΕΚ 187/Δ/2011), αναφέρεται ότι κυριαρχεί η
χρήση του «κοινόχρηστου Πρασίνου, και δεν επιτρέπεται η δόμηση
νέων κτιρίων».

Τι κι αν το το ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας (Νόμος 4277 ΔΕΚ
156Α/1-8-2014), όπως και το προηγούμενο ρυθμιστικό (Ν
1515/1985), καθορίζει το χώρο ως «Μητροπολιτικό Πόλο πρασίνου
και αναψυχής». Τι και αν ανήκει στην έκταση των 965
στρεμμάτων του Ν 732/1977 (ΦΕΚ 310/Α/77) που παραχωρήθηκε
στους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου, άνευ ανταλλάγματος με
τον όρο όμως ότι η παραχώρηση γίνεται «επί τω σκοπώ δημιουργία
χώρων πρασίνου (Άλσους)». Τι και αν το Δημοτικό Συμβούλιο της
Αθήνας πήρε απόφαση (522/2014 και 686/2015) «για άμεση υλοποί-
ηση του Μητροπολιτικού Πάρκου». Τι κι αν συνορεύει με δημόσια
νοσοκομεία...

Δεν θα επιτρέψουμε άλλο ροκάνισμα των ελεύθερων χώρων και
του πράσινου για τα φαραωνικά σχέδια όσων επενδύουν σε «άρτο
και θεάματα» προκειμένου να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο από
τα πραγματικά προβλήματα που δημιουργούν οι πολιτικές των κυ-
βερνήσεων των μνημονίων.

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας να απορρίψει τις
προτάσεις Τσίπρα και να στηρίξει την δικιά του απόφαση για
την ίδρυση του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδή».

Μ
έσα σε κλίμα έντασης έγινε τη Δευ-
τέρα 20/3 η συνεδρίαση του δημοτι-
κού συμβουλίου Νίκαιας - Ρέντη. Ο

Σύλλογος Εργαζομένων έκανε παράσταση
διαμαρτυρίας προκειμένου να διαμαρτυρη-
θεί για ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρω-
σης, που ανέφερε ότι ο Σύλλογος “με τεχνι-
κές και φρασεολογίες δανεισμένες από τα
site της Χρυσής Αυγής”, αποπροσανατολί-
ζει τους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα στο
δημοτικό συμβούλιο γινόταν παράσταση
διαμαρτυρίας του πολιτιστικού συλλόγου
Αγ. Τριάδας (με τη συμμετοχή μελών του
ΚΚΕ) με αποτέλεσμα να πέσει ακόμα και ξύ-
λο. 

Το τελευταίο διάστημα δόθηκαν στην πό-
λη της Νίκαιας κοινές μάχες ενάντια στο
ρατσισμό και το φασισμό, όπου οι δημοτι-
κές παρατάξεις της Αριστεράς μαζί με το
Σύλλογο Εργαζομένων, τους δασκάλους,
τους γονείς και την ΚΕΕΡΦΑ υποδεχτήκαμε
τα προσφυγόπουλα στο δημοτικό σχολείο
της πόλης μας, δίνοντας μαζική και ενωτική
απάντηση απάντηση στις φασιστικές προ-
κλήσεις του Λαγού στο Πέραμα. 

Με τον ίδιο τρόπο χρειάζεται να δοθούν
όλες οι μάχες ενάντια στα μνημόνια, τη λι-
τότητα και τις περικοπές στους ΟΤΑ. Στην

ουσία η Λαϊκή Συσπείρωση είχε καταγγείλει
με την ανακοίνωσή της την έλλειψη Μέτρων
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους ερ-
γαζόμενους του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη κα-
θώς και το γεγονός ότι η ηγεσία του Συλλό-
γου επιλέγει να ζητά από κάθε εργαζόμενο
25 ευρώ προκειμένου να διεκδικήσει δικα-
στικά και όχι αγωνιστικά, κονδύλι που προ-
ορίζεται για τη χορήγηση γάλατος. 

Οι εργαζόμενοι στους Δήμους έχουν τη
δύναμη να διεκδικήσουν με τους αγώνες
τους τα ΜΑΠ και όλα τα χρήματα που δι-
καιούνται. Πρόσφατα οι εργαζόμενοι στην
καθαριότητα του Δήμου της Αθήνας κατά-
φεραν, μετά από μία επιτυχημένη 48ωρη
απεργία, να αναγκάσουν τη Δημοτική Αρχή
του Δήμου της Αθήνας να χορηγήσει τα
απαραίτητα ΜΑΠ για την ασφάλεια στην
εργασία τους. 

Όμως, παρ' όλες τις διαφωνίες για την
πρακτική που ακολουθεί η ηγεσία του Συλ-
λόγου, η ταύτισή της με τη Χρυσή Αυγή εί-
ναι απαράδεκτη εξέλιξη. Στη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, η “Ανταρσία
στην Κοκκινιά” εξήγησε ότι η Χρυσή Αυγή
είναι μία ναζιστική εγκληματική οργάνωση,
που εφαρμόζει την πρακτική της οργανωμέ-
νης βίας απέναντι σε όποιον αντιστέκεται.

Ιδιαίτερα σε μία περίοδο που η Χ.Α προ-
σπαθεί να πατήσει πόδι σε σωματεία των
ΟΤΑ, όπως πχ στο δήμο Θεσσαλονίκης, εί-
ναι λάθος μία παράταξη της αριστεράς να
ταυτίζει τις όποιες συνδικαλιστικές πρακτι-
κές με τις οποίες διαφωνεί με τη Χρυσή Αυ-
γή, γιατί έτσι υποβαθμίζει την πάλη ενάντια
στο φασισμό και της δίνει άλλο περιεχόμε-
νο.

Καλέσαμε για άλλη μία φορά σε ενωτική
αντιφασιστική δράση όλης της αριστεράς
μαζί με το Σύλλογο εργαζομένων, στο δρό-
μο που άνοιξε η τεράστια επιτυχία που είχε
η διεθνής κινητοποίηση στις 18 Μάρτη και
σε απεργιακή κλιμάκωση από τα κάτω ενάν-
τια σε νέα και παλιά μνημόνια.

Η κοινή δράση των εργαζόμενων στους
Δήμους και των Δημοτικών παρατάξεων
που παλεύουν ενάντια στις περικοπές και
τα μνημόνια, είναι ο μόνος δρόμος προκει-
μένου εργαζόμενοι και δημότες να συγ-
κρουστούμε με την πολιτική των περικοπών
και των ιδιωτικοποιήσεων και να διεκδική-
σουμε λεφτά για τους ΟΤΑ, μόνιμη και αξιο-
πρεπή δουλειά για όλους.   

Κατερίνα Θωίδου, 
δημοτική σύμβουλος με την Ανταρσία στην

Κοκκινιά

Δήμος Νίκαιας-Ρέντη Ενωτική δράση 
ενάντια σε περικοπές και φασισμό

Τοπικές
εκδηλώσεις
της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή
Όχι καταστροφή πράσινου 
και ελεύθερων χώρων για το γήπεδο

Εκδηλώσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Μνημόνια διαρκείας, 
πολιτικές εξελίξεις και 
η πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τ.Ε. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

TETAΡΤΗ 29/3 Δημαρχείο 7μμ
Ομιλητές: 
Λέανδρος Μπόλαρης, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Νίκος Κρασάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ 

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

Τ.Ε. ΠΑΤΡΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/4, Αγορά Αργύρη 7μμ
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ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 8μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ
Ομιλήτρια: Μαρία Αναγνώστου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 καφέ Vocal 8μμ
60 χρόνια Ε.Ε. 
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3, Στέκι Εκτός Σχεδίου 6μμ 
Αριστερή εναλλακτική 
στα ατέλειωτα μνημόνια και τον ρατσισμό
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 καφέ Βαβέλ 8μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 καφέ Big Mouth 8μμ
Το γυναικείο ζήτημα και η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η αριστερή απάντηση 
στα βαμπίρ του νεοφιλελευθερισμού
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8.30μμ
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
Μαρξισμός 2017
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα ατέλειωτα μνημόνια και τον ρατσισμό
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα ατέλειωτα μνημόνια και τον ρατσισμό
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 καφέ Κρόκος 8μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 καφέ Υγιεινό με νου 6.30μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα ατέλειωτα μνημόνια και τον ρατσισμό
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 Ανω Πουρναρούσα 7μμ
Η προεδρία Τραμπ - 
συνώνυμο της αποσταθεροποίησης;
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης

ΙΛΙΣΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 σαλόνι φοιτητικών εστιών
(Ούλωφ Πάλμε) 7.30μμ
Η προεδρία Τραμπ - 
συνώνυμο της αποσταθεροποίησης;
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 σαλόνι φοιτητικών εστιών
(Ούλωφ Πάλμε) 7.30μμ
Το γυναικείο ζήτημα και η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Φωτεινή Τσαμούρη

ΚΥΨΕΛΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Το γυναικείο ζήτημα και η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα ατελειωτα μνημόνια και τον ρατσισμό
Ομιλητής: Ηλίας Κολοβός

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΥΖΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα ατελειωτα μνημόνια και τον ρατσισμό
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Το γυναικείο ζήτημα και η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 καφέ Αλντεμπαράν 
(Σουλίου 5 και Σόλωνος) 8μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα ατέλειωτα μνημόνια και τον ρατσισμό
Ομιλητης: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 καφέ Κρίκος 7μμ
Η χρονιά των κανονιών - Συμπαράσταση μέχρι
τη νίκη στην απεργία της Εθνικής Ασφαλιστικής
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 
καφέ Πόκο (Τριών Ιεραρχών 39) 7μμ
Η χρονιά των κανονιών - Συμπαράσταση μέχρι

τη νίκη στην απεργία της Εθνικής Ασφαλιστικής
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 καφέ Τζέγκα (Κειριαδών 38) 7μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα ατέλειωτα μνημόνια και τον ρατσισμό
Ομιλητής: Μήτσος Τσώλης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 καφέ Νότος 7.30μμ
Το γυναικείο ζήτημα και η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Πώς λειτουργούν τα σοβιέτ
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 καφέ Πολύκεντρο Νεολαίας 8μμ
Η προεδρία Τραμπ - 
συνώνυμο αποσταθεροποίησης;
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 στοά Σαρκά, Α' κτίριο, Β' όρ,6μμ
Το μήνυμα της 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
Μαρξισμός 2017
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα ατέλειωτα μνημόνια και τον ρατσισμό
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΒΟΛΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 30/3 Θόλος 5μμ
Πώς λειτουργούν τα σοβιέτ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
• ΠΕΜΠΤΗ 6/4 Θόλος 5μμ
Η προεδρία Τραμπ – 
συνώνυμο της αποσταθεροποίησης;
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το γυναικείο ζήτημα 
και η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Γκάρυ Κατσιγιάννη

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/3 δημαρχείο 7.30μμ
Αριστερή εναλλακτική 

στα ατέλειωτα μνημόνια και τον ρατσισμό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΟΥΚΑΚΙ - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 30/3 
καφέ Ξύλινη Βέσπα (Ζίννη 30) 8μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα ατέλειωτα μνημόνια και τον ρατσισμό
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 6/4 
καφέ Ξύλινη Βέσπα (Ζίννη 30) 8μμ
ΗΠΑ, ένα νέο κίνημα με βαθιές ρίζες
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος

ΚΟΛΩΝΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 30/3 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα ατέλειωτα μνημόνια και τον ρατσισμό
Ομιλητής: Ανδρέας Ζώτος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/3 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/3 καφέ Λα Ροζέ (Πλ.Αγ.Νικολάου)
7.30μμ
Το γυναικείο ζήτημα και η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη
ΠΕΜΠΤΗ 6/4 καφέ Λα Ροζέ (Πλ. Αγ.Νικολάου)
7.30μμ
Η προεδρία Τραμπ - συνώνυμο της αποσταθε-
ροποίησης;
Ομιλητής: Αντρέας Νιτσάϊ

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 30/3, (Συνεργατικό καφενείο Περιμ-
πανού Χατζηδάκη 9) 7.30μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα ατέλειωτα μνημόνια και τον ρατσισμό
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 30/3 καφέ Quiz 7μμ
Πώς λειτουργούν τα σοβιέτ;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 30/3 Σύλλογος Ιμβρίων 8μμ
Πώς λειτουργούν τα σοβιέτ;
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/3 καφέ Μαγαζί 7μμ
Το γυναικείο ζήτημα και η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/3 καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -

λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -

σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και

προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -

νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -

πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν

υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 30/3
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6.30μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/3
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μ.μ.
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μ.μ.
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημειο Παύλου Φύσσα 7μ.μ.
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μ.μ.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΣ πλατεία 6μ.μ.
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6μ.μ.
ΧΑΝΙΑ πλατεία αγοράς 6.30μ.μ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 7μ.μ.
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ.Θεράποντα 6μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 /4
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30π.μ.
ΣΕΠΟΛΙΑ μετρό 11.30π.μ.
ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργίου Ολυμπίου 12μες
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 11.30π.μ.
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μες
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Συντριβάνι 11.30π.μ.
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Εβερεστ, πλατεία 11π.μ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30π.μ.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 11.30π.μ.
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 11.30π.μ.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μες
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
πεζόδρομος Δεκελείας 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εβερεστ 12μες
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 12μες
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλατεία 12μες
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 12μες
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μες
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 12μες
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μες
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11.30π.μ.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος 
Μιχαήλ Αγγέλου 12μες

ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και 
Ρήγα Φεραίου 11.30π.μ.

ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 11π.μ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11π.μ.
ΧΑΝΙΑ πλατεία αγοράς 11.30π.μ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Μαρτιου 
και Παπαναστασίου 12μες

ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 12μες
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 12μες
ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ Λαϊκή 11π.μ.

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη
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ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 
Γραφείο Σωματείου, 1.30μμ

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/4
Αμφιθέατρο, 1.30μμ

Μαθητές Anticapitalista
ΒΟΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/4 Θόλος 2μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά τις 18 Μάρτη 
Ομιλήτρια: Δάφνη Κατσαούνη, 
μαθήτρια Anticapitalista

ΚΕΕΡΦΑ Bιντεοπροβολές 18Μ
Νέο βίντεο από τις 18 Μάρτη με στιγμές από τα συλλαλητήρια
σε όλο τον κόσμο

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 πρώην κυλικείο, είσοδος βιβλιοθήκης 2μμ 

ΤΕΙ Αθήνας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/3 αιθ. προβολών ΣΓΤΚΣ 2μμ

Mαρξισμός 2017 στους εργατικούς χώρους

ΕΡΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4
Γραφεία ΠΟΣΠΕΡΤ, 1μμ

ΜΕΤΡΟ
ΠΕΜΠΤΗ 6/4
Γραφεία ΣΕΛΜΑ-Σεπόλια, 11.30πμ



Σ
τις αρχές του Απρίλη η Ρώσι-
κη Επανάσταση βρισκόταν
μπροστά σε ένα σταυροδρόμι.

Η πορεία που θα ακολουθούσε θα
κρινόταν από την συνειδητή παρέμ-
βαση των πιο μαχητικών και πολιτι-
κοποιημένων τμημάτων της εργατι-
κής τάξης. Το μπολσεβίκικο κόμμα
γινόταν ο πόλος έλξης γι’ αυτά τα
τμήματα, και στην πραγματικότητα
για κάθε στοιχείο που ήθελε η επα-
νάσταση να «πάει μακρύτερα» και να
μην περιοριστεί στην ανατροπή του
Τσάρου και σε μια κυβέρνηση που
συμμετείχαν σοσιαλιστές υπουργοί. 

Όμως, ο προσανατολισμός του
κόμματος δεν ήταν δεδομένος. Χρει-
άστηκε μια σκληρή εσωκομματική
συζήτηση για να βρει το σωστό βη-
ματισμό. Αυτή η συζήτηση συμπυ-
κνώθηκε στην αντιπαράθεση για τις
περίφημες «Θέσεις του Απρίλη» που
ανέπτυξε ο Λένιν μόλις πάτησε το
πόδι του στην επαναστατημένη Πε-
τρούπολη στις 3-4 Απρίλη. 

Το πρώτο ζήτημα που έβαζε ο Λέ-
νιν ήταν ότι ο πόλεμος δεν είχε πά-
ψει να είναι ιμπεριαλιστικός και λη-
στρικός επειδή η Ρωσία είχε γίνει
δημοκρατία. Μπορεί οι πλατιές μά-
ζες των φαντάρων, των φτωχών
ακόμα και των εργατών να πίστευαν
ότι η «υπεράσπιση της πατρίδας»
σημαίνει πλέον και υπεράσπιση της
επανάστασης, αλλά οι επαναστάτες
έπρεπε να πουν την αλήθεια. Η ειρή-
νη θα έρθει με την επανάσταση, με
το πέρασμα της εξουσίας στα χέρια
των εργατών, στην Ρωσία και στην
συνέχεια σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι
τότε «παραμένουμε ντεφαιτιστές»
ήταν η θέση του Λένιν. 

Η άλλη όψη της στάσης απέναντι
στον πόλεμο ήταν η στάση απέναντι
στην Προσωρινή Κυβέρνηση. Κι εδώ
ο Λένιν δεν μάσαγε τα λόγια του. Η
Προσωρινή Κυβέρνηση δεν είναι έκ-
φραση της επανάστασης που μπο-
ρεί να σπρωχτεί στα αριστερά, είναι
η εξουσία των αστών, μια ιμπεριαλι-
στική κυβέρνηση. «Καμιά εμπιστοσύ-
νη» ήταν η διατύπωση του Λένιν. Αν-
τίθετα οι «μάζες πρέπει να πειστούν
ότι η μοναδική επαναστατική κυβέρ-
νηση που μπορεί να υπάρξει είναι τα
Σοβιέτ των Εργατών και Στρατιωτών
Αντιπροσώπων». Και δήλωνε:

«Όχι κοινοβουλευτική δημοκρατία
-επιστροφή από τα σοβιέτ των εργα-
τών βουλευτών σε αυτή θα ήταν βή-
μα προς τα πίσω- αλλά δημοκρατία
των σοβιέτ των εργατών, των εργα-
τών γης και των αγροτών βουλευτών
σε όλη τη χώρα, από τα κάτω ως τα
πάνω. Κατάργηση της αστυνομίας,
του στρατού, της υπαλληλίας. Η
αμοιβή όλων των υπαλλήλων, που
θα είναι όλοι τους αιρετοί και ανα-
κλητοί σε κάθε στιγμή, να μην ξε-
περνά τη μέση αμοιβή ενός καλού
εργάτη».

Τα σοβιέτ, εξηγούσε ο Λένιν: «ανα-
παράγουν εκείνο τον τύπο του κρά-
τους που επεξεργάστηκε η Κομμού-
να του Παρισιού και που ο Μαρξ τον

ονόμασε “πολιτική μορφή που ανα-
καλύφθηκε επιτέλους, και με την
οποία μπορεί να συντελεστεί η οικο-
νομική απελευθέρωση των εργαζο-
μένων”».

Στρατηγική

Μια μαρτυρία περιγράφει τον αν-
τίκτυπο των Θέσεων σαν «έκρηξη
βόμβας». Καταρχήν, μέσα στο ίδιο
το μπολσεβίκικο κόμμα. Για τους
«παλιούς μπολσεβίκους» -ή τέλος
πάντων την πλειοψηφία τους- που
αποτελούσαν εκείνη τη στιγμή την
ηγεσία, η «γραμμή» του Λένιν φαινό-
ταν όχι απλά παρέκκλιση από τη
στρατηγική του κόμματος για το χα-
ρακτήρα της επανάστασης στην Ρω-
σία, αλλά σαν μη-πρακτικός ουτοπι-
σμός. Όταν η Πράβδα δημοσίευσε
τις Θέσεις τρεις μέρες μετά, τις συ-
νόδευσε με ένα σημείωμα της σύν-
ταξης ότι πρόκειται «για προσωπικές
απόψεις του σ. Λένιν».  

Ο Λένιν μειοψηφούσε στην Κεντρι-
κή Επιτροπή. Στη συνεδρίαση της 6
Απρίλη, οι Κάμενεφ και Στάλιν απέρ-
ριψαν τις θέσεις ως «μη συγκεκριμέ-
νες» ο πρώτος, ως «σχήμα χωρίς
στοιχεία» ο δεύτερος. Όταν τέθηκαν
σε ψηφοφορία στην Επιτροπή Πό-
λης Πετρούπολης, απορρίφθηκαν
με 13 ψήφους κατά, μόνο 2 υπέρ και
1 αποχή. 

Οι επικριτές του Λένιν είχαν δίκιο
σ’ ένα σημείο. Οι Θέσεις του Απρίλη

σηματοδοτούσαν την πλήρη ρήξη με
την στρατηγική των «δυο σταδίων»
για την ρωσική επανάσταση που
υπεράσπιζαν από το 1905. 

Σύμφωνα με αυτήν την στρατηγι-
κή, η «δημοκρατική δικτατορία του
προλεταριάτου και της αγροτιάς» θα
αναλάμβανε μετά την επαναστατική
ανατροπή του τσαρισμού την ριζο-
σπαστική εφαρμογή των «αστικοδη-
μοκρατικών καθηκόντων». Συγκεκρι-
μένα, δημοκρατία, γη στους αγρό-
τες, και οχτάωρο για τους εργάτες.
Αυτό το καθεστώς με κανένα τρόπο
δεν θα σήμαινε ανατροπή του καπι-
ταλισμού. Η σοσιαλιστική επανάστα-
ση –η «δικτατορία του προλεταριά-
του»- θα ερχόταν στο μέλλον. 

Ο Λένιν δήλωνε ευθαρσώς ότι
«αυτή η παλιά φόρμουλα είναι ξεπε-
ρασμένη. Είναι άχρηστη. Είναι νε-
κρή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να
την αναστήσουμε». Είναι λάθος μέ-
θοδος, εξηγούσε, να ψάχνουμε αν
«ολοκληρώθηκε» το πρώτο στάδιο,
σαν να τσεκάρουμε μια λίστα με κα-
θήκοντα, πριν περάσουμε στο επό-
μενο. Το ζήτημα είναι ποια τάξη,
ποια εξουσία μπορεί να τα πραγμα-
τοποιήσει, και ποια θα είναι η προ-
οπτική της. 

Η «δημοκρατική δικτατορία του
προλεταριάτου και της αγροτιάς»
έγινε πραγματικότητα τον Φλεβάρη
και παρέδωσε οικειοθελώς την εξου-
σία στην αστική Προσωρινή Κυβέρ-

νηση. Με αυτόν τον τρόπο, ούτε ει-
ρήνη, ούτε γη για τους αγρότες, ού-
τε ψωμί για τους εργάτες μπόρεσε
να εξασφαλίσει. Γι’ αυτό το λόγο η
«παλιά φόρμουλα» ήταν «άχρηστη»
και «νεκρή». Το εργατικό κράτος
που θα είχε τη στήριξη της αγρο-
τιάς, η εξουσία των σοβιέτ, θα επέ-
βαλε ταξικές λύσεις, τον εργατικό
έλεγχο στην οικονομία και θα έλυνε
και όλα τα «αστικοδημοκρατικά» κα-
θήκοντα. 

Ήταν μια νέα στρατηγική, που οι
επικριτές της δεν έχασαν χρόνο να
την καταγγείλουν ως «τροτσκιστι-
κή». Πράγματι, οι Θέσεις του Απρί-
λη, και η συνολικότερη ανάλυση του
Λένιν, σηματοδοτούσαν την προσέγ-
γισή του με τις απόψεις του Τρότσκι
για τη Διαρκή Επανάσταση. Όταν
επέστρεψε ο Τρότσκι στην Ρωσία
τον Μάη άρχισε να συνεργάζεται
στενά με τους μπολσεβίκους (επίση-
μα εντάχτηκε στο κόμμα και εκλέ-
χτηκε στην ΚΕ του τον Ιούλη). 

Οι Θέσεις του Απρίλη ήταν το
προϊόν μιας μακρόχρονης και επίπο-
νης εργασίας αναπροσανατολισμού
στη σκέψη του Λένιν και στη δράση
του κόμματος των μπολσεβίκων. Η
αφετηρία ήταν ο παγκόσμιος πόλε-
μος που είχε ξεσπάσει το 1914. Η
ανάλυση για τον ιμπεριαλισμό, τη
φύση του αστικού κράτους, την
ανάγκη για μια νέα επαναστατική
Διεθνή, ήταν όψεις αυτής της ίδιας
προσπάθειας. 

Απ’ αυτή την άποψη είναι χαρα-
κτηριστικό ένα κείμενο που έγραψε
ο Λένιν τον Σεπτέμβρη του 1915 με
τίτλο «Η Ήττα της Ρωσίας και η
Επαναστατική Κρίση». Μια νέα διά-
ταξη πολιτικών δυνάμεων έχει δια-
μορφωθεί στην Ρωσία, υποστήριζε ο
Λένιν, ανάμεσα στους «επαναστάτες

σοβινιστές» που θέλουν την ανατρο-
πή του Τσάρου για να διεξάγουν νι-
κηφόρα τον πόλεμο ενάντια στην
Γερμανία και στους «προλετάριους
επαναστάτες διεθνιστές, που θέ-
λουν την επανάσταση στη Ρωσία για
χάρη της προλεταριακής επανάστα-
σης στη Δύση και ταυτόχρονα με
αυτή την επανάσταση». 

«Συνεπώς», συμπέραινε ο Λένιν,
«στο τωρινό πόλεμο το ρώσικο προ-
λεταριάτο μπορεί να “υπερασπίσει
την πατρίδα”… μόνο αν η επανάστα-
ση βάλει το κόμμα του προλεταριά-
του στην εξουσία και επιτρέψει σε
αυτό το κόμμα να αξιοποιήσει την
επαναστατική αναταραχή και την
κρατική εξουσία στην άμεση συμμα-
χία με το σοσιαλιστικό προλεταριά-
το της Ευρώπης». 

Κόμμα

Ο Λένιν τον Απρίλη επέμενε ότι το
καθήκον του κόμματος ήταν να
«εξηγούμε υπομονετικά» στην κοινή
πάλη με όλους τους εργάτες και
τους φαντάρους την αναγκαιότητα
της ανάληψης της εξουσίας από την
εργατική τάξη. Πρώτα βέβαια χρει-
άστηκε να πείσει, εξηγώντας υπομο-
νετικά, το ίδιο του το κόμμα. Στη μια
μετά την άλλη τις τοπικές και περι-
φερειακές συνδιασκέψεις στην Πε-
τρούπολη και τη Μόσχα οι «Θέσεις»
κέρδιζαν την πλειοψηφία, γεγονός
που επισφράγισε και η συνδιάσκεψη
του κόμματος τον Απρίλη. 

Αυτή η επιτυχία χρειάζεται εξήγη-
ση. Μια ερμηνεία που δόθηκε και δί-
νεται είναι ότι ο Λένιν ήταν ο «μεγά-
λος ηγέτης», ήταν «το κόμμα» και η
βάση του δεν μπορούσε να διανοη-
θεί να διαφωνήσει μ’ αυτόν. Αυτή η
εξήγηση είναι λάθος. Ο Λένιν θα ξα-
ναβρισκόταν στην ανάγκη να πείσει
ξανά και ξανά το κόμμα μέχρι τον
Οκτώβρη και στη συνέχεια. 

Στην πραγματικότητα, το κόμμα
των μπολσεβίκων διόρθωσε τη ρότα
του γιατί είχε το υπόβαθρο να το κά-
νει. Ήταν το κόμμα που από τα πρώ-
τα του βήματα επέμενε ότι καμιά
συμμαχία με την αστική τάξη ή τμή-
μα της είναι επιθυμητή. 

Επίσης, ήταν το κόμμα που είχε
χτιστεί στη βάση όχι κάποιων αφηρη-
μένων συμφωνιών, αλλά στην σκληρή
«χαμάλικη» δουλειά στα εργοστάσια
και στις εργατογειτονιές. Τα μέλη
του ήταν οι πρωτοπόροι εργάτες και
εργάτριες, που πουλούσαν την εφη-
μερίδα τους, δεν έκρυβαν τις αρχές
τους, έμπαιναν μπροστά σε κάθε μι-
κρό και μεγάλο αγώνα. 

Ήταν επίσης ένα κόμμα που είχε
μάθει να συζητάει ελεύθερα αλλά
και να δρα πειθαρχημένα ώστε και
να διδάσκεται αλλά και να διδάσκει
την τάξη. Οι μπολσεβίκοι δεν θα
μπορούσαν να νικήσουν χωρίς τις
Θέσεις του Απρίλη. Χωρίς τους
μπολσεβίκους οι Θέσεις του Απρίλη
θα ήταν ένα κομμάτι χαρτί. 

Λέανδρος Μπόλαρης

29 Μάρτη 2017, Νο 1267100 χρόνια από τη Ρώσικη Επανάσταση εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Οι “Θέσεις 
του Απρίλη”

Συνέλευση εργατών στο εργοστάσιο Πουτίλοφ στη Πετρούπολη το 1917.
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Α
πό 23 Μάρτη καλωσορίσαμε στις αίθουσες την Ελληνική ται-
νία της χρονιάς. Η «Πλατεία Αμερικής» του Γιάννη Σακαρίδη
μιλάει για την Αθήνα της κρίσης πιο ζωντανά κι από ντοκιμαν-

τέρ και ταυτόχρονα ανιχνεύει τις επιπτώσεις της στη ζωή των καθη-
μερινών ανθρώπων, τις προσωπικές διαδρομές τους, που σε τελική
ανάλυση είναι πανανθρώπινες και, χωρίς να ξεστομίζεται ούτε μια
πολιτικολογία, τόσο βαθιά πολιτικές.

Στην πάλαι ποτέ κραταιή γειτονιά ανάμεσα στη Βικτώρια και την
πλατεία Αμερικής εκτυλίσσονται και διασταυρώνονται οι ζωές τεσ-
σάρων ανθρώπων. Οι δυο μένουν στην ίδια πολυκατοικία και είναι
φιλαράκια απ’το σχολείο, όμως οι συνειδήσεις τους έχουν διαγρά-
ψει πολύ διαφορετικές τροχιές. Ο Μπίλη είναι ηρωικός επιζών της
ροκ εποχής, ιδιοκτήτης μπαρ με παράνομο τατουατζίδικο στο πατά-
ρι, που αποτελεί και το πραγματικό μεράκι του και μέσο επικοινω-
νίας με τον έξω κόσμο. Για τον Νάκο, το βασικό πρόβλημα είναι οι
ξένοι που έχουν κατακλύσει τη γειτονιά. Αποτελεί εύρημα της ται-
νίας ότι βάζει τον Νάκο στην αφήγηση. Η φωναχτή σκέψη του ζων-
τανεύει ενοχλητικά την άβυσσο του εκκολαπτόμενου φασίστα, κα-
θώς υπολογίζει επιμελώς την (πολυ)εθνική σύνθεση των ενοίκων
της ιστορικής πολυκατοικίας
όπου μένει με τους γονείς του -
καθότι άνεργος στα 38 του. Μια
πολυκατοικία –στατιστική της
Ελληνικής κοινωνίας- από τον
απόστρατο αξιωματικό στο ρετι-
ρέ μέχρι τους μετανάστες κάθε
εθνικότητας και οικονομικής κα-
τάστασης από τον πρώτο όροφο
ως τα υπόγεια. 

Σύνορα 

Η «Πλατεία Αμερικής» δεν εί-
ναι μόνο ο μικρόκοσμος του Νά-
κου. Στους βρώμικους στενούς
δρόμους τριγύρω κινούνται οι
πρόσφυγες που χτυπούν την
πόρτα, όχι του Αμερικάνικου
ονείρου όπως παλιά, αλλά της
Ευρώπης – φρούριο. Ο Σύριος
Τάρεκ καταθέτει τις οικονομίες
μιας ζωής για μια δίοδο προς τη
Γερμανία γι’αυτόν και τη μικρή
του κόρη. Ο Τάρεκ είναι δεύτε-
ρος αφηγητής. Τον ακούμε να
καταθέτει τη δική του οπτική
σκοπιά, να απαντά νοητά στις
ρατσιστικές ανοησίες του Νάκου
και του κάθε Νάκου: «Πίστευα
στα σύνορα, αλλά όχι πια. Σύνο-
ρα σημαίνει μπίζνες...».

Ωστόσο η εικόνα δεν είναι στατική. Η νεορεαλιστική περιγραφή
εναλλάσσεται με τη δραματουργική πλοκή με δυο εξελίξεις που χω-
ρίς να είναι πολύ πρωτότυπες σαν ιστορίες, απογειώνουν την ταινία.
Στο πατάρι (και στην καρδιά) του Μπίλη εμφανίζεται η Τερέζα,
Αφρικανή τραγουδίστρια μπλεγμένη στον υπόκοσμο της περιοχής.
Τη βλέπουμε σε ένα καταγώγιο να τραγουδά το «Sinnerman» της
Νίνα Σιμόν. Από την άλλη, ο Νάκος εκτροχιάζεται πλήρως και ανα-
λαμβάνει δράση για να «καθαρίσει» τη γειτονιά, με απρόβλεπτες συ-
νέπειες για το μικροσκοπικό του σύμπαν. 

Φλερτάροντας με τον κυνισμό του φιλμ νουάρ, αλλά περισσότερο
με έναν παράξενο, υπερβατικό ρομαντισμό, η «Πλατεία Αμερικής»
προσγειώνεται γλυκόπικρα ανάμεσα στη θλίψη και την ελπίδα ταρά-
ζοντας τον θεατή και αφήνοντας κρατούμενα για σκέψη. Στην πραγ-
ματικότητα δεν πρόκειται για δυο γραφικούς τύπους της Αθήνας,
αλλά για τον καθένα και την καθεμιά μας. Το τι κάνουμε και τι θέση
παίρνουμε απέναντι στα πράγματα μπορεί να πάρει μπάλα τη δική
μας ιδιωτική ζωή, μπορεί όμως και να κάνει τη διαφορά. Εμείς δια-
λέγουμε...

Δήμητρα Κυρίλλου 

Διαβάσαμε ότι η «Πλατεία Αμερικής»

βρισκόταν στα σχέδιά σου εδώ και
πολλά χρόνια, μέχρι να γυριστεί.

Υπάρχει κάτι που αλλάξατε στην πο-
ρεία στο σενάριο για να εκφράσει τη

νέα πραγματικότητα και αν ναι, πώς; 

Η Πλατεί�α Αμερικής, η “Via Veneto”
στα 50s και στα 60s, το αγαπημένο
μέρος των καλλιτεχνών, κινηματογρα-
φιστών, “εκεί που ζούσε η Μαρία
Κάλλας”, με δεκάδες σινεμά και θέα-
τρα , τώρα είναι μια από τις πιο πολυ-
πολιτισμικές γειτονιές της Αθήνας και
ένα πολύ�  γνώ� ριμο περιβάλλον για μέ-
να ερχόμενος από το Λονδίνο. Έχουν
περάσει πολλά πράγματα από�  την

Πλατεία Αμερικής τα τελευ-
ταία 10 χρόνια που είμαι
στην Ελλάδα και ανα -
πτύ� σσω αυτή την ιδέα.
Πρώτα ήταν οι Αφρικανοί,
μετά οι επιδρομές κατά των
προσφύγων από τη Χρυσή
Αυγή και τώρα η Πλατεία εί-
ναι η σύγχρονη “Καζαμ-
πλάνκα”, ο πρώτος σταθ-
μός χιλιάδων προσφύγων
και μεταναστώ� ν την τελευ-
ται�α δεκαετία, όπου χιλιά-
δες πρόσφυγες περιμένουν
το εισιτήριο ή τον σμάγκλερ
ή ε�να τρόπο να φύγουν στη
Δ. Ευρώ� πη. Κάνω κάστινγκ
πριν ολοκληρωθεί το σενά-
ριο οπότε με τους
ηθοποιούς συζητάμε το θέ-
μα, τον χαρακτή� ρα και ο
ηθοποιό� ς βά� ζει τη ζωή του
μέσα στο σενάριο: αυτά
που ζει, που ονειρεύεται,
που φαντάζεται αλλά και
αυτά που θα ήθελε να κά-
νει. Μια avant-garde αυτο-
βιογραφία. Το σενά� ριο είναι
μια οργανική διαδικασία
που αναπτύσσεται μέχρι το

γύρισμα. Κάνουμε λίγες πρόβες και
όταν φτάσουμε στη διαδικασία του
γυρίσματος υπάρχει ελευθερία στον
διάλογο, στον αυτοσχεδιασμό και
στην κίνηση.

Οι δυο κεντρικοί χαρακτήρες, Νάκος
και Μπίλη αποτελούν περιθωριακές

φιγούρες ή χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα της Ελληνικής κοινωνίας;

Η οικονομική κρίση είναι πανταχού

παρούσα, με προεκτάσεις που αγγί-
ζουν τις ιδέες, τις συμπεριφορές

κ.ο.κ.. Εδώ την βλέπουμε να διαλύει
την μικρομεσαία τάξη (οικογένειες

Μπίλη και Νάκου). Αλλά και η προ-

ηγούμενη ταινία σου «Wild duck»
εκτυλίσσεται με φόντο και καταλύτη

την κρίση. Πιστεύεις ότι η κρίση γεν-
νάει αυτές τις φιγούρες;

Ο Νάκος κάποια στιγμή «περνάει»

από την «ιδέα» στην «πράξη» ενώ  σε

γενικές γραμμές παρουσιάζεται  «αρ-
γός» και αδρανής. Τί τον ωθεί να ανα-

λάβει δράση; Τί του κάνει κλικ;

Ένας μπανάλ ρατσιστής, ο Νάκος
(Μάκης Παπαδημητρίου). Ένας tattoo
artist, ο Μπίλη (Γιάννης Στάνκογλου).
Ένας φυγά� ς από τo Αλέπο, ο Τάρεκ
(Βασίλης Κουκαλάνι). Τρεις ά� ξονες
στην ίδια ταινί�α, με τελείως διαφορε-
τικά χαρακτηριστικά�  ο καθέ� νας. Ο
Μπίλη και ο Νάκος που μεγαλώσανε
στην ίδια πολυκατοικία είναι χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα της Ελληνικής
κοινωνίας. Είναι Νεοέλληνες που
έχουν επηρεαστεί από την κρίση αλ-
λά όπως ο Δημήτρης από το «Wild
duck» είτε αρνούνται να το συνειδη-
τοποιήσουν είτε έχουν προσκολληθεί
τόσο σε καταστάσεις από το παρελ-
θόν που  βλέπουν ακόμη τα πάντα γύ-
ρω τους προσωρινά και σίγουρα ότι
θα αλλάξουν σύντομα. Ο Νάκος πολύ
σωστά είναι αργός και αδρανής στην
αρχή αλλά περνάει σε δράση με το
σχέδιο εξολόθρευσης. Ωθείται από τη
πεποίθηση ότι μπορεί να επαναφέρει
την κατάσταση όπως ήταν. Να γυρί-
σει τη γειτονιά του 20-30 χρόνια πί-
σω. Τον μπανάλ ρατσισμό προσπαθεί
να τον κρύψει πίσω από τη νοσταλγία
για το παρελθόν. Όταν κάνει τη πρώ-
τη προσπάθεια για να "διορθώσει" την
κατάσταση καταλαβαίνει ότι δεν είναι
ικανός για επίθεση κατά μέτωπο αλλά
για κάτι πιο έμμεσο.

Η Τερέζα τραγουδάει σε κάποια στιγ-

μή το Sinnerman. Είναι φόρος τιμής
στη Νίνα Σιμόν;

Η Τερέζα τραγουδάει το Sinnerman
που είναι ένα Αφρικάνικο Εκκλησια-
στικό κομμάτι, ως ένα φόρο τιμής στη
Νίνα Σιμόν και ως μια προσευχή για
ό,τι γίνεται γύρω της αλλά και για αυ-

τό που θα κάνει. Είναι ένα γκόσπελ
για τους τρεις χαρακτήρες της ται-
νίας. Η Ξένια Ντάνια που παίζει την
Τερέζα τραγουδάει αρκετά κομμάτια
Νίνα Σιμόν στις συναυλίες και στα li-
ve. Κάπως έτσι την ανακάλυψα όταν
πήγα σε μια συναυλία "Δεύτερης Γε-
νιάς" στο Γκάζι.

Οι πρωταγωνιστές δεν πολιτικολο-
γούν ανοιχτά, αλλά σε τελική ανάλυ-

ση εκπροσωπούν πολιτικές θέσεις –

πολιτικές επιλογές, έστω και αν κατέ-
ληξαν σ’ αυτές μέσα από την προσω-

πική του διαδρομή ο καθένας. Θέλεις
να περάσεις κάποιο μήνυμα με τα

πορτρέτα τους;

Σίγουρα οι τρεις πρωταγωνιστές
δεν πολιτικολογούν ανοικτά, αλλά η
αφήγησή τους, ο λόγος τους εκφρά-
ζει καθαρά μια πολιτική θέση. Δεν θέ-
λω να σηματοδοτήσω τα μηνύματα
που περνάνε τα πορτρέτα τους, αλλά
θέλω να τα συμπεράνουν από μόνοι
τους οι θεατές που θα δουν την ται-
νία.

Σε σχέση με την έκβαση της ιστορίας,

πώς αισθάνεσαι για την πορεία αν-

θρώπων σαν τον Μπίλη; Είναι αναπό-
φευκτο να θυσιάζονται για τα πιστεύω

τους, ή μπορεί να δικαιωθούν κάποια
στιγμή;

Ο Μπίλη είναι ένας ροκ ρέμπελ, ο
κλασικός ήρωας που έχει τον ανθρω-
πισμό ως μόνη διαφυγή και ελπίδα.
Περπατάει σε τεντωμένο σχοινί, οπό-
τε αν θυσιαστεί για κάτι που πιστεύει
ή τύχει να είναι θύμα τιμωρίας για κά-
τι που έκανε, αυτό σίγουρα στεναχω-
ρεί τον θεατή αν συμβεί. Ο Μπίλη
όμως αυτό το κάνει καθημερινά και
έχει γλιτώσει πολλές φορές. Οπότε
μένει να δούμε αν θα συμβεί και στην
Πλατεία Αμερικής.

Συνέντευξη με τον σκηνοθέτη της ταινίας

Πλατεία Αμερικής του Γιάννη ΣακαρίδηΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ



Δ
εν συνηθίζεται όταν πεθαίνει ένας κατα-
δικασμένος ως τρομοκράτης η οικογέ-
νειά του να δέχεται συλλυπητήρια από

διεθνείς ηγέτες. Αυτό όμως έγινε με τον Μάρ-
τιν ΜακΓκίνες που πέθανε στις 21 Μάρτη. Το
ίδρυμα Κλίντον έβγαλε ανακοίνωση με προσω-
πική δήλωση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ,
εξυμνώντας την αφοσίωση του ΜακΓκίνες
στον αφοπλισμό στην Ιρλανδία. Ο Τόνι Μπλερ
μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το ρόλο που
έπαιξε ο ΜακΓκίνες στην ειρηνευτική διαδικα-
σία.

Ο ΜακΓκίνες υπήρξε ηγέτης του ΙRΑ, του Ιρ-
λανδικού Δημοκρατικού Στρατού στις αρχές
της δεκαετίας του ‘70. Συνελήφθη και φυλακί-
στηκε, δηλώνοντας στο δικαστήριο περήφα-
νος για τη δράση του. Το 1982 του απαγορεύ-
τηκε η είσοδος στη Βρετανία με βάση τον αντι-
τρομοκρατικό νόμο. Τις πρώτες δυο δεκαετίες
της ενήλικης ζωής του ήταν στέλεχος της ορ-
γάνωσης που το βρετανικό κράτος θεωρούσε
Νο 1 κίνδυνο για την ασφάλεια της αστυνο-
μίας και των ειδικών του δυνάμεων. Στο άλλο
άκρο, ολόκληρη την τελευταία δεκαετία της
ζωής του ο ΜακΓκίνες υπήρξε αναπληρωτής
πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας.

Στην περίπτωσή του δεν λειτουργούν τα κλι-
σέ για τους νέους που επαναστατούν στα 20
αλλά βολεύονται στα 40. Ο συμβιβασμός του
ΜακΓκίνες δεν ήταν ένα προσωπικό καπρίτσιο.
Συμβολίζει την πορεία που ακολούθησε ολό-
κληρο το ρεπουμπλικανικό εθνικιστικό ρεύμα
στην Ιρλανδία. Η πορεία από τα όπλα στα τρα-
πέζια των διαπραγματεύσεων ήταν η φυσική
κατάληξη της στρατηγικής του ιρλανδικού
εθνικισμού. Ούτε πρόκειται για κάποια ιρλανδι-
κή εξαίρεση. Το στρατηγικό αδιέξοδο πολλών
ένοπλων εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων
έχει οδηγήσει σε παρόμοιες πορείες τα τελευ-
ταία χρόνια.

Ειρηνικά

Το 1984 ο ΜακΓκίνες έλεγε πως: “Ξέρουμε
ότι οι εκλογές, παρότι σημαντικές δεν θα φέ-
ρουν την απόσυρση των Βρετανών. Ακόμη και
αν το Σιν Φέιν [το κόμμα στο οποίο αναφερό-
ταν πολιτικά ο ΙRΑ] κέρδιζε όλες τις εκλογές,
πάλι δεν θα μπορούσε να φτάσει σε συμφωνία
για την αποχώρηση. Αναγνωρίζουμε την αξία
και τα όρια των εκλογικών επιτυχιών. Αναγνω-
ρίζουμε ότι μόνο ο πειθαρχημένος, επαναστα-
τικός ένοπλος αγώνας του ΙRΑ θα τερματίσει
την βρετανική κυριαρχία”. Το 2011 αντίθετα
υποστήριζε πως: “Η επανένωση της Ιρλανδίας
θα επιτευθεί μόνο με αμιγώς ειρηνικά και δη-
μοκρατικά μέσα”.

Ο ΜακΓκίνες, γεννημένος το 1950, ανήκει σε
εκείνη τη γενιά της βορειοϊρλανδικής νεολαίας
που ριζοσπαστικοποιήθηκε από τις προκλή-
σεις των βρετανικών δυνάμεων και των Ενωτι-
κών ακροδεξιών στα τέλη της δεκαετίας του
‘60 και αναζήτησε διέξοδο στην ένοπλη δρά-
ση. Ο “Προσωρινός ΙRΑ” ξεφυτρώνει εκείνη
την εποχή και στελεχώνεται από νέους Καθο-
λικούς που είδαν τις ειρηνικές τους διαδηλώ-
σεις να σακατεύονται από τις συμμορίες των
Προτεσταντών, και κατηγορούν την παλιά ηγε-
σία για συμβιβασμό. Ζητάνε και οργανώνουν
να γίνει η ένοπλη δράση και όχι η “πολιτική” το
βασικό εργαλείο της ιρλανδικής απελευθέρω-
σης. Ο ΜακΓκίνες μόλις 22 χρόνων είναι στην
ομάδα που πάει στο Λονδίνο για να κάνει άμε-
σε διαπραγματεύσεις με τη Βρετανική κυβέρ-
νηση μετά τη Ματωμένη Κυριακή του 1972 και

τα γεγονότα που ακολούθησαν.
Είναι όμως αυτή ακριβώς η νέα
ηγεσία που θα οδηγήσει μετά
από μερικές δεκαετίες στον με-
γαλύτερο συμβιβασμό και με το
βρετανικό και με το ιρλανδικό
κράτος, τη συμφωνία της “Με-
γάλης Παρασκευής” το 1998. Ο
ΜακΓκίνες γίνεται ένας από
τους αρχιτέκτονες της συμφω-
νίας και αναλαμβάνει προσωπι-
κά να επιβλέψει ότι ο ΙRΑ θα
αφοπλιστεί.

Είναι σημαντικό να προσέξει
κανείς ότι αυτή η δυναμική είχε
ήδη επαναληφθεί περισσότερες
από μία φορές στο ιρλανδικό κί-
νημα. Ο Μάικλ Κόλινς από ηγέ-
της της ιρλανδικής αντίστασης μετά την Εξέ-
γερση του Πάσχα το 1916, αποδέχθηκε τη δι-
χοτόμηση του νησιού το 1921 και έγινε ο πρώ-
τος ηγέτης του “Ελεύθερου” Ιρλανδικού κρά-
τους στο Νότο. Δολοφονήθηκε το 1922 από
τους διαφωνούντες. Ο ηγέτης των “σκληρών”
που δεν αναγνώριζαν το νέο κράτος ήταν ο Έι-
μον ντε Βαλέρα. Ο ντε Βαλέρα θα γίνει τελικά
ο μακροβιότερος πρωθυπουργός και πρό-
εδρος του κράτους που.. δεν αναγνώριζε, από
το 1937 ως το 1973. Το κόμμα του ντε Βαλέρα,
το Φιάνα Φόιλ, μετατράπηκε στο βασικό κόμμα
του ιρλανδικού καπιταλισμού. Το σενάριο επα-
ναλήφθηκε σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμα-
κα κι άλλες φορές μετά το Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο.

Υπάρχουν δυο χαρακτηριστικά στην καρδιά
της στρατηγικής της ένοπλης σύγκρουσης
που ανακυκλώνουν το συμβιβασμό. Το πρώτο
είναι ότι η εθνική ενότητα μπαίνει πάνω από
τις κοινωνικές τάξεις. Από τη μια μεριά είναι η
βρετανική παρουσία, από την άλλη ο “ιρλανδι-
κός λαός”. Όμως οι Ιρλανδοί καπιταλιστές
ελάχιστο συμφέρον είχαν από τη συνέχιση
μιας ανεξέλεγκτης σύγκρουσης στο Βορρά. Η

εργατική τάξη από την άλλη πρέπει να παρα-
μερίσει τα “οικονομικά” της αιτήματα για χάρη
της εθνικής υπόθεσης. Αυτό που απομένει εί-
ναι μια ηγεσία που θεωρεί ότι η ίδια εκφράζει
τα “συμφέροντα του έθνους”, όπως αυτή η
ίδια έχει φανταστεί αυτό το έθνος.

Βαθιές ρίζες

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ακρι-
βώς επειδή όλη η στρατηγική πηγάζει από αυ-
τή τη φωτισμένη ηγεσία, η μαζική δράση είναι
είτε δευτερεύουσα, είτε πολλές φορές πρό-
βλημα. Οι ένοπλες συγκρούσεις και οι βομβι-
στικές επιθέσεις στηρίζονταν στη λογική της
πρόκλησης εντυπωσιακών γεγονότων, στο
ξάφνιασμα του εχθρού. Άνθρωποι όμως σαν
τον ΜακΓκίνες ήξεραν καλύτερα από κάθε άλ-
λον ότι ο βρετανικός στρατός δεν μπορούσε
να νικηθεί με τέτοιες κινήσεις. Το ένοπλο είναι
μόνο μια μέθοδος για να στηθεί ένα τραπέζι
διαπραγματεύσεων στο οποίο θα παζαρευτούν
λύσεις. Μοιάζει παράδοξο σαν έκφραση, αλλά
ο ένοπλος ρεφορμισμός είναι ένα φαινόμενο
με βαθιές ρίζες.

Παρότι σεσημασμένοι ως “τρομοκράτες”, ο
ΜακΓκίνες και οι σύντροφοί του βρίσκονταν σε

μυστικές συνομιλίες με τη βρετανική κυβέρνη-
ση ολόκληρη τη δεκαετία του ‘80. Στα μέσα
της δεκαετία του ‘90 το ίδιο το βρετανικό κρά-
τος έβλεπε ότι θα βόλευε μια καλύτερη διευ-
θέτηση στη Βόρεια Ιρλανδία. Άνοιξε η διαδικα-
σία που κατέληξε τελικά στη “Μεγάλη Παρα-
σκευή” του 1998 και στο στήσιμο μιας κυβέρ-
νησης στη Βόρεια Ιρλανδία. Όταν ο ΜακΓκίνες
έγινε αναπληρωτής πρωθυπουργός, πρωθυ-
πουργός του ήταν ο Ιαν Πέισλι, ο πολιτικός
πάτρονας των προτεσταντικών συμμοριών που
σκότωναν τους φίλους και τις φίλες του ΜακΓ-
κίνες στις “ταραχές” του ‘60 και του ‘70. Πλέον
ο ΜακΓκίνες μπορούσε να αστειεύεται μαζί
του, να δηλώνει ότι συμπαθεί τη βασίλισσα και
να έχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον
Τόνι Μπλερ.

Η λογική της ένοπλης διαπραγμάτευσης πέ-
ρα από το ότι έκοβε τη φόρα στο μαζικό κίνη-
μα, βήμα το βήμα επένδυε όλες τις ελπίδες
στην παρέμβαση ισχυρών “συμμάχων” εντός
και εκτός χώρας. Το Ιρλανδικό κράτος από
“ψευδοκράτος” μετατράπηκε σε “διεθνή σύμ-
μαχο” που θα πιέσει τη Βρετανία. Η αμερικάνι-
κη κυβέρνηση το ίδιο. Στο τέλος ο ίδιος ο Τόνι
Μπλερ και η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν οι σύμ-
μαχοι που είχαν στα χέρια τους τη δύναμη να
βάλουν φρένο στις παραστρατιωτικές οργα-
νώσεις των Προτεσταντών. Ένα εσωτερικό έγ-
γραφο του ΙRΑ το 1984 διατύπωνε ξεκάθαρα
πως “δεν έχουμε από μόνοι μας τη δύναμη να

επιβάλουμε τους στόχους μας.
Ο αγώνας χρειάζεται ενίσχυση
από άλλα εθνικιστικά ρεύματα,
υπό την ηγεσία του Σοσιαλδημο-
κρατικού Κόμματος, της κυβέρ-
νησης του Δουβλίνου και άλλων
δυνάμεων στην ΕΕ που μπορούν
να συνταχθούν και να επιταχύ-
νουν τη δυναμική που έχει επι-
τευχθεί”.

Αυτές τις μέρες στο ισπανικό
κράτος βρίσκεται σε εξέλιξη μια
παράλληλη αντιπαράθεση, σχε-
τικά με τον αφοπλισμό της ΕΤΑ,
της ένοπλης βασικής οργάνω-
σης που τα τελευταία χρόνια
έχει αποφασίσει αδράνεια. Ο
Τζέρι Άνταμς, ηγέτης του Σιν

Φέιν, και στενός φίλος του ΜακΓκίνες, είναι
μέρος των διαπραγματεύσεων, μεταφέροντας
τη “γνώση” του ΙRΑ. Το EH Bildu, στο οποίο
έχουν πρωτεύοντα ρόλο δυνάμεις που συνδέ-
εονταν πολιτικά με την ΕΤΑ δεν έχει κάνει τις
κωλοτούμπες του Σιν Φέιν, αλλά αναπαράγει
ίδιες λογικές. Η ηγεσία του θεωρεί ότι όσο λι-
γότερο ριζοσπαστικές είναι οι θέσεις του κόμ-
ματος, τόσο ισχυρότερα θα είναι τα επιχειρή-
ματά της για να σταματήσει η απάνθρωπη με-
ταχείριση των κρατουμένων της ΕΤΑ στις
ισπανικές και γαλλικές φυλακές. Στην πραγμα-
τικότητα δίνουν περισσότερο χώρο στο Ραχόι
να πιέζει και να εκβιάζει.

Τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα έχουν
πολλές φορές δυνατότητα να μετατραπούν σε
καταλύτη για εκρήξεις και αποσταθεροποίηση
ολόκληρων καθεστώτων. Ο εθνικισμός όμως,
ακόμη κι όταν είναι ένοπλος και ριζοσπαστι-
κός, αντί να βοηθάει για το ξεδίπλωμα αυτής
της κίνησης, της κόβει το ταξικό περιεχόμενο
και την περιορίζει στη λογική της πατρίδας και
των συμφωνιών από τα πάνω.

Νίκος Λούντος
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Ο Μάρτιν ΜακΓκίνες, ο «τρομοκράτης» που έγινε αναπληρωτής πρωθυπουργός.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ Τα αδιέξοδα 
του ένοπλου ρεφορμισμού



18-21 MAH εργατικη αλληλεγγυη 

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

Το μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο
για τα 100 χρόνια 
από τη Ρώσικη 
Επανάσταση

Εκθεση 
Αφιέρωμα 
1-10 Απρίλη

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

Ανοιχτές εκδηλώσεις
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

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

100 χρόνια από τη Ρώσικη Επανάσταση
-Η Επανάσταση και ο Πόλεμος
-Οι Μπολσεβίκοι, το κόμμα της νίκης
-Λένιν, Τρότσκι και Διαρκής Επανάσταση
-Αναρχικοί και Μπολσεβίκοι
-Οι Γυναίκες στην Επανάσταση
-Η Τέχνη στην Επανάσταση: Ρώσικη Πρωτοπορία

Ο καπιταλισμός σήμερα
-Η Αμερική του Τραμπ και το νέο κίνημα
-Η “Κόκκινη Αμερική”
-60 χρόνια από την ΕΟΚ / Η κρίση στην ΕΕ
-Η οικονομική κρίση παγκόσμια

50 χρόνια από τη Χούντα
-Το εργατικό κίνημα και οι μάχες του
-Κράτος και επανάσταση
-Από τον Εμφύλιο στα Ιουλιανά του 1965
-45 χρόνια Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση

Η Αριστερά μετά τον ΣΥΡΙΖΑ
-Η πάλη ενάντια στα Μνημόνια διαρκείας
-Η Αριστερή εναλλακτική
-Το αντικαπιταλιστικό μεταβατικό πρόγραμμα
-Ρεφορμισμός: τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

Μαρξισμός: Θεωρία και Πράξη
-Η Διαλεκτική και η μέθοδος του Μαρξ
-Καπιταλισμός, εκμετάλλευση και κρίσεις
-Η εργατική τάξη χθες και σήμερα

-Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρος / 
Διεθνιστική Αλληλεγγύη

-Ο ιμπεριαλισμός σήμερα

Αντίσταση στον ρατσισμό 
και την ακροδεξιά
-Κλείστα τα στρατόπεδα, ανοίξτε τις πόλεις
-Η δίκη της Χρυσής Αυγής
-Ισλαμοφοβία, ο σύγχρονος ρατσισμός
-Το Εβραϊκό ζήτημα

Μαρξισμός και απελευθέρωση
-Η επαναστατική πάλη των Γυναικών
-Καπιταλισμός και ομοφοβία
-Τζον Μπέργκερ, η μαρξιστική ματιά
-Αλλοτρίωση και απελευθέρωση

Τζώρτζ Μάρτιν, ΗΠΑ
Καμπάνια κατά του Τράμπ, 

Βανίνα Τζιουντιτσελί, 
NPA, Γαλλία

Ντίνος Αγιομαμμίτης, 
Εργατική Δημοκρατία Κύπρος

Μελτέμ Οραλ, DSIP, Τουρκία

Δημήτρης Λιβιεράτος, 
ιστορικός

Προκόπης Παπαστράτης, 
ιστορικός πανεπιστημιακός

Μιχάλης Λυμπεράτος, 
ιστορικός πανεπιστημιακός

Βασίλης Κουκαλάνι,
Ηθοποιός

Βασίλης Δρουκόπουλος, 
οικονομολόγος πανεπιστημιακός

Μωυσής Λίτσης, 
δημοσιογράφος

Νίκος Στραβελάκης, 
πανεστημιακός ΝΟΠΕ

Δημήτρης Κωστόπουλος,
συγγραφέας, δημοσιογράφος
Εφημερίδα των Συντακτών 

Δημήτρης Αγγελίδης, 
δημοσιογράφος Εφημερίδα των
Συντακτών 

Χρήστος Λάσκος, 
εκπαιδευτικός, οικονομολόγος 

Παναγιώτης Λαφαζάνης, ΛΑ.Ε.

Κώστας Παπαδάκης, 
δικηγόρος, πολιτική αγωγή 
στη δίκη της ΧΑ

Δημήτρης Ζώτος, 
δικηγόρος, πολιτική αγωγή 
στη δίκη της ΧΑ

Δημήτρης Σκλαβενίτης
Συγγραφέας του βιβλίου 
“Κάτσε καλά Γεράσιμε”

Θανάσης Διαβολάκης, 
ΔΣ ΟΙΕΛΕ, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος
Πακιστανικής Κοινότητας

Μια γεύση από 
τις συζητήσεις 
που ετοιμάζονται

Ομιλητές

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2017

Επικοινωνία - Δήλωση συμμετοχής
H συμμετοχή για όλο το τετραήμερο Μαρξισμός 2017 
κοστίζει 10 ευρώ. Για άνεργους και μαθητές 5 ευρώ.
Εάν δηλώσετε μέχρι τις 9 Απρίλη η συμμετοχή πέφτει στα 7 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στην 
aIστοσελίδα www.sekonline.gr 
aΕργατική Αλληλεγγύη, 210 52 47140 
Αναξαγόρα 14Α Ομόνοια, Αθήνα, Τ.Κ.: 105 52
aΜαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, Φειδίου 14-16, Αθήνα, 
τηλ. 210 5247584, www.marxistiko.gr
aΕθνική Τράπεζα στον λογαριασμό: 162/768 339-16

NOMIKΗ Αθήνας

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/4 Αίθουσα 9, 5ος όροφος, 2μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΤΕΙ Αθήνας

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/4 αιθ.προβολών ΣΓΤΚΣ 2μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΤΡΙΤΗ 4/4 αιθουσα Β2 2μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ 4/4 αίθουσα 425 3μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
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