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Το εργατικό κίνημα

AΔΕΔΥ Απόφαση για 24ωρη απεργία

Α

πόφαση για 24ωρη απεργία σε ημερομηνία που θα καθορίσει η Εκτελε στική
Επιτροπή ανάλογα με τις εξελίξεις πήρε η ΑΔΕΔΥ στη συνεδρίαση του Γενικού
της Συμβουλίου την Παρασκευή 7 Απρίλη.
Τονίστηκε ότι αν η κυβέρνηση προχωρήσει
σε αιφνιδιασμό με κατάθεση των μέτρων του
4ου Μνημονίου μέσα στις μέρες του Πάσχα,
τότε η Συνομοσπονδία θα καλέσει άμεσα σε
κινητοποιήσεις.
Ακόμα, επαναβεβαίωσε τη συνέχιση της
απεργίας-αποχής από τις διαδικασίες «αξιολόγησης», ενώ θα συνεχιστούν οι Γενικές
Συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς και οι
ενημερώσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει στα
Νομαρχιακά Τμήματα. Επίσης, αποφασίστηκε ότι η ΑΔΕΔΥ θα στηρίξει όλους τους κλαδικούς αγώνες που εξελίσσονται ή θα γίνουν, όπως το Καραβάνι για την Υγεία στις
26 Απρίλη.
Η απόφαση για την απεργία χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία στηρίχτηκε στο τέλος
της διαδικασίας από την ΔΑΚΕ, τη ΔΗΣΥ
(πρώην ΠΑΣΚΕ), το ΠΑΜΕ και το ΜΕΤΑ. Οι
Παρεμβάσεις από την αρχή του Γενικού Συμβουλίου τόνιζαν ότι θα έπρεπε η διαδικασία
να κλείσει με απόφαση για «κλειδωμένη»
απεργία, δηλαδή συγκεκριμένη ημερομηνία
απεργιακής κινητοποίησης με προοπτική κλιμάκωσης.
Ο Κώστας Τουλγαρίδης στην τοποθέτησή
του είπε ότι η ΑΔΕΔΥ θα πρέπει να διαλέξει
αν θα αποδεχτεί τα μέτρα με απλή γκρίνια ή
θα προετοιμάσει τους εργαζόμενους για την
ανατροπή τους. Τόνισε ότι χρειάζεται «ιδεολογικός εξοπλισμός» με αιχμή τη σύγκρουση

Π

ολλές εκατοντάδες διαδήλωσαν το
απόγευμα της Πέμπτης 6/4, στο κέντρο
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,
ενάντια σε παλιά και νέα μνημόνια την παραμονή του Eurogroup στη Μάλτα. Τις διαδηλώσεις καλούσαν μια σειρά από πρωτοβάθμια
σωματεία, η ΑΔΕΔΥ, ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια, φοιτητικοί σύλλογοι και είχαν
τη στήριξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της ΛΑΕ, του ΕΕΚ.
Στην ομιλία του στη συγκέντρωση της Αθήνας, εκ μέρους της ΑΔΕΔΥ, ο Γρηγόρης Καλομοίρης περιέγραψε τα όσα θα προβλέπει το
νέο μνημόνιο: “Έχουν συμφωνήσει για τη ριζική μείωση του αφορολόγητου, για τα αιματηρά πλεονάσματα, για νέες περικοπές μισθών
και συντάξεων. Θέλουν να θεσμοθετήσουν την
απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, την
επέκταση της ελαστικής εργασίας σε δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα με νέες ακόμα πιο εκμεταλλευτικές μορφές όπως η μαθητεία, τα μπλοκάκια, η εκ περιτροπής εργασία, οι εργολαβικοί,
οι αναπληρωτές κλπ. Έχουν αποφασίσει να
ολοκληρώσουν το ξεπούλημα της ΔΕΗ κι άλλες νέες ιδιωτικοποιήσεις. Το παραπέρα κλείσιμο δομών κι οργανισμών και τη λειτουργία
του δημόσιου τομέα με επιχειρηματικά κριτήρια. Θέλουν να φέρουν ένα νέο συνδικαλιστικό
νόμο που ουσιαστικά απαγορεύει το δικαίωμα
στην απεργία. Κι αυτά που μας έλεγαν για αντίμετρα κατέληξαν πολύ γρήγορα στον κάλαθο των αχρήστων, αφού για τους δανειστές

με την ΕΕ και το ευρώ, ενώ ανέφερε ότι μπορούν όλες οι δυνάμεις της αριστεράς «τουλάχιστον να χτυπάνε μαζί» με κοινή δράση
παρά τις πολιτικές διαφορές. Πρότεινε η
απεργία να μπει στις 4 του Μάη και να προετοιμαστεί με Γενικές Συνελεύσεις και συντονισμό σωματείων.
Ο Στάθης Γκότσης αναφέρθηκε στη σημασία της μάχης για την «αξιολόγηση». Τόνισε
ότι κάτω από την πίεση του κόσμου οι παρατάξεις της ΔΑΚΕ και της ΔΗΣΥ έχουν στηρίξει την απόφαση για απεργία-αποχή, αλλά
δεν την οργανώνουν, ενώ η παράταξη του
ΣΥΡΙΖΑ (Α.Ε.Εκκι.) είναι υπέρ της «αξιολόγησης».

Κλιμάκωση
Ο Χρήστος Ζαγανίδης εξήγησε ότι οι Παρεμβάσεις ποτέ δεν λοιδόρησαν τις 24ωρες
απεργίες, αλλά προσπάθησαν να τις οργανώσουν παρά το ότι κατά καιρούς είχαν προτείνει μεγαλύτερη διάρκειας απεργία για κλιμάκωση. Θύμισε την αποτυχία της γραμμής
της αναμονής στη μάχη του Ασφαλιστικού
και επισήμανε ότι χρειάζεται «κλειδωμένη»
απεργία.
Ο Χρίστος Αργύρης ανέφερε ότι είναι καλό που όλες οι παρατάξεις αναφέρονται
στην ανάγκη για απεργία αφού αυτό είναι
που ζητούν οι εργαζόμενοι, αλλά χρειάζονται «έργα και όχι λόγια». Στη συνέχεια εξήγησε γιατί χρειάζεται να βγει συγκεκριμένη
ημερομηνία για την απεργία, ενώ κάλεσε την
ΑΔΕΔΥ να πάρει απόφαση για 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας και για συμμετοχή
στην αντιφασιστική κινητοποίηση στη δίκη

της Χρυσής Αυγής στις 27 Απρίλη.
Η Θεοδώρα Ρίζου τόνισε ότι η μάχη ενάντια στην «αξιολόγηση» δεν είναι συντεχνιακή, αλλά συνδέεται με τον αγώνα κατά των
μέτρων που έρχονται για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση από τους «θεσμούς».
Άσχημη εντύπωση προκάλεσαν απανωτές
τοποθετήσεις από τη μεριά του ΠΑΜΕ στις
οποίες επιτέθηκε στις Παρεμβάσεις με
αφορμή την κριτική σε σχέση με το πρόσφατο Συνέδριο του ΚΚΕ. Ακούστηκαν ανυπόστατες κατηγορίες μέχρι προσωπικές επιθέσεις όπως «εσείς φέρατε το ΣΥΡΙΖΑ», «χειροκροτητές της κυβέρνησης», «είστε στα
ίδια ψηφοδέλτια» κ.ά. Σε σχέση όμως με το
πρόγραμμα δράσης, κανένας από τους εκπροσώπους της παράταξης δεν πρότεινε
συγκεκριμένη μέρα απεργίας, ενώ στο τέλος
ψήφισαν την εξουσιοδότηση στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Το ΜΕΤΑ, ιδιαίτερα στο κλείσιμο της διαδικασίας, επισήμανε ότι η ΑΔΕΔΥ χρειάζεται
να πάρει απεργιακή απόφαση ανεξάρτητα
από τη ΓΣΕΕ, αν και πρέπει να της γίνει πρόταση να καλέσει απεργία. Στην εισήγησή του
όμως ούτε αυτό πρότεινε συγκεκριμένη μέρα απεργίας, αλλά ανέφερε να γίνει «στο
δεύτερο δεκαήμερο του Μάη».
Όσον αφορά το ψήφισμα για την αντιφασιστική κινητοποίηση της 27ης Απρίλη στη δίκη των νεοναζί, παραπέμφθηκε στην Εκτελεστική (μαζί με τα υπόλοιπα ψηφίσματα). Η
πλειοψηφία όμως των παρατάξεων έχουν
δηλώσει πως θα το στηρίξουν (Παρεμβάσεις, ΠΑΜΕ, ΜΕΤΑ, ΑΕΕκκι).

Νεκτάριος Δαργάκης

Σύσκεψη του
Συντονισμού
Ενάντια
στα Μνημόνια

Σ

ύσκεψη καλεί ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια, την Τρίτη 11/4, στις
6:30μμ στο ΕΚΑ, προκειμένου “να συζητήσουμε για το πως οργανώνουμε την φετινή Πρωτομαγιά και με ποιο τρόπο μπορούμε όλοι μαζί να ανοίξουμε τη σύγκρουση
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Για να μην
αφήσουμε την αδράνεια των συνδικαλιστικών
ηγεσιών να κυριαρχήσει, αλλά αντίθετα να
δώσουμε ώθηση στις αντιστάσεις που αναπτύσσονται”.
“Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο μνημόνιο αφού
στην Μάλτα συμφώνησε με ΕΕ και ΔΝΤ για
όλο το πλέγμα των νέων επιθέσεων σε βάρος
της εργατικής τάξης. Απο αυτήν την άποψη η
πρωτομαγιά παίρνει κεντρική θέση για να εκφραστεί η σύγκρουση του κόσμου της δουλειάς με το νέο επαίσχυντο μνημόνιο που
ετοιμάζουν και χρειάζεται να οργανωθεί με
μαζικό τρόπο. Ξεχωριστή θέση σε αυτές τις
επιθέσεις είναι η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων. Η ΔΕΗ και το ξεπούλημα της μπαίνουν στην πρώτη γραμμή και μαζί με το νερό
(ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ) δίνουν άμεσο χτύπημα σε
βασικά κοινωνικά αγαθά που έχουμε ανάγκη.
Την ίδια ώρα ξεπουλιέται η Εθνική Ασφαλιστική για να μαζέψει ρευστότητα η Εθνική τράπεζα (μετά από τόσες ανακεφαλαιοποιήσεις)
και προχωράει η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ
στην Θεσσαλονίκη με σκανδαλώδη τρόπο”
σημειώνει ο Συντονισμός στο κάλεσμά του.

Διαδήλωση ενάντια στο νέο μνημόνιο
νεργατική Απεργία
που όλοι οι αγώνες
θα ενώνονταν και θα
έστελναν το μήνυμα
ότι αυτό το μνημόνιο
δεν θα περάσει. Αυτό είναι το στοίχημα
για το επόμενο διάστημα” τόνισε ο Κώστας Καταραχιάς,
πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων
στο νοσοκομείο Αγ.
Σάββας, εκ μέρους
του Συντονισμού
Ενάντια στα ΜνημόΔιαδήλωση ενάντια στο νέο μνημόνιο στην Αθήνα, 6/4
νια.
Η συγκέντρωση
προέχει ο στόχος για τα αιματηρά πλεονάσμα- έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στο συλλαλητα”.
τήριο της επόμενης μέρας στην Πτολεμαϊδα
Η κόντρα με τις ιδιωτικοποιήσεις, η μάχη για ενάντια στο ξεπούλημα της ΔΕΗ.
προσλήψεις, αλλά και η κλιμάκωση των κινητοΟ Μανώλης Μαστοράκης από το ΣΕΚΕΣ ΕΥποιήσεων με γενική απεργία ήταν κεντρικά ζη- ΔΑΠ μας μίλησε σχετικά: “Μαζί με το μέτωπο
τήματα, στις ομιλίες, τα πανό και τη συζήτηση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού, που
που γινόταν στο συλλαλητήριο.
απ' ότι φαίνεται η κυβέρνηση φοβάται και το
“Διεκδικούμε να γίνει Πανεργατική Απεργία. πάει λίγο παραπίσω, προέκυψε και το ξεπούΘα θέλαμε σήμερα να μην ήμασταν σε ένα λημα της ΔΕΗ. Εμείς από την πλευρά μας θα
απογευματινό συλλαλητήριο αλλά σε μια Πα- σταθούμε αλληλέγγυοι στον αγώνα που κά-

νουν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ. Είναι ένας αγώνας που πρέπει να τον αγκαλιάσει κι ο κόσμος.
Από κει που είχε μια δημόσια επιχειρήση ηλεκτρισμού που κάλυπτε όλη την επικράτεια και
την έχει πληρώσει ο ίδιος, ξαφνικά μπορεί να
βρεθεί να μην έχει ρεύμα και τα καλύτερα εργοστάσιά της να παραδοθούν μπιρ παρά
στους ιδιώτες. Είμαστε αλληλέγγυοι στους συναδέλφους της ΔΕΗ γιατί υπερασπίζονται τα
συμφέροντα του κόσμου. Δεν είναι μόνο οι μισθοί, οι δουλειές κλπ. Είναι η ίδια η περιουσία
όλων μας. Αυτό που θα αφήσουμε στα παιδιά
μας. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ πρέπει να χτίσουν τον αγώνα από τα κάτω. Από τις ηγεσίες
έχουμε χορτάσει όλοι. Οι ηγεσίες θα πιεστούν
αν οργανωθεί η βάση των εργαζομένων της
ΔΕΗ και το πάρει πάνω της” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη.
Σχετικά με τη μάχη των προσλήψεων η εκπρόσωπος των αδιόριστων εκπαιδευτικών επισήμανε ότι “μόνος δρόμος είναι η διεκδίκηση
μόνιμων διορισμών. Όχι από συντεχνιακή σκοπιά αλλά επειδή θεωρούμε ότι μόνο με μόνιμη
και σταθερή δουλειά μπορεί να γίνει η στελέχωση των τομέων που είναι αναγκαίοι για να
ζει ο κόσμος με αξιοπρέπεια”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

H άποψή μας
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Όχι στις
διευκολύνσεις
για το
βομβαρδισμό
της Συρίας

Το αμερικάνικο πολεμικό πλοίο
Πόρτερ που βομβάρδισε τη Συρία
ξεκίνησε από τη βάση της Σούδας.
Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο
της κυβερνητικής πολιτικής του
ΣΥΡΙΖΑ: Πύραυλοι στη Συρία,
Μαχαίρι στις συντάξεις.

T

ην Πέμπτη 6 Απρίλη το
αμερικάνικο πολεμικό
πλοίο Πόρτερ βομβάρδισε
μαζί με το πολεμικό πλοίο Ρος
την Συρία με 59 πυραύλους Τόμαχοκ. Το πλοίο Πόρτερ ανήκει
στον αμερικάνικο στόλο της
Ανατολικής Μεσογείου που
σταθμεύει και χρησιμοποιεί σαν
μόνιμη βάση συντήρησης και
ανεφοδιασμού τη Σούδα στην
Κρήτη.
Την αναβάθμιση της βάσης
της Σούδας, προκειμένου να
εξυπηρετήσει τις νέες πολεμικές
επιχειρήσεις του προέδρου
Τραμπ και να εμπλέξει το ελληνικό κράτος ακόμα βαθύτερα στον
πολεμικό ορυμαγδό της Μέσης
Ανατολής, είχε συζητήσει προ
ημερών στις ΗΠΑ, απεσταλμένος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας Καμμένος.

Μ

άταια προσπαθεί το κυβερνητικό επιτελείο να πείσει ότι η Συμφωνία που έκλεισε στη Μάλτα έχει μεν “δυσάρεστα” μέτρα αλλά έχει και αντίμετρα και πάνω απ' όλα
τερματίζει την αβεβαιότητα για την πορεία της
οικονομίας. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για
συμφωνία σφαγής και των συντάξεων (με την
κατάργηση της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς) και των μισθών (με τη μείωση του αφορολόγητου), ένα μνημόνιο διαρκείας που συνεχίζει
την οικονομική κρίση και ένα πολιτικό χαστούκι
για τον Αλέξη Τσίπρα και τη διαχείρισή του.
Η κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση για
τη “δεύτερη αξιολόγηση” λέγοντας ότι είναι πολιτικά απαράδεκτο και ακραία αντιδημοκρατικό
να ψηφιστούν από τώρα μέτρα που θα εφαρμοστούν το 2019. Έλεγε επίσης ότι καταγγέλλει
τις πιέσεις της ΝΔ για γρήγορο κλείσιμο της
αξιολόγησης γιατί τάχα όσο παρατείνεται η διαπραγμάτευση, τόσο μεγαλώνει το οικονομικό
κόστος λόγω της “αβεβαιότητας”. Με την τωρινή συμφωνία, Τσίπρας και Τσακαλώτος ομολογούν την πολιτική χρεοκοπία τους. Ζητούν από
τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν θηριώδη μέτρα για το 2019 και το 2020 και αποδέχονται το νεοφιλελεύθερο παραμύθι ότι για τη
συνεχιζόμενη οικονομική κρίση φταίει η καθυστέρηση στην επιβολή των μνημονιακών “μεταρρυθμίσεων”.
Η διαχείριση Τσίπρα στηρίχτηκε στην ψεύτικη
ελπίδα ότι ο ιδιωτικός τομέας θα βγάλει την οικονομία από την ύφεση και ότι ο δημόσιος τομέας δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο από το να κόβει
τις δαπάνες του και να λεηλατεί τα εισοδήματα
των μισθωτών και των συνταξιούχων για να εξασφαλίζει πλεονάσματα του προϋπολογισμού.

Να φράξουμε το δρόμο
στη “Συμφωνία της Μάλτας”
Αυτή η αυταπάτη έσβησε ήδη από το τελευταίο
τρίμηνο του 2016 όταν η οικονομία ξαναγύρισε
στην ύφεση. Όσο και να ουρλιάζουν οι νεοφιλελέδες ότι η “αβεβαιότητα” εμπόδισε τους επενδυτές, τα γεγονότα δείχνουν το αντίθετο. Μέσα
στη μακρόσυρτη διεθνή οικονομική κρίση καμιά
οικονομία δεν έχει καταφέρει σταθερούς ρυθμούς ανάκαμψης, κάθε βήμα μπρος ακολουθείται από βήματα πίσω. Ο ελληνικός καπιταλισμός
δεν είναι εξαίρεση. Το ίδιο είχε πάθει το success
story του Σαμαρά το 2014, το ίδιο και το ροζ παραμύθι του Τσακαλώτου και του Τσίπρα.

Αμετανόητη
Αμετανόητη η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προχωράει
να επιβάλει τα μέτρα της “συμφωνίας” ελπίζοντας σε ένα φύλλο συκής από τη Σύνοδο του
ΔΝΤ με τη μορφή υποσχετικής για “ρυθμίσεις”
του χρέους. Πρέπει να φράξουμε το δρόμο σε
αυτόν τον κατήφορο, που συνδυάζεται με κατρακύλα της κυβέρνησης σε όλα τα μέτωπα.
Την ώρα που ο Τσακαλώτος έκλεινε τη συμφωνία της ντροπής στη Μάλτα, ο Τραμπ χρησιμοποιούσε τη βάση της Σούδας για να βομβαρδίσει τη Συρία με τις ευλογίες του Κοτζιά και του
Καμμένου. Και την επόμενη μέρα ο Τόσκας περιφρουρούσε τα γραφεία της Χρυσής Αυγής
από τους αντιφασίστες διαδηλωτές.

Δεκατρία στελέχη έκφρασαν τη διαφωνία
τους στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Οι
βουλευτές του ετοιμάζονται να πειθαρχήσουν
στις “αποφάσεις των οργάνων”. Ο εργατόκοσμος που στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα
χρόνια πρέπει να βγει στους δρόμους για να
δείξει στους υπουργούς και στους βουλευτές
σε ποιον οφείλουν να πειθαρχήσουν. Η θέση κάθε αριστερού εργάτη και εργάτριας είναι στο
πλευρό των συνδικάτων που απεργούν και της
Αριστεράς που διαδηλώνει ενάντια στα Μνημόνια -και τα παλιά και αυτά που έχουν την υπογραφή του Τσίπρα.
Δεν έχουμε ανάγκη τα λεφτά της “δόσης” που
θα εκταμιεύσει ο κύριος Ρέκλινγκ σαν αντάλλαγμα για την τήρηση της συμφωνίας. Όλα τα λεφτά θα πάνε πίσω σαν τοκοχρεολύσια στα ταμεία των τραπεζιτών. Η εναλλακτική λύση είναι η
στάση πληρωμών και η διαγραφή του χρέους,
ένα ανατρεπτικό μέτρο που θα μεταφέρει το
πρόβλημα στο απέναντι στρατόπεδο. Τα επιτελεία της ΕΕ ζουν με την αγωνία μιας ιταλικής
χρεοκοπίας και μιας αποσύνθεσης του Ευρώ.
Δεν είναι ώρα για συμφωνίες αλλά για ρήξεις
μαζί τους. Εμπρός να δυναμώσουμε τους αγώνες σε αυτή την κατεύθυνση.

Δηλώσεις
Oι δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις με τον ομόλογό του
στη διάρκεια των εκδηλώσεων
της 25ης Μαρτίου στις ΗΠΑ
ήταν σαφείς: «Του είπα ότι θα είναι τιμή μας να επισκεφθεί και
τη Σούδα. Για τη Σούδα κάναμε
μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις
δυνατότητες που υπάρχουν για
την επέκταση της βάσης και τη
σημασία της για τη Συμμαχία».
Συγκεκριμένα ο Καμμένος
έκανε λόγο για «επέκταση της
αμυντικής μας συνεργασίας όχι
μόνο για έναν χρόνο, αλλά για
τα επόμενα πέντε ή δέκα χρόνια» , μιλώντας εμμέσως πλην
σαφώς για την ανανέωση της
χρήσης της ναυτικής βάσης της
Σούδας σε πενταετή ή και δεκαετή βάση σε σχέση με την
ετήσια βάση που ισχύει σήμερα.
Οι ΗΠΑ πρότειναν επίσης τη
συμμετοχή ενός ελληνικού πολεμικού πλοίου στη συνοδεία του
αμερικάνικου αεροπλανοφόρου
που δρα στην περιοχή.
Οι συνέπειες αυτής της εγκληματικής πολιτικής φάνηκαν αμέσως με τη βροχή πυραύλων που
έριξε ο Τραμπ στη Συρία. Εμπρός να απαιτήσουμε να κλείσει
η βάση της Σούδας.

περισσότερα στις σελίδες 8, 9
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Μαζικές διαδηλώσεις εκπαιδευτικών

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Μ

Στα Γιάννενα το Καραβάνι της Υγείας

αζική ήταν η κινητοποίηση που
πραγματοποίησαν δάσκαλοι
και καθηγητές μαζί με συλλόγους αδιόριστων εκπαιδευτικών και συναδέλφων τους από την ειδική αγωγή
την Τετάρτη 5/4.
Οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν
στα Προπύλαια και διαδήλωσαν στο
κέντρο της Αθήνας με αιτήματα για μαζικές προσλήψεις στα σχολεία και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιώματων για τους εργαζόμενους στην ειδική αγωγή. Στάση εργασίας είχαν
προκηρύξει οι ΔΟΕ και ΟΛΜΕ. Οι εκπαιδευτικοί συναντήθηκαν στο ύψος
του υπουργείου Εργασίας με τους
απεργούς της Υπηρεσίας Ασύλου και
τις συλλογικότητες των ανέργων και
συνέχισαν με πορεία προς τη Βουλή.
“Διεκδικούμε μόνιμους και μαζικούς
διορισμούς εκπαιδευτικών” είπε στην
Εργατική Αλληλεγγύη η Αγγελική, καθηγήτρια σε σχολείο του κέντρου και
μέλος της Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας. “Οι αναπληρωτές καλύπτουν θέσεις κι ανάγκες
μόνιμες. Αυτή τη στιγμή κρίνεται ποια
θα είναι η κατάσταση στα σχολεία το
νέο εκπαιδευτικό έτος. Τώρα γίνεται ο
σχεδιασμός, τώρα είναι η ώρα να διεκδικήσουμε προσλήψεις αλλά και να παλέψουμε για τις γενικότερες αλλαγές
που γίνονται στα δημόσια σχολεία”.
Από το μεσημέρι της προηγούμενης
μέρας, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής
είχαν συγκεντρωθεί έξω από το υπουργείο Παιδείας, έστησαν σκηνές και διανυκτέρευσαν εκεί. Στη διαδήλωση ήταν

Επόμενη κεντρική κινητοποίηση για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία είναι το Καραβάνι της Υγείας στα Γιάννενα στις 26 Απρίλη, η πέμπτη κατά σειρά κινητοποίηση μετά τις διαδηλώσεις σε
Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα και Λάρισα.

Τετάρτη 5 Απρίλη, Αθήνα

το πιο μαζικό και δυναμικό κομμάτι.
“Έχουμε έρθει από όλη την χώρα.
Εγώ έχω έρθει από τη Χίο. Μαζί είναι
συνάδελφοι από την Κρήτη, τη Βόρειο
Ελλάδα, από παντού” μας είπε ο Παντελής, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής.
“Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Έχουμε σπουδάσει σε παιδαγωγικά
τμήματα ειδικής αγωγής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και
αλλού και διεκδικούμε το πτυχίο μας
να μας δίνει επαγγελματικά δικαιώματα κι όχι κάποια μόρια. Στην ειδική
αγωγή υπάρχουν μεγάλες ανάγκες
που δεν αρκούν οι ήδη υπάρχοντες εκπαιδευτικοί. Πρέπει να γίνουν μαζικές
προσλήψεις και άμεσα. Χτες στήσαμε
σκηνές και μείναμε έξω από το υπουργείο Παιδείας”.

Υπηρεσία Ασύλου
Στις 5 και 6 Απριλίου 2017, οι συμβασιούχοι της Υπηρεσίας Ασύλου συμμετείχαμε στη 48ωρη πανελλαδική
απεργία που είχε κηρύξει η ΑΔΕΔΥ για εμάς, στην
οποία το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε σε 80% πανελλαδικά.
Προχωρήσαμε σε δεύτερη κατά σειρά κινητοποίηση,
μετά την 24ωρη απεργία της 13/2, αφού δεν πραγματοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις που είχαμε λάβει από το
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για καταβολή
των δεδουλευμένων όλων μέχρι την 2/3 και για ομαλοποίηση των πληρωμών. Την Τετάρτη 5/4, συνάδελφοι
από όλες τις δομές της Αττικής πραγματοποιήσαμε
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Το άλλο ζήτημα που έχει προκύψει, αφορά τις συμβάσεις. Σε κάποιες ανανεώσεις έγινε μονομερής μεταβολή
των όρων, σε μια σχέση εργασίας όπου δεν περιγράφονται σαφώς τα καθήκοντά μας και πρακτικά να απολύονται 13 συνάδελφοί μας. Η όλη λογική είναι ότι δεν
υπάρχει διάθεση να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες με πρόσληψη νέου προσωπικού αλλά με τα μπαλώματα μιας εσωτερικής κινητικότητας των εργαζομένων.
Στη Γενική Συνέλευση που έγινε τη δεύτερη μέρα της
απεργίας, συμφωνήθηκε ότι εάν δεν εκπληρωθούν οι
ανωτέρω δεσμεύσεις του Υπουργείου έως την 13/4 θα
προχωρήσουμε σε περαιτέρω κινητοποιήσεις.

Λουκάς Θεοτοκάτος,
συμβασιούχος Υπηρεσίας Ασύλου

Πρόταση για τη συνέχεια του αγώνα
με απεργία στα σχολεία βάζει το δίκτυο “Η Τάξη μας”.
“Στην κατρακύλα της κυβέρνησης δε
χωράει καμία αναμονή! Χρειαζόμαστε
άμεση απεργιακή απάντηση για να
σταματήσουμε την επίθεση στο δημόσιο σχολείο, να κερδίσουμε την κάλυψη των χιλιάδων κενών με μαζικούς
διορισμούς μονίμων, να σταματήσουμε
τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης,
τα κλεισίματα τμημάτων και τις περικοπές των μαθημάτων. Απεργία στην εκπαίδευση, απεργία σε όλο το Δημόσιο
για προσλήψεις και χρηματοδότηση,
πανεργατική απεργία που θα μας ενώσει όλους”.

Σ.Μ.

OΣΝΙΕ
24ωρη απεργία
24ωρη απεργία θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι
στην Ιδιωτική Υγεία την Τρίτη 25 Απρίλη. Είναι η ημέρα που
εκδικάζεται η αγωγή της ΟΣΝΙΕ εναντίον του Συνδέσμου
Ελληνικών Κλινικών για την την κλαδική ΣΣΕ. Η Ομοσπονδία
καλεί σε συγκέντρωση στο Εφετείο.

Nέον Αθήναιον
Δυο βδομάδες πριν, την Τρίτη 11/4, οι απλήρωτοι κι απολυμένοι εργαζόμενοι της κλινικής Νέον Αθήναιον – που έβαλε πρόσφατα λουκέτο - πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω
από το υπουργείο Εργασίας με τη στήριξη του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν αποπληρωμή των δεδουλευμένων τους και ένταξη τους στα μητρώα του ΟΑΕΔ για την παροχή επιδόματος ανεργίας.

ΣΚΟΤ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλούν οι εργαζόμενοι της
ΣΚΟΤ Α.Ε. την Τρίτη 11/4 στις 6μμ, στην πλατεία Ηρώων
στην Ελευσίνα. Οι εργαζόμενοι αγωνίζονται εδώ και μήνες
ενάντια σε μειώσεις μισθών και εκ περιτροπής εργασία 3 μεροκάματων το μήνα, καθώς και την στοχοποίηση των μελών
του σωματείου με σκοπό την εγκαθίδρυση της εργολαβικής
εργασίας.

Η ΠΟΕΔΗΝ προσανατολίζεται να καλέσει σε στάση εργασίας για
το νομό των Ιωαννίνων, σε 24ωρη απεργία για τους όμορους νομούς, ενώ προτείνει στα πρωτοβάθμια σωματεία πανελλαδικά να
συμμετέχουν στην κινητοποίηση με όποιο τρόπο επιλέξουν. Αναμένεται η οριστικοποίηση της απόφασης που όμως έχει αργήσει.
Η Λουίζα Γκίκα, φοιτήτρια Ιατρικής Ιωαννίνων μας είπε: «Από την
Εργατική Αλληλεγγύη έχουμε ήδη ξεκινήσει να οργανώνουμε την
κινητοποίηση, υπάρχει ανταπόκριση από τους εργαζόμενους παρά
το γεγονός ότι η ΠΟΕΔΗΝ δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα υλικό.
Έχουμε οργανώσει εξορμήσεις και στα δύο νοσοκομεία της πόλης, οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν ότι αυτή η κινητοποίηση μπορεί να βοηθήσει τον αγώνα τους. Κάναμε παρέμβαση και στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών την Τετάρτη 5 Απρίλη με πρόταση
να συμμετέχουν και αυτοί στο Καραβάνι όπου και εκεί υπήρχε ανταπόκριση για να δοθεί κοινά η μάχη για προσλήψεις».

Άγιος Σάββας
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στο νοσοκομείο του Αγίου Σάββα
ενάντια στις αντεργατικές κινήσεις της διοίκησης, την «αξιολόγηση», τη διάλυση του Κοινωνικού Φαρμακείου του νοσοκομείου και
την έλλειψη προσωπικού.
Η Ζαννέτα Λυσικάτου, ειδικευόμενη γιατρός μας είπε: «Από την
προ-προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάνει στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη διοίκηση για την αυθαίρετη μετακίνηση συναδέλφων μας από το Ακτινοθεραπευτικό, το οποίο
φυσικά συνοδευόταν με κλείσιμο μηχανημάτων. Σε αυτή την παράσταση ο διοικητής δέχτηκε μόνο το ΔΣ. όπου βάλαμε όλα τα ζητήματα. Ο διοικητής έδωσε αρνητικές απαντήσεις σε όλα.
Στη συνέχεια βγάλαμε τέσσερα διαφορετικά κείμενα ως Επιτροπή Αγώνα, τα μοιράσαμε σε όλο το νοσοκομείο και για αυτό στη
συνέχεια κάναμε μια πολύ μαζική συνέλευση την προηγούμενη
Τρίτη. Συμμετείχαν πάνω από 80 άτομα όπου κουβεντιάσαμε και
για την «αξιολόγηση», ενώ είχε προηγηθεί συνέλευση γιατρών
αφού είχαμε την κινητοποίηση της ΕΙΝΑΠ στο υπουργείο. Ο διοικητής είναι το μακρύ χέρι όλων αυτών των περικοπών που κάνει η
κυβέρνηση. Αποφασίσαμε ότι θα ξεκινήσουμε επαναλαμβανόμενες
στάσεις από την Παρασκευή 7 Απρίλη. Κάναμε τη στάση, συγκεντρωθήκαμε στο προαύλιο. Μας κάλεσε στέλεχος της διοίκησης για
να μας απαντήσει για τα αιτήματά μας. Εν τω μεταξύ, η ΕΦ.ΣΥΝ είχε δημοσίευμα για τις ελλείψεις και τους εργαζόμενους-λάστιχο
στο δικό μας νοσοκομείο, όπως και στα υπόλοιπα. Ο διοικητής
έστειλε τέσσερις σελίδες απάντηση με ψέματα, ενώ απείλησε με
μήνυση τον Δ. Τερζή, δημοσιογράφο της ΕΦΣΥΝ.
Προσπαθεί να στρογγυλέψει τις ελλείψεις, ενώ στην πράξη επιχειρεί να καλύψει κενά του ΕΛΠΙΣ με μετακινήσεις από το δικό μας
νοσοκομείο. Και μετά έχει το θράσος να βγαίνει να μας καταγγέλλει, ενώ απειλεί και το δημοσιογράφο. Θα υπάρξει απάντηση και
συνέχεια των κινητοποιήσεών μας».

ΕΙΝΑΠ
Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της στάσης εργασίας για τα δικαιώματα των ειδικευόμενων πραγματοποίησε η
ΕΙΝΑΠ (Ένωση Ιατρών Αθήνας-Πειραιά) την Πέμπτη 6 Απρίλη το
μεσημέρι.
Στην κινητοποίηση συμμετείχαν μόνιμοι, ειδικευόμενοι και φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Με πανό βρέθηκαν στη συγκέντρωση οι
γιατροί από το Γεννηματά, όπως είχαν αποφασίσει σε Γενική τους
Συνέλευση.
Οι ειδικευόμενοι όλες τις προηγούμενες μέρες με ανακοινώσεις
και αποφάσεις συνελεύσεων τόνιζαν ότι δεν είναι απλά εκπαιδευόμενοι, αλλά σηκώνουν μεγάλο βάρος από τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. Εργάζονται περισσότερο από 24 ώρες πολλές
φορές μέσα στην εβδομάδα, ενώ αμείβονται με λιγότερα από 2,5
ευρώ την ώρα σε κάθε εφημερία. Καταγγέλλουν ότι τα σχέδια που
προτείνει το ΚΕΣΥ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας) είναι άλλος ένας
«κόφτης» σε σχέση με τις χιλιάδες προσλήψεις που χρειάζονται.
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λημμύρισε η πλατεία της Πτολεμαΐδας την Παρασκευή 7
Απρίλη, στο μεγάλο συλλαλητήριο ενάντια στο ξεπούλημα της
ΔΕΗ. Τη συγκέντρωση κάλεσαν η ΓΕΝΟΠ, σωματεία της ΔΕΗ, Εργατικά
Κέντρα και φορείς της δυτικής Μακεδονίας και ανταποκρίθηκαν το σύνολο των δυνάμεων της αριστεράς,
αγρότες από το Αμύνταιο και πολλές
εκατοντάδες κόσμου που βροντοφώναξαν “ΟΧΙ” στη ιδιωτικοποίηση.
Κυβέρνηση και θεσμοί παζαρεύουν
το ξεπούλημα μονάδων της ΔΕΗ – με
την κυβέρνηση μάλιστα να εμφανίζει
με θράσος σαν επιτυχία την πιθανότητα η ιδιωτικοποίηση να “περιοριστεί”
στις λιγνιτικές μονάδες και να μην
συμπεριλάβει τις υδροηλεκτρικές. Κάτι
που κατά δήλωση του αρμόδιου
υπουργού Σταθάκη ούτε αυτό δεν είναι σίγουρο. Την ίδια στιγμή το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά στη πρόσληψη συμβούλων που θα προτείνουν τους καλύτερους τρόπους με τους οποίους θα
πουληθούν - “αξιοποιηθούν” είναι η λέξη που χρησιμοποιούν - ποσοστά που
κατέχει μέχρι τώρα το δημόσιο τόσο
στη ΔΕΗ (17%), αλλά και στο Αεροδρόμιο της Αθήνας (30%), στα ΕΛΠΕ
(35%), στην ΕΥΑΘ (23%) και την ΕΥΔΑΠ (11%), στη ΔΕΠΑ (65%) και τον
ΟΤΕ (5%).
Είναι ώρα για απεργιακή σύγκρουση για να μην περάσουν οι ιδιωτικο-

ΔΕΗ Όχι στο ξεπούλημα

Δεν είναι ώρα
για αναστολή

Σ

ε αναστολή της κινητοποίησης που
οργάνωναν για την Τρίτη 11/4, προσανατολιζόταν η ηγεσία του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εθνική Ασφαλιστική
το μεσημέρι της προηγούμενης μέρας.

Συλλαλητήριο ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, Πτολεμαΐδα, 7/4

ποιήσεις. Η ΓΕΝΟΠ δεν πρέπει να περιοριστεί σε συλλαλητήρια και να
αναβάλει την απεργιακή μάχη για τις
μέρες που θα ψηφίζονται τα ξεπουλήματα στη Βουλή. Τώρα είναι η ώρα
να κινηθούν συντονισμένα οι εργαζόμενοι όλων των δημόσιων επιχειρήσεων που απειλούνται με ξεπούλημα.
Και θα έχουν μαζί τους όλη την εργατική τάξη γιατί οι συνέπειες των ιδιωτικοποιήσεων μας αφορούν όλους.

Συνταξιούχοι Ιονικής

Συνεχίζουν

Σ

ΕΘΝΙΚH ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚH

υνέχισαν για τρίτη βδομάδα τις κινητοποιήσεις οι συνταξιούχοι της Ιονικής Τράπεζας, με καθημερινές συγκεντρώσεις έξω από τα κεντρικά γραφεία
της Alpha Bank στην οδό Σταδίου.

ΕΛΤΑ Έκανε πίσω η διοίκηση
Χρειάστηκε μια μέρα απεργίας από την τετραήμερη
(4/4 – 7/4) που είχαν προκηρύξει οι ταχυδρόμοι της Αττικής για να κάνει πίσω η διοίκηση. Αφορμή για το ξέσπασμα της απεργίας ήταν το σχέδιο της διοίκησης για μείωση των θέσεων εργασίας στη διανομή, βλέποντας πίσω
από αυτό και επερχόμενη παραχώρηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών στους ιδιώτες. Η διοίκηση μετά την πρώτη μέρα της απεργίας την περασμένη Τρίτη ανακοίνωσε
ότι παγώνει το σχέδιο και κάλεσε τους εργαζόμενους σε
διαβούλευση.

μέλος του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής
Τράπεζας “Ιονική Ενότητα”. “Διεκδικούμε τα
λεφτά που έχουμε δώσει. Έχουμε πληρώσει
υπέρογκες εισφορές για να πάρουμε το
εφάπαξ. .
Και το υπουργείο Εργασίας οφείλει να
καταθέσει χρήματα στον κλάδο εφάπαξ.
Αντ' αυτού μας παραπέμπει στο υπουργείο
Οικονομικών που μας λέει ότι δεν πρόκειται
να δώσει τίποτα αν δεν υπογραφεί η αξιολόγηση. Ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι η
αξιολόγηση σημαίνει νέο μνημόνιο.
Μόνος δρόμος λοιπόν να αγωνιστούμε. Τα
κανάλια και οι εφημερίδες δεν προβάλουν
τον αγώνα μας. Δεν είμαστε μόνοι μας όμως.
Συνεχίζουμε μαζί με τα άλλα σωματεία συνταξιούχων όπως σήμερα της Εμπορικής, αλλά και με τους εν ενεργεία συναδέλφους. Κι
αφού ΟΤΟΕ, ΓΣΕΕ κλπ δεν φαίνονται διατεθειμένοι να μας βοηθήσουν κοιτάμε πώς
μπορούμε να οργανωθούμε από τα κάτω”.

Οι συνταξιούχοι τραπεζοϋπάλληλοι διεκδικούν να καταβληθούν τα λεφτά που τους
είχαν κρατηθεί όλα τα χρόνια που εργάζονταν για το εφάπαξ τους.
Την Τετάρτη 5/4, μαζί με τους συνταξιούχους της Ιονικής βρέθηκαν και οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας. Είχαν πάρει
πριν χρόνια στεγαστικά δάνεια κλπ και οι
δόσεις αποπληρωμής είχαν καθοριστεί με
τους μισθούς που έπαιρναν τότε. Οι μισθοί
και οι συντάξεις κόπηκαν αλλά οι δόσεις
όχι, με αποτέλεσμα να πληρώνουν τεράστια ποσά και να τους μένουν ελάχιστα κάθε μήνα για την
επιβίωση.
“Θα πάμε μέχρι
τη Μεγάλη Βδομάδα με τις συγκεντρώσεις και θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις ξανά
μετά το Πάσχα”
μας είπε ο Λάμπρος Μεραντζής,
Συνταξιούχοι της Εμπορικής στο πλευρό των συναδέλφων τους της Ιονικής

Πετυχημένη
η απεργία στην ΕΤΕ
24ωρη απεργία πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα την Παρασκευή
7/4. Οι εργαζόμενοι της Εθνικής καταγγέλλουν καταστρατήγηση του κανονισμού εργασίας και ρουσφετολογικές, αδιαφανείς προσλήψεις στελεχών.
“Αυτό που κάνει η διοίκηση είναι να ξηλώνει κομμάτι κομμάτι τον κανονισμό εργασίας.
Ενώ ταυτόχρονα έφυγαν πάνω από 1100 συνάδελφοι με πρόγραμμα εθελούσιας, προσλαμβάνουν κόσμο όχι με δημόσιο διαγωνισμό
και με βάση τα προσόντα, αλλά ως ειδικούς
συνεργάτες με παχυλούς μισθούς και τοποθετούνται ως στελέχη σε θέσεις ευθύνης. Τα
στελέχη αυτά ανήκουν σε συγκεκριμένα λόμπι κι εκφράζουν συγκεκριμένα συμφέροντα”
δήλωσε ο Νίκος Παπατριανταφύλλου μέλος
στο Δ.Σ του σωματείου εργαζομένων (ΣΥΕΤΕ).
Οι απεργοί συγκεντρώθηκαν έξω από το
κεντρικό κτήριο της Εθνικής στην πλατεία
Εθν.Αντίστασης. “Συνολικά η συμμετοχή στην
απεργία είναι πολύ καλή. Αυτή είναι μια πρώτη δυναμική απάντηση. Έχουμε προσφύγει
και στο υπουργείο Εργασίας, θα υπάρξει τριμερής συνάντηση και αν δεν λυθεί το ζήτημα
θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις” δήλωσε
ο Γιάννης Πούπκος, αντιπρόεδρος του ΣΥΕΤΕ. “Συμπαραστεκόμασταστε στους συναδέλφους της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η διοίκηση έχει δεσμευτεί να πουλήσει τα πάντα.
Ήδη έχουν πουληθεί θυγατρικές στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό θέλουν να πουλήσουν
και την Εθνική Ασφαλιστική” τόνισε.

Η κινητοποίηση όπως ανακοινώθηκε στην
τελευταία συνέλευση, περιελάμβανε πορεία μέχρι το ιστορικό κτίριο της Εθνικής
Ασφαλιστικής στην Κοραή, όπου και θα
έστηναν συλλογική κουζίνα. Ο Δήμος Αθηναίων δεν έδωσε άδεια για την συγκεκριμένη δράση και τελικά υπερίσχυσε η άποψη
για “οικονομία δυνάμεων” εν όψει του
ανοίγματος των δεσμευτικών προσφορών
που έχουν κατατεθεί για την αγορά της
Εθνικής Ασφαλιστικής.
Οι εργαζόμενοι της Εθνικής Ασφαλιστικής έχουν ήδη στην πλάτη τους έναν μεγάλο αγώνα που έδειξε τη δύναμη που έχουν
στα χέρια τους. Τόσο οι 24ωρες απεργίες
το τελευταίο δίμηνο όσο και η 4ήμερη
απεργία την περασμένη βδομάδα είχαν καθολική επιτυχία αφού σε όλες τις περιπτώσεις κατάφερναν και σταματούσαν το 100%
της λειτουργίας της εταιρίας σε όλα της τα
τμήματα. Σε μια επίδειξη συλλογικότητας
οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονταν κάθε μέρα στα κεντρικά γραφεία στη Συγγρού και
αφού έκαναν συνέλευση με την οποία επιβεβαίωναν την συνέχιση της απεργίας, στη
συνέχεια έβγαιναν στο δρόμο και έκλειναν
το ένα ρεύμα της Συγγρού.

Αναταραχή
Προφανώς στην περίπτωση της Εθνικής
Ασφαλιστικής, επιχειρήματα “από τα πάνω”
για τον κόσμο που δεν τραβάει δεν πιάνουν
τόπο. Είναι όμως ώρα για οικονομία δυνάμεων; Οι διαδικασίες για το ξεπούλημα της
Εθνικής Ασφαλιστικής δεν έχουν σταματήσει. Την ίδια περίοδο με τον αγώνα στην
Εθνική Ασφαλιστική – κι όχι τυχαία - η αναταραχή στον τραπεζικό τομέα απλώνεται.
Την Παρασκευή 7/4 απήργησαν οι συνάδελφοί τους από την Εθνική Τράπεζα. Καθημερινά έξω από την Αlpha Bank διαδηλώνουν οι συνταξιούχοι της Ιονικής και
προστέθηκαν την προηγούμενη βδομάδα
και οι συνάδελφοί τους από την Εμπορική.
Η ΟΤΟΕ απειλούσε με απεργιακές κινητοποιήσεις αν προχωρούσαν οι απολύσεις
στην Τράπεζα Αττικής.
Ταυτόχρονα ο αγώνας στην Εθνική
Ασφαλιστική αποτελεί ένα σπουδαίο κομμάτι του αγώνα ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις που περιλαμβάνει τους εργάτες στη
ΔΕΗ και στις επιχειρήσεις νερού, στο ΟΛΘ
στην Θεσσαλονίκη, στις Κτιριακές Υποδομές και σε πολλά άλλα σημεία. Αντί για
αναστολή κινητοποιήσεων είναι ώρα για
κλιμάκωση και συντονισμό όλων αυτών των
αγώνων σε ένα μέτωπο που θα μπλοκάρει
τις ιδιωτικοποιήσεις όπως οι εργαζόμενοι
μπλόκαραν κάθε λειτουργία της εταιρίας
τις μέρες τις απεργίας.

Σ.Μ.
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Το αντιφασιστικό κίνημα

Η Μάγδα Φύσσα και η Μαρία Κασκαρίκα (μητέρα του Α. Λάζαρη)
διαδηλώνουν μαζί στο συλλαλητήριο της 8/4

Α

πέναντι στη βαρβαρότητα, τον τυφλό φανατισμό,
την ωμή βία και τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, αντιτάσσουμε την παιδεία και τον πολιτισμό, αυτό
που αγωνιζόμαστε να δώσουμε στα παιδιά μας. Εδώ δεν
έχει θέση ο φασισμός.

Μαρία Κασκαρίκα, μητέρα Αλέξη Λάζαρη

Μ

ετά από πολλές παρεμβάσεις και πιέσεις των εργαζόμενων της ΕΡΤ στη διοίκηση, να μην προβάλλει
τους φασίστες, και ενώ η διοίκηση πάντα έβρισκε τρόπο
να ξεγλιστράει, πήραμε μια απόφαση την οποία τηρήσαμε: όποτε υπάρχει φασιστικός-ρατσιστικός λόγος της
Χρυσής Αυγής, θα τον σταματάμε.
Δεχτήκαμε πιέσεις και τρομοκρατία από τα φίλια μέσα
τους αλλά δε μας τρομοκρατούν. Θα συνεχίσουμε στο
δρόμο που χαράξαμε, ποτέ πια στη δημόσια τηλεόραση
να μην υπάρχει εκπομπή που θα αναδεικνύει το φασιστικό έργο τους και το ρατσιστικό λόγο τους.
Παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες σας για να σταματήσει αυτή η φασιστική οργάνωση να εκμεταλλεύεται
τα δημόσια αγαθά. Τα συνδικάτα να μπουν μπροστά σε
αυτό τον αγώνα μαζί με όλες τις αντιφασιστικές ενώσεις
και μαζί με την κοινωνία.

Παναγιώτης Καλφαγιάννης, ΠΟΣΠΕΡΤ

Ο

ι συνήγοροι της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της
Χρυσής Αυγής είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τη
συμπαράστασή μας στον Αλέξη Λάζαρη και την οικογένειά του, όπως και σε όλα τα θύματα των εγκληματικών
επιθέσεων.
Καμία δικαστική εξουσία και κανένα αστικό κράτος δε
θα τσακίσει το φασισμό, το φασισμό θα τον τσακίσει το
λαϊκό κίνημα. Το αστικό κράτος τους παρακολουθούσε
μέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα να δρουν κάθε
μέρα με αστυνομική ασυλία. Η δικαστική εξουσία τους
δικάζει με μισό κατηγορητήριο.
Η αποθράσυνση μεγαλώνει ακόμη περισσότερο όταν
υπάρχει Υπουργός Δικαιοσύνης που λέει ότι η Χρυσή
Αυγή πρέπει να ενταχθεί στο δημοκρατικό τόξο, όταν η
κυβέρνηση τους κατατάσσει στις δυνάμεις της «εθνικής
ενότητας» στο Καστελλόριζο. Αποθρασύνονται όταν γίνεται προσπάθεια να ανατραπεί η μεταφορά της δίκης
εδώ, στο Εφετείο. Γιατί δίκη στον Κορυδαλλό σημαίνει
περιθωριοποίηση και ωφελεί μόνο τους δολοφόνους
που δε θέλουν την ανάδειξη των εγκληματικών τους
συμπεριφορών.
Μαζί με το κίνημα να επιβάλουμε τη διεξαγωγή της δίκης στο Εφετείο. Να αποβάλουμε ρεφορμιστικές και
λεγκαλιστικές αυταπάτες: το φασισμό τον τσακίζουμε
μέσα και έξω από τα δικαστήρια, και κύρια στους δρόμους.

Κώστας Παπαδάκης,
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Χιλιάδες πολιόρκησαν τα γραφεία-ορμητήρια της Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων το Σάββατο 8/4

Κλείστε τα “γραφεία” των νεοναζί

Ν

α μπει ξανά στη φυλακή ο Μιχαλολιάκος μαζί με όλους τους υπόδικους νεοναζί και να κλείσουν τα
“γραφεία” της Χρυσής Αυγής στους Αμπελόκηπους και όπου υπάρχουν, απαίτησε δυναμικά το αντιφασιστικό κίνημα, το
Σάββατο 8/4. Χιλιάδες διαδήλωσαν προς
τα κεντρικά “γραφεία” της νεοναζιστικής
συμμορίας στη Μεσογείων, σαν πρώτη
απάντηση απέναντι στη δολοφονική επίθεση που έκαναν τα τάγματα εφόδου
στο φοιτητή Αλέξη Λάζαρη στις 31/3.
Σχεδόν αμέσως μετά την επίθεση βγήκε το κάλεσμα για την αντιφασιστική διαδήλωση, το οποίο συνυπέγραψαν ο ίδιος
ο Αλέξης Λάζαρης και η οικογένειά του,
αντιρατσιστικές-αντιφασιστικές οργανώσεις, καθώς και μια σειρά συλλογικότητες και σωματεία της περιοχής. Στη συ-

νέχεια, αντιπροσωπεία των διοργανωτών
που την αποτελούσαν ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, η
Κατερίνα Γιαννούλια, μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, ο Γαβριήλ Κασιμάτης, γ.γ της ΠΟΣΠΕΡΤ, ο Νίκος Στραβελάκης, πανεπιστημιακός και ο Γιώργος Φιλιππάκης, μέλος ΔΣ ΕΣΗΕΑ, επισκέφθηκε τον υπουργό Προ.Πο, Ν. Τόσκα για να δηλώσουν
ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα των διαδηλωτών να βαδίσουν μέχρι τα “γραφεία”ορμητήρια της επίθεσης. Μάλιστα η ΠΟΣΠΕΡΤ δήλωσε ότι θα γίνει μικροφωνική
στο χώρο της ΕΡΤ (βρίσκεται απέναντι
από τα “γραφεία”).
Ο υπουργός είπε ότι θα απαντήσει
σύντομα. Πράγματι, την επόμενη ημέρα
που γινόταν η διαδήλωση, η απάντηση
που έδωσε στις αντιφασίστριες και τους

αντιφασίστες το Υπουργείο Προ.Πο στήνοντας κλούβες στη Μεσογείων και διμοιρίες ΜΑΤ στις κοντινές κάθετες
οδούς ήταν ότι όχι μόνο ανέχεται να
υπάρχουν ορμητήρια εγκλημάτων, αλλά
τα προστατεύει!
Οι διαδηλωτές, που είχαν συγκεντρωθεί στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Αλεξάνδρας και είχαν βαδίσει τη
Μεσογείων, εμποδίστηκαν από τις κλούβες στα 400 μέτρα από τα “γραφεία”.
Εκεί παρέμειναν για κάποια ώρα φωνάζοντας αντιφασιστικά και αντιρατσιστικά
συνθήματα και καταγγέλλοντας από τις
ντουντούκες την απόφαση του υπουργείου και τη στάση της αστυνομίας. Τέλος,
συνέχισαν την πορεία πίσω προς το σημείο της προσυγκέντρωσης.

Αφροδίτη Φράγκου

Πίσω στη φυλακή οι Μιχαλολιάκοι
Παρόντες στην αντιφασιστική διαδήλωση της 8/4 ενάντια στα
«γραφεία»-ορμητήρια της Χρυσής Αυγής ήταν οι γονείς του Α.
Λάζαρη και η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα Φύσσα.
Η συγκέντρωση άνοιξε με χαιρετισμό της Μαρίας Κασκαρίκα,
μητέρας του Α. Λάζαρη. Συνέχισαν ο Κ. Καταραχιάς από το
Σύλλογο Εργαζομένων στον Αγ.Σάββα, η Ε. Γανιάρη από τη Β'
ΕΛΜΕ, ο Π. Κωνσταντίνου από την ΚΕΕΡΦΑ, ο Θ. Κούρκουλας
από την ΚΑΡ, ο Π. Παπαχρόνης από το Φυσικό Αθήνας, ο Π.
Καλφαγιάννης από την ΠΟΣΠΕΡΤ, ο Κ. Παπαδάκης από την Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χ.Α, ο Θ. Λυκουριάς από τον τοπικό
συντονισμό σωματείων και συλλογικοτήτων και η Μ. Μπικάκη
από τον ΣΥΠΡΟΜΕ.
Οι χιλιάδες αντιφασίστριες και αντιφασίστες βγήκαν στη συνέχεια στη λεωφόρο Κηφισίας για να διαδηλώσουν προς τα
“γραφεία” της νεοναζιστικής συμμορίας. Συμμετείχαν με μπλοκ
η ΑΔΕΔΥ, η Γ' ΕΛΜΕ, η Β' ΕΛΜΕ και ο Α’ Σύλλογος Δασκάλων,

το σωματείο εργαζόμενων Αγ. Σάββα, το σωματείο εργαζόμενων ΓΝΑ Γεννηματάς, εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού,
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ, η ΛΑΕ, το ΕΕΚ, ο ΣΦ της ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας και άλλοι φοιτητικοί σύλλογοι Αθήνας, η Λαϊκή Συνέλευση
Γκύζη – Πολυγώνου, η ΚΕΕΡΦΑ, η LGBTQ+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνας – Πειραιά, η ΚΑΡ, ο ΣΥΠΡΟΜΕ, η ΟΡΜΑ, η Κόντρα και η Ροσινάντε.
Το αίτημα της κινητοποίησης ήταν αδιαπραγμάτευτο: τα ορμητήρια των επιθέσεων των ταγμάτων εφόδου πρέπει να κλείσουν, οι νεοναζί πρέπει να προφυλακιστούν ξανά μέχρι να τελειώσει η δίκη, οπότε και θα φυλακιστούν πλέον οριστικά, σε
καμία γειτονιά και εργατικό χώρο δεν είναι ανεκτή η παρουσία
τους. Κοινός τόπος των ομιλητών αλλά και των συνθημάτων
ήταν ότι το κίνημα δεν περιμένει τα αιτήματά του να υλοποιηθούν θεσμικά (άλλωστε το απέδειξε με τον πιο σαφή τρόπο το
Υπουργείο), αλλά ότι θα τα επιβάλει με τις μάχες του.
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Η δίκη της Χρυσής Αυγής

«Θ

α τους γαμήσω όλους,
έχεις τον λόγο μου, θα
έχεις νεκρούς μέχρι το
βράδυ», ουρλιάζει ο Κασιδιάρης στα
βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από
τα γεγονότα στην Χερσόνησο στο
Ηράκλειο της Κρήτης στις 25 Νοέμβρη του 2012.
Τότε απέναντι σε συγκέντρωση
της ναζιστικής συμμορίας με την παρουσία του Κασιδιάρη, του Παππά,
του Μίχου, του Μπαρμπαρούση, στο
ξενοδοχείο Belvedere καλέστηκε αντιφασιστική συγκέντρωση. Από νωρίς το πρωί μια μεγάλη αστυνομική
δύναμη κινήθηκε για να προστατεύσει την συγκέντρωση των ναζί αποκλείοντας τους αντιφασίστες σε
απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων
από το ξενοδοχείο. Πρώτος μάρτυρας για την υπόθεση κλήθηκε ο
απόστρατος αστυνομικός Τηλέμαχος Πανταγάκης που ξεκίνησε στις
7/4 και ολοκλήρωσε στις 10/4 (143η
και 144η δικάσιμοι).
“Μετά από λίγο έφτασαν οι βουλευτές Κασιδιάρης, Μίχος και
Μπαρμπαρούσης με καμιά 20αριά
χρυσαυγίτες (60 είχε αναφέρει στην
προανακριτική του κατάθεση). Μας
διαμαρτύρονταν για την αντισυγκέντρωση. Τους εξηγήσαμε ότι δεν
υπάρχει κίνδυνος γιατί ήταν μακριά
και δεν θα υπήρχε πρόβλημα αλλά
συνέχισαν να διαμαρτύρονται και
πήγαιναν προς το μέρος της αντι-

«Η ηγεσία της ΧΑ επικεφαλής τάγματος
εφόδου μπροστά στην αστυνομία»

Φωτό από αντιφασιστική κινητοποίηση στα Χανιά, 24/11/2012

συγκέντρωσης. Κάποια στιγμή ο Κασιδιάρης φώναζε και διαμαρτυρόταν, είπε πως θα υπάρξουν και νεκροί αν δεν φύγουν. Αυτό το είπε σε
εμένα προσωπικά. Αν δεν ήταν βουλευτής θα είχε συλληφθεί λόγω της
συμπεριφοράς του” ανέφερε ο
αστυνομικός. Λίγο αργότερα, όπως
παραδέχτηκε ο μάρτυρας, ο Κασιδιάρης “παρέσερνε” τους τραμπούκους τους που κινήθηκαν απειλητικά

Άλλη μια επίθεση χρυσαυγιτών στις 7/8/13,
αυτή τη φορά στην Πάτρα στον 18χρονο τότε
μαθητή, σήμερα φοιτητή, Χρήστο Αντίοχο, λίγα μέτρα μακριά από τα τότε γραφεία της ναζιστικής συμμορίας στην λεωφόρο Γούναρη,
εξέτασε το δικαστήριο στις 6 και 7 Απρίλη κατά την διάρκεια της 142ης και 143ης δικασίμου στη δίκη των ναζί της ΧΑ.
Πέντε μόλις εβδομάδες πριν τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα και τέσσερις πριν την επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, η επίθεση στον Χ. Αντίοχο είναι μια τρανταχτή απόδειξη της επιθετικότητας της ΧΑ και της αυτοπεποίθησης που είχαν τα μέλη της εγκληματικής
οργάνωσης εκείνη την περίοδο για να διεξάγουν σειρά επιθέσεων σε πανελλαδική κλίμακα
με σκοπό τον εκφοβισμό ολόκληρων περιοχών
και κομματιών της κοινωνίας (μεταναστών,
συνδικαλιστών, αντιφασιστών, νεολαίων, κλπ).
“Περπατούσα από τη Γούναρη προς την
πλατεία. Στην Παντάνασσα με σταμάτησαν 3
άτομα. Δεν υπήρχαν περαστικοί άλλοι. Ήρθαν
από πίσω με τα πόδια. Με σταμάτησαν, μου
φώναξε ένας να κάτσω στο πεζοδρόμιο. Γύρισα, φορούσαν παραλλαγή και μπλουζάκια ΧΑ”,
ανέφερε στην κατάθεσή του ο Χρήστος. “Αυτός που ήταν στη μέση μου ζήτησε ταυτότητα.
Του είπα «δεν έχω ταυτότητα». Μου λέει πολύ
νευρικά «μη με μουρλαίνεις» και άρχισαν να με
χτυπούν και οι 3 στο πρόσωπο και στο σώμα.
Όταν σταμάτησαν να με χτυπούν ένας από αυτούς είπε «εδώ κάνουν κουμάντο οι ναζί», γύρισαν την πλάτη και έφυγαν. Τότε είδα τις
μπλούζες που από πίσω έγραφαν ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Όταν συνήλθα, πήρα τηλέφωνο τη μητέρα

προς τον αστυνομικό κλοιό και επιχείρησαν να τον σπάσουν.
«Η υπόθεση αυτή είναι σημαντική.
Η ίδια η ηγεσία της κατηγορούμενης
ως εγκληματικής οργάνωσης ΧΑ είναι παρούσα και ηγείται τάγματος
εφόδου που έρχεται να 'επιβάλει την
τάξη' και μάλιστα μπροστά στην
αστυνομία. Ο ίδιος ο Κασιδιάρης
έχει τον πρώτο ρόλο σε αυτή την
επιχείρηση και όλοι οι υπόλοιποι

ακολουθούν. Δείχνει και την ιεραρχική λειτουργία της ναζιστικής οργάνωσης αλλά και την επιχειρησιακή
της λειτουργία», εξηγεί μιλώντας
στην ΕΑ ο Δημήτρης Ζώτος.
Εσπευσμένα και λόγω κωλύματος
του μάρτυρα εξετάστηκε την Δευτέρα 10/4 ο πρώτος μάρτυρας της
υπόθεσης των επιθέσεων του τάγματος εφόδου Αιτωλοακαρνανίας
υπό την ηγεσία του Μπαρμπαρούση

στις λαϊκές αγορές και τα πανηγύρια
της περιοχής.
Ο Μπραμπετάκης σε αντίθεση με
το τι είχε πει στις προανακριτικές του
καταθέσεις, αυτή τη φορά προσπάθησε να απεμπλέξει τον Μπαρμπαρούση από την όλη υπόθεση. Σύμφωνα
με τον Μπραμπετάκη ο ναζί βουλευτής βρέθηκε εκεί για εθιμοτυπική επίσκεψη και χαιρετούρες και δεν τον είδε μαζί με την ομάδα που χτυπούσε
και κλωτσούσε τους πάγκους. Τελικά
και κάτω από την πίεση και τις ερωτήσεις της πολιτικής αγωγής αναγκάστηκε να παραδεχτεί πως όλη η ομάδα των μαυροφορεμένων ήταν ενιαία
και ακολουθούσε τον βουλευτή
Μπαρμπαρούση. Και αυτή η υπόθεση
θα συνεχιστεί με νέους μάρτυρες.
Η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας ανακοίνωσε πως έχει ταυτοποιήσει τον χρυσαυγίτη που στις
14/2/17 εκτόξευσε χυδαιότητες κατά
της Μάγδας Φύσσα, φωνάζοντας
«πού είναι τώρα ο Παύλος;». Η Μάγδα είχε υποβάλλει μήνυση σε βάρος του με τις κατηγορίες της εξύβρισης και της προσβολής μνήμης
νεκρού.

Κυριάκος Μπάνος

Πάτρα, όπως Κερατσίνι, όπως Αμπελόκηποι
μου”.
του έσπασαν τα δόντια, τον ρίξαν κάτω και τον
Όπως περιέγραψε ο ίδιος δεν είχε απολύ- χτύπησαν πολύ στο κεφάλι και στο σώμα. Ο
τως καμιά πολιτικοποίηση, η μόνη ενασχόλησή φίλος μου άκουσε κάποιον από αυτούς να λέει
του ήταν η heavy metal μουσική. Στην ερώτη- «αυτός είναι δικός μας» αναφερόμενος σε κάση της προέδρου Λεπενιώτη για το ποιος νομί- ποιον ασφαλίτη. Φοβήθηκε να καταθέσει. Διοζει πως είναι ο λόγο της επίθεσης η απάντηση νύση τον λένε αλλά ακόμα και σήμερα δεν θέτου Χρήστου ήταν χαρακτηριστική “Για την εμ- λει να αποκαλυφθεί το επώνυμό του, φοβάφάνιση μου. Είμαι μελαμψός. Έχω κοτσίδα. ται”.
Φοράω σκουλαρίκι”. Ήταν η περίοδος που οι
“Δεν ξέρω καν αυτοί οι άνθρωποι που χτύχρυσαυγίτες με τις πλάτες της αστυνομίας (τα πησαν το γιο μου αν ξέρουν ποιος είναι και τι
γραφεία της ΧΑ στην Πάτρα βρίσκονταν ακρι- κάνει. Ρώτησα στην Πάτρα να μάθω μερισσόβώς δίπλα στο αστυνομικό τμήμα) έκαναν σε
τερα, αλλά δεν μπόρεσα να βρω κάτι. Να είμαι
όλη την Ελλάδα απανωτές οργανωμένες επιειλικρινής, φοβόμουν να προκαλέσω την τύχη
θέσεις θέλοντας να ελέγξουν πολιτικά ολόκλη- μου, πιο πολύ για το παιδί. (...) Φοβάμαι ακόμα
ρες περιοχές. “Ο πρώτος στην ουσία δεν μου και σήμερα. Ότι μπορεί να έχει συνέπειες στην
μίλησε, είπε «κάτσε», με κάθισε στο πεζοδρό- προσωπική και την οικογενειακή μου ζωή. Με
μιο. Ο 2ος που ζήτησε ταυτότητα αυτός θεω- ρώτησαν πριν αν θέλω να φωτογραφηθώ και
ρώ από τους 3 είχε ηγετικό ρόλο”, ανέφερε ο είπα όχι. Φοβάμαι το ελάχιστο για το τι μπορεί
Χρήστος στην κατάθεσή του.
να μου συμβεί. Θεωρώ ότι είναι αδίστακτοι και
Επίσης μίλησε και για άλλη μια επίθεση χρυ- είναι ικανοί για όλα. Το έχουν αποδείξει από
σαυγιτών που γνώριζε από εκείνη την περίοδο τις δράσεις τους όλα αυτά τα χρόνια”, ανέφεφίλο του μαθητή
αναδεικνύοντας
το εντεινόμενο
Οι επόμενες δικάσιμοι
κλίμα φόβου
Στις
11, 12 και 25 Απρίλη στις δικαστικές αίθουσες των γυναικείων
που προσπαφυλακών
Κορυδαλλού θα συνεχιστεί η δίκη των ναζί της ΧΑ ενώ για
θούσαν να επιτις
27
Απρίλη
στις 8.30πμ, που η δίκη ξαναγυρίζει στο Εφετείο
βάλουν οι ναζί
(Αλεξάνδρας
και
Λουκάρεως), ετοιμάζεται η μεγάλη κινητοποίηση για
της ΧΑ στο κέντα
δυο
χρόνια
από
την έναρξή της και τα 50 χρόνια από το χουντικό
τρο της Πάπραξικόπημα.
Οι
ανακοινωμένες
ημερομηνίες για το Μάη είναι 3/5,
τρας. “Τον χτύ8/5,
16/5,
22/5
στο
Εφετείο,
2/5,
9/5, 15/5, 23/5, 26/5 και 30/5
πησαν κι αυτόν
στον Κορυδαλλό.
χρυσαυγίτες,

ρε στην κατάθεσή του που προηγήθηκε αυτής
του γιου του, ο Ευστάθιος Αντίοχος, δικηγόρος στην Πάτρα.
“Ο γιος μου είναι ένα άτομο που μέχρι τότε
δεν έκανε κάτι διαφορετικό, δεν είχε κάποια
πολιτική ή κοινωνική δράση. Πιστεύω ότι η επίθεση ήταν ένα τυχαίο γεγονός, με την έννοια
ότι απλά δεν τους άρεσε η φάτσα του. Εκείνος
είχε κοτσίδα, είχε σκουλαρίκια και γένια και
δεν προσομοίαζε στα γούστα τα δικά τους.
Αυτό είναι φαινόμενο που παρατηρείται και
έχει παρατηρηθεί και με τον 24χρονο φοιτητή
τώρα που απλά δεν τους άρεσε η φάτσα του
και παραλίγο να τον σκοτώσουν”, ανέφερε ο
Ε. Αντίοχος, θυμίζοντας επίσης τις δολοφονικές επιθέσεις και τα πογκρόμ που οργάνωναν
οι χρυσαυγίτες εκείνη την περίοδο σε μετανάστες που ζούσαν σε εγκαταλελειμμένα εργοστάσια στο παραλιακό μέτωπο της Πάτρας.
Λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την δολοφονική επίθεση στις 31/3/17 στον Αλέξη Λάζαρη έξω από τα γραφεία ορμητήρια της οργάνωσης στην λεωφόρο Μεσογείων στην Αθήνα,
η εξέταση αυτής της υπόθεσης σε αυτό το
χρονικό σημείο θα μπορούσε να φαντάζει σαν
μια σκέτη ειρωνεία της τύχης, αν δεν αποτελούσε άλλη μια τραγική απόδειξη της δολοφονικής συνέχειας των επιθέσεων των ναζί και
της εγκληματικής στάσης της δικαστικής εξουσίας που τόσα χρόνια μετά επιτρέπει στους
χρυσαυγίτες να συνεχίζουν να ενδύονται τον
μανδύα του “νόμιμου πολιτικού κόμματος”.

σελ. 8-9 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1269, 11 Απρίλη 2017

Μια χώρα
πεδίο
ασκήσεων

Σ

την Άσκηση Ηνίοχος, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του Απρίλη στον
ελλαδικό χώρο συμμετείχαν αμερικάνικα, ελληνικά, ισραηλινά, ιταλικά και αεροσκάφη από τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα
τα οποία βομβάρδισαν εικονικά στόχους
που είχαν προσομοιωθεί σε ολόκληρη τη
νότια Πελοπόννησο και μια «Ναυτική Εχθρική Αρμάδα» στο Καστελόριζο. Πέντε από
αυτά πραγματοποίησαν χαμηλή πτήση πάνω από την Αθήνα, για να φωτογραφηθούν
πάνω από την Ακρόπολη.
Και μόνο το είδος των στόχων που περιλάμβανε η ΝΑΤΟΪκή άσκηση φτάνει για να
φανερώσει τη φύση της: Οι πραγματικοί
επίγειοι στόχοι του ΝΑΤΟ βρίσκονται στη
Συρία, τη Λιβύη, την Παλαιστίνη και συνολικά τη Μέση Ανατολή. Και «εχθρική αρμάδα», είναι η ρώσικη αρμάδα που σταθμεύει
μεταξύ Κύπρου-Συρίας.
Από την άλλη, η συμμετοχή ελληνικών,
ισραηλινών και ιταλικών αεροσκαφών δεν
θα μπορούσε παρά να αποτελεί την στρατιωτική πλευρά της συμφωνίας για τον
αγωγό φυσικού αερίου East Med που υπέγραψαν τα τρία κράτη μαζί με την Κύπρο
την ίδια βδομάδα.
Δεν θα μπορούσε, επίσης, κανείς να παραβλέψει ότι η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι
χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
των χωρών της ΕΕ όσον αφορά στο μπλοκάρισμα των προσφύγων στις χώρες από
τις οποίες επιχειρούν να περάσουν τη Μεσόγειο. Οι αποφάσεις της ΕΕ προβλέπουν
μέχρι και βομβαρδισμούς των πλοίων που
επιχειρούν να μεταφέρουν πρόσφυγες πριν
καν ξεκινήσουν από αυτές τις χώρες.
Να θυμίσουμε ότι στα πλαίσια του πυρετού των ασκήσεων, από τις 20 έως 24 Μαρτίου 2017, είχε προηγηθεί η άσκηση «ΚΥΜΑ
02/17» κατά την οποία ελληνικές ειδικές δυνάμεις έκαναν άσκηση ανακατάληψης βραχονησίδας.
Η συμμετοχή του ελληνικού στρατού σε
αυτές τις πολυεθνικές ασκήσεις έχει τέλος
και το δικό της ξεχωριστό νόημα. Τη δυνατότητά του σε μια πολεμική εμπλοκή να
βομβαρδίζει την τουρκική αρμάδα και επίγειους στόχους μέσα στην Τουρκία, με
αφορμή τα κατσίκια κάποιας βραχονησίδας. Τότε βομβαρδισμοί στην Πελοπόννησο ή το Καστελόριζο δεν θα είναι προσομοίωση.

Αγκαλιές με τον Τραμπ και το Ισραήλ, κόντρες με την Τουρκία

Κείμενα: Γιώργος Πίττας

Να σταματήσουμε την εμπλοκή στον πόλεμο
«Η

Σου σηκώνεται η τρίχα με
τους γεμάτους από πολεμική
έπαρση τίτλους που επέλεξαν
ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ για
την κοινή πολυεθνική (ΗΠΑ, Ισραήλ, Ελλάδα, Αραβικά Εμιράτα)
δεκαήμερη άσκηση Ηνίοχος
2017 που πραγματοποιήθηκε
στην Ελλάδα και τέλειωσε στις 6
Απριλίου.
Έγινε τις μέρες που σε όλο
τον κόσμο κυκλοφορούσαν τα
βίντεο με τα δεκάδες παιδιά να
ξεψυχάνε μπροστά στις κάμερες
από τους βομβαρδισμούς με χημικά στη Συρία. Και μόλις μια μέρα μετά το πέρας της άσκησης
Ηνίοχος, στις 7 Απρίλη ο Τραμπ
διέταξε τον βομβαρδισμό με 59
πυραύλους Τόμαχοκ (γνωστών
για την «ακρίβειά» τους από τον
πόλεμο του Κόλπου το 1991)
«στρατιωτικών στόχων» στη Συρία.

Πιο βαθιά
Η φρίκη και η καταστροφή
που σπέρνουν οι ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις δεν βρίσκεται κάπου
μακριά μας, όχι μόνο γιατί γεωγραφικά είμαστε γείτονες με τη
Συρία που ανηλεώς καταστρέφεται εδώ και έξι χρόνια. Αλλά και
γιατί η πολιτική της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κάνει ό, τι δυνατόν προκειμένου να μας βάλει
όσο πιο βαθιά γίνεται μέσα στα
σκατά.
Αναβαθμίζεται η Σούδα σαν η
βάση του αμερικάνικου στόλου
που βομβαρδίζει στη Συρία και
αλλού. Κλιμακώνεται ο ανταγωνισμός για τις ΑΟΖ. Βαθαίνει ο
οικονομικός, διπλωματικός και
στρατιωτικός κοινός «άξονας»
με το δολοφόνο κράτος του Ισραήλ και τη δικτατορία του Σίσι
στην Αίγυπτο. Οι δαπάνες για
τους εξοπλισμούς παραμένουν
στα δυσθεώρητα ύψη που ήταν
πριν από την κρίση με στόχο την
αγορά οπλικών συστημάτων, κάθε άλλο παρά «αμυντικών». Πληθαίνουν οι πολεμικές νατοϊκές
ασκήσεις με τις ΗΠΑ να απαιτούν και ελληνικά πλοία για την
υποστήριξη της αρμάδας τους
στην Ανατολική Μεσόγειο. Μαζί
τους πληθαίνουν και οι πολεμοκάπηλες κραυγές του υπουργού

M

Αγωγός
Ισραήλ
Ελλάδα
Ιταλία

νίοχος 2017: «“Ισοπέδωσαν” τον Μωριά!
Εντυπωσιακές απογειώσεις», «Αεροπλάνα πάνω
από την Αθήνα…», «Επιδρομή
δεκάδων Μαχητικών… “Βομβάρδισαν” Ναυτική Αρμάδα στο Καστελόριζο!»

έσα στις συνθήκες της πιο άγριας λιτότητας
των τελευταίων 8 χρόνων η Ελλάδα είναι η χώρα που εξακολουθεί να δαπανά το 2% του ΑΕΠ
της, δηλαδή περίπου 4 δις δολάρια το χρόνο, σε εξοπλισμούς.

Η

κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου
East Med που θα ξεκινάει από το Ισραήλ και διασχίζοντας την Ανατολική Μεσόγειο, το νότιο Αιγαίο και το
Ιόνιο θα καταλήγει στην Iταλία είναι το νέο επεισόδιο
στο σίριαλ των σκληρών ανταγωνισμών για τον έλεγχο
και την αξιοποίηση των ΑΟΖ
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Εκτόξευση πυραύλου από
αμερικάνικο πολεμικό πλοίο.

Άμυνας Καμμένου. Αλλά και
ενός αφιονισμένου συρφετού
ακροδεξιών και πολεμοκάπηλων
απόστρατων και ενεργών αξιωματικών που μιλάνε δημόσια για
μια νέα «χρυσή ευκαιρία» για
ένα νικηφόρο επεισόδιο ενάντια
στην Τουρκία.
Όσο και αν σύσσωμοι οι εντεταλμένοι κονδυλοφόροι προσπαθούν να αποδώσουν τις ευθύνες
για την όξυνση στην «τουρκική
επιθετικότητα» ή αποκλειστικά
στα προεκλογικά παιχνίδια του
Ερντογάν πριν από το επικείμενο
δημοψήφισμα στην Τουρκία, η
αλήθεια είναι ότι αυτό το τανγκό
χρειάζεται δύο.
Η ελληνική εξωτερική πολιτική
προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό που θεωρεί μια «ευνοϊκή» για
αυτήν συγκυρία. Γιατί, μπορεί ο
Ερντογάν να παίζει το χαρτί του
εθνικισμού και της πολεμοκαπηλείας, αλλά σε αντίθεση με τις
φιλοδοξίες του πριν μερικά χρόνια, η Τουρκία μετατρέπεται μέρα τη μέρα σε ένα κρίκο αποσταθεροποίησης της ευρύτερης
περιοχής. Ο τουρκικός στρατός
είναι σήμερα αναγκασμένος να
επιχειρεί από τη Συρία και το
τουρκικό Κουρδιστάν μέχρι την
ίδια την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη προσπαθώντας
να μείνει όρθιος πάνω σε μια

ευαίσθητη ισορροπία συμμαχιών
και αντεγκλήσεων με τις ΗΠΑ.
Αυτό το ομολογούν ακόμα και
πολιτικοί, όπως ο πρώην πολιτευτής του ΛΑΟΣ και νυν ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κύρτσος που σε άρθρο του
με τίτλο «να μην πληρώσουμε
ακριβά τις τσιπούρες των Ιμίων»
υποστηρίζει «ότι η Τουρκία έχει
στρέψει το ενδιαφέρον της κυρίως ανατολικά, Συρία, Ιράκ και
κυρίως Κουρδικο που έχει σχέση
με την Συρία και το Ιράκ και την
μειονότητα την κουρδική 15-17
εκ. στο εσωτερικό της Τούρκιας».
Ούτε εξηγείται φυσικά η όξυνση απλά και μόνο εξαιτίας των
φιλοδοξιών του επί δεκαετίες εκπρόσωπου των απανταχού πολεμοκάπηλων Καμμένου μετά τη
μνημονιακή του γαργάρα, να
ποντάρει πολιτικά στην όξυνση
των ανταγωνισμών.

Συνολικά
Είναι πολιτική επιλογή συνολικά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ να συνεχίσει την πολιτική
των προκατόχων της. Μια πολιτική βαθύτερης εμπλοκής του ελληνικού καπιταλισμού στα πολεμικά ιμπεριαλιστικά σχέδια στη
Μέση Ανατολή και μέσα από αυτή την εμπλοκή, ανάδειξής του
σε κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή. Πρόκειται για μια επικίνδυνη
πολιτική, όλο και πιο ενεργής

στρατιωτικής συμμαχίας με τις
ΗΠΑ του Τραμπ, αλλά και περιφερειακά μέσα από τον «άξονα»
με το Ισραήλ και την Αίγυπτο.
Στόχος όχι μόνο ο ενεργός ρόλος της Ελλάδας στις πολεμικές
επεμβάσεις από τη Λιβύη μέχρι
τη Συρία, αλλά και η αναβάθμιση
του ρόλου της απέναντι στην
Τουρκία.
Είναι χαρακτηριστικά όσα δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών
Κοτζιάς που συνομίλησε με τον
δικό του ομόλογο αμερικάνο
υπουργό σε μια επίσκεψη που
προηγήθηκε αυτής του Καμμένου στις ΗΠΑ: «Δεν παρακολουθούμε παθητικά την εξωτερική
πολιτική των ΗΠΑ. Προσπαθούμε να είμαστε ενεργός συμμέτοχος σ' αυτή την πολιτική…. Να
δείξουμε ότι σ' αυτή την περιοχή
της μεγάλης αστάθειας, η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν έναν
άξονα σταθερότητας που μπορεί
να συμβάλει στο να σταθεροποιηθεί ολόκληρη η περιοχή και ιδιαίτερα τα κράτη τα οποία ενδιαφέρουν τη σημερινή αμερικανική
εξωτερική πολιτική, Αίγυπτο και
Ισραήλ»!
Η μόνη δύναμη που μπορεί να
σταματήσει αυτήν την πολιτική
είναι η ενότητα της εργατικής
τάξης ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις αλλά και τα πολεμοκάπηλα σχέδια των αρχουσών τάξεων σε Κύπρο, Ελλάδα
και Τουρκία.

Στις 3 Απρίλη στο Τελ Αβίβ
υπογράφηκε προκαταρκτική
συμφωνία ανάμεσα στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία
και το Ισραήλ για την κατασκευή του αγωγού. Τη συμφωνία υπέγραψε εκ μέρους
της ελληνικής κυβέρνησης ο
Γιώργος Σταθάκης που περιέγραψε το Ισραήλ σαν "την
πιο αξιόπιστη περίπτωση" για
την εξαγωγή φυσικού αερίου.
Όπως δήλωσε: «Η Ελλάδα
υποστηρίζει τους σχεδιασμούς του EastMed, με τη διπλή ιδιότητα
του στρατηγικού διαμετακομιστικού κόμβου και μελλοντικά, ως δυνητικά upstream χώρας στην παραγωγή φυσικού αερίου... θα συμβάλει στη σταθερότητα της
περιοχής ενώ θα οδηγήσει σε περαιτέρω
ενίσχυση του ενεργειακού δυναμικού της
Κρήτης και της Πελοποννήσου. Το έργο
περνάει στη δεύτερη φάση, όπου θα
πραγματοποιηθούν οι τεχνικές μελέτες με
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο μεσογειακός διάδρομος αποτελεί
έργο που κινείται από την ιδιωτική εταιρεία, Ποσειδώνας, η οποία αποτελεί ελληνοϊταλική κοινοπραξία (ΔΕΠΑ και Edison)... Συμφωνήσαμε με τους ομολόγους
μου να κάνουμε εξάμηνες συναντήσεις,
ώστε να καταγράφουμε την πρόοδο του
έργου προς την επενδυτική ωριμότητα. Η
επόμενη συνάντησή μας θα γίνει στη Κύπρο».
Το αρχικό κόστος της κατασκευής του
αγωγού υπολογίζεται ανάμεσα στα 6 και
τα 7 δις δολάρια. Θα είναι ο μακρύτερος
και βαθύτερος υποθαλάσσιος αγωγός
του κόσμου. Θα εκτείνεται σε 2.200 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά και κυπριακά
υπεράκτια κοιτάσματα φυσικού αερίου
στην Ελλάδα και στην Ιταλία, σε βάθη

4 δις δολάρια
σε εξοπλισμούς!

Ο Σταθάκης μαζί με
τους υπουργούς του Ισραήλ,
της Ιταλίας και τον
Επίτροπο της ΕΕ υπογράφουν
τη συμφωνία για τον αγωγό

που σε μερικά σημεία θα φτάνουν τα τρία
χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τον υπουργό
Ενέργειας του Ισραήλ Γιουβάλ Στάινιτζ,
το έργο υπολογίζεται να έχει τελειώσει το
2025.

Επικίνδυνο βήμα
Η συμφωνία, ένα ακόμη επικίνδυνο βήμα σύσφιξης των σχέσεων του ελληνικού
κράτους με το δολοφόνο κράτος του Ισραήλ, στην Ελλάδα πέρασε στα ψιλά των
εφημερίδων. Αλλού πάλι όχι. Στο σχετικό
εκτενές ρεπορτάζ του ο ανταποκριτής
των Financial Times υπογραμίζει ότι πρόκειται για μια προσπάθεια που στοχεύει
στη μείωση της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια, την ίδια στιγμή που τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας στερεύουν.

«Το Ισραήλ και η Κύπρος προωθούν τα
αποθέματα αερίου που έχουν σαν εναλλακτική πηγή απέναντι στη Ρωσία και τη Βόρεια Θάλασσα, τους δύο κύριους προμηθευτές αερίου της ΕΕ...
Το Ισραήλ ξεκίνησε την 3,75 δις δολαρίων πρώτη φάση εκμετάλλευσης του
κοιτάσματος Λεβιάθαν τον Φλεβάρη και η
Κύπρος πρόσφατα ολοκλήρωσε τον τρίτο
της κύκλο αδειοδότησης για υπεράκτια

εκμετάλλευση κοιτασμάτων κάτω από το νότιο
τμήμα της...»
Δεν χρειάζεται να περιμένει κανείς να δει τις
τουρκικές (ή και τις ρωσικές) αντιδράσεις για να
καταλάβει ότι σε αντίθεση με τις δηλώσεις Σταθάκη η συμμετοχή του
Ελληνικού Κράτους στην κατασκευή του
αγωγού δεν πρόκειται να είναι βήμα ανάπτυξης και σταθερότητας αλλά όξυνσης
των διεθνών και τοπικών ανταγωνισμών
στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανταγωνισμών
ανάμεσα σε συγκεκριμένα οικονομικά
συμφερόντα με αβέβαιη οικονομική κατάληξη. Αλλά και ανταγωνισμών ανάμεσα
στα κράτη προστάτες τους που δρουν
στην περιοχή με αβέβαιη πολεμική κατάληξη.
«Αυτή η κόντρα είναι ξεκινημένη από
πολλά χρόνια, αλλά σήμερα έχει πάρει
μεγαλύτερες διαστάσεις» γράφαμε το Γενάρη στο άρθρο με τίτλο «Νέα Ελληνοτουρκική κρίση» στο περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω. «Η θαλάσσια περιοχή
νότια από το Καστελλόριζο, εξαιτίας της
καίριας γεωγραφικής θέσης που κατέχει
για τον ορισμό των ΑΟΖ, έχει γίνει πεδίο
αεροναυτικών επιδείξεων δύναμης με τα
Γενικά Επιτελεία Ελλάδας και Τουρκίας
να “δεσμεύουν” εναλλάξ την περιοχή για
“ασκήσεις έρευνας και διάσωσης” και άλλα παρόμοια. Η διαμάχη σπρώχνει την
Ελλάδα πιο βαθιά στην αγκαλιά του αντιδραστικού άξονα με το Ισραήλ και μετατρέπει για άλλη μια φορά την Κύπρο σε
γήπεδο ελληνοτουρκικής αναμέτρησης...»

Mε αυτήν της την επίδοση, η Ελλάδα κέρδισε και τη
μνεία του γγ του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ καθώς το 2015
μαζί με τη Βρετανία, την Πολωνία και την Εσθονία,
ήταν ανάμεσα στις μόνες τέσσερις χώρες της Συμμαχίας που τήρησαν τον στόχο του 2% που θέτει το ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες.
Φέτος, την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή που η τρόικα απαιτεί 3,6 δις ευρώ νέα μέτρα, το υπουργείο του
Πάνου Καμένου έχει βάλει στα σκαριά ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα που θα κυμαίνεται ανάμεσα στα 3-5
δις ευρώ. Είναι ένα σκάνδαλο στις πλάτες των εργαζομένων και των φτωχών που καλούνται και στις δύο περιπτώσεις να πληρώσουν το μάρμαρο είτε στις τράπεζες είτε στις βιομηχανίες όπλων. Το νέο μεγάλο εξοπλιστικό πρότζεκτ του Καμμένου περιλαμβάνει την
αναβάθμιση του ελληνικού στόλου F-16 στο
μοντέλο Viper, την ανάθεση της συντήρησης των S300 και την αγορά των νέων πέμπτης γενιάς πολεμικών αεροσκαφών F-35.
Συγκεκριμένα, στη συζήτηση που έγινε στις 2 Μάρτη
στη Βουλή, μετά από σχετική ερώτηση του βουλευτή
της συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ Θεοχαρόπουλου, ο
υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας «επισήμανε ότι τον Φεβρουάριο η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών διαβίβασε
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις αμερικανικές δυνάμεις, για την αναβάθμιση αεροσκαφών της
Πολεμικής Αεροπορίας. Σχετικά με την προμήθεια αεροσκαφών, ο υπουργός εξήγησε ότι τον Φεβρουάριο η
αρμόδια Γενική Διεύθυνση διαβίβασε αίτημα τιμής και
διαθεσιμότητας για πιθανή αγορά 20 αεροσκαφών. Για
δε την υποστήριξη του συστήματος S-300, ο κ. Καμμένος είπε ότι υπάρχει έγκριση της επιτροπής εξοπλισμών της Βουλής από το 2013 επί θητείας του Ευ. Βενιζέλου».

Επίγειοι στόχοι
Σύμφωνα με τα όσα γράφει σε άρθρο του, ο πρώην
ειδικός σύμβουλος των υπουργών Αβραμόπουλου και
Δένδια, Κωνσταντίνος Λεντάκης: «Το F-35 είναι το πιο
ακριβό πολεμικό αεροσκάφος που εξάγουν οι ΗΠΑ με
την τιμή του να κυμαίνεται μεταξύ 80 και 130 εκατομμυρίων δολαρίων... Το F-35 ειδικεύεται στην καταστροφή επίγειων στόχων και όχι στην κατάρριψη αντίπαλων αεροσκαφών... Με απλά λόγια η Τουρκική αγορά των εκατό F-35A έχει ως στρατηγικό στόχο την
χρήση αεροπορικής ισχύος στα ανατολικά της σύνορα, χωρίς να κινδυνεύει από αντιαεροπορικές δυνάμεις και όχι την απόκτηση υπεροχής έναντι της Πολεμικής Αεροπορίας στην περιοχή του Αιγαίου».
Είναι σαφές ότι οι νέες αγορές που μεθοδεύει το
υπουργείο Άμυνας βλέπουν προς δύο κατευθύνσεις. Η
αγορά των τελευταίας τεχνολογίας F- 35 έχει προφανή
στόχο να υπογραμμίσει τη δυνατότητα και της Ελλάδας να παραβιάζει η αεροπορία της τα σύνορα άλλων
κρατών, χωρίς να κινδυνεύουν τα αεροσκάφη της. Να
συμμετέχει δηλαδή στους βομβαρδισμούς που ξεκληρίζουν χιλιάδες ανθρώπους στη Μέση Ανατολή και να
αναβαθμίσει τη θέση της στις επεμβάσεις του ΝΑΤΟ.
Μαζί με την αναβάθμιση των F16 και των S300 σηματοδοτεί κλιμάκωση των πολεμικών ανταγωνισμών από
την πλευρά του ελληνικού κράτους, πολύ πιο επικίνδυνη από τις πολεμοκάπηλες κραυγές του Καμμένου.
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Το αντιφασιστικό κίνημα

Όλοι στο Εφετείο, καλεί και ο ΣΦΕΑ

Ο

ΣΦΕΑ (Σύλλογος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974) καλεί στο
αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 27
Απρίλη, 8.30πμ έξω από το Εφετείο
Αθηνών. Δύο χρόνια από την έναρξη
της δίκης των νεοναζί και 50 χρόνια
από την άνοδο της Χούντας των συνταγματαρχών συμπληρώνονται στις 20
και 21 Απρίλη αντίστοιχα. Αντιφασίστριες και αντιφασίστες θα διαδηλώσουν στη δίκη της Χρυσής Αυγής με αίτημα να καταδικαστούν όλοι οι νεοναζί.
Παράλληλα το αντιφασιστικό κίνημα
παλεύει για να κλείσουν τα «γραφεία»ορμητήρια σε κάθε γειτονιά και για να
μην ανατραπεί η απόφαση για μεταφορά της δίκης από τον Κορυδαλλό στο
Εφετείο. Υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά
στο Εφετείο έγινε πέρισυ τον Ιούνιο,
μετά από μεγάλες μάχες που έδωσαν
οι συνήγοροι της Πολιτικής Αγωγής, η
Μάγδα Φύσσα και το κίνημα. Έκτοτε,
λαμβάνει χώρα μια διελκυστίνδα μεταξύ της κεντρικότητας και δημοσιότητας
του Εφετείου και της απομόνωσης του
Κορυδαλλού, με τις ημερομηνίες που
δίνονται για διεξαγωγή της δίκης στον
Κορυδαλλό να αυξάνονται μήνα το μή-

να σε σχέση με τις δικάσιμους στο Εφετείο. Οι χρυσαυγίτες προκαλούν επεισόδια αποκλειστικά και μόνο στο Εφετείο, ομολογώντας έτσι ότι η δημοσιότητα τους πλήττει και ότι προτιμούν την
απομόνωση της δίκης.
Ταυτόχρονα, οι υπόδικοι νεοναζί βρίσκουν πάτημα μετά από κάθε υποχώρηση της κυβέρνησης για να επιχειρήσουν
την επανεμφάνισή τους. Η εξαπόλυση
επίθεσης ταγμάτων εφόδου από τα ίδια
τα κεντρικά της εγκληματικής οργάνωσης μέρα μεσημέρι δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για εφησυχασμό.
Η ανοχή που δείχνει η κυβέρνηση στη
λειτουργία των «γραφείων» και οι μεθοδεύσεις με τις ημερομηνίες της δίκης
τους διευκολύνουν και τους αποθρασύνουν.
Το μαζικό αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό κίνημα είναι αυτό που μπορεί να
επιβάλει όλα τα παραπάνω αιτήματα.
Για αυτό το λόγο είναι κεντρικής σημασίας να στηριχτεί το κάλεσμα του ΣΦΕΑ
για τις 27/4 με αντιφασιστική στάση εργασίας από την ΑΔΕΔΥ και όλες τις
ομοσπονδίες και τα συνδικάτα, όπως
πριν δυο χρόνια στην έναρξη της δίκης.

Kινητοποιήσεις
στα στρατόπεδα
Σε συζήτηση για την Πρωτομαγιά με τη συμμετοχή 30 προσφύγων από το στρατόπεδο της Μαλακάσας κατέληξε η επίσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ και
της Ομάδας Αλληλεγγύης Μαλακάσας τη Δευτέρα 10/4. Αποφασίστηκε μοίρασμα φυλλαδίου στα
φαρσί μέσα στο στρατόπεδο και κινητοποίηση
μέσα και έξω στις 22 Απρίλη, 4μμ, σαν οργανωτικός σταθμός για την Πρωτομαγιά. Πέντε πρόσφυγες συμπλήρωσαν αίτηση συμμετοχής στο
τετραήμερο του Μαρξισμού.
Στο Ελληνικό, η προβολή του βίντεο της ΚΕΕΡΦΑ για τις 18 Μάρτη έγινε με παρουσία 80 προσφύγων όλων των ηλικιών, την Τρίτη 4/4. Το βίντεο, που έδειχνε τόσο την πανελλαδική όσο και
τη διεθνή διάσταση της κινητοποίησης προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό και ειδικά στα σημεία
που οι πρόσφυγες είδαν τους εαυτούς τους να
διαδηλώνουν. Ακολούθησε συζήτηση για το ενδεχόμενο της μεταφοράς τους στη Θήβα και το ότι
αυτό δεν είναι παρά ένα σχέδιο απομόνωσης,
ενώ οι πρόσφυγες έκαναν άτυπη ψηφοφορία
στην οποία αρνήθηκαν ομόφωνα τη μεταφορά
τους. Ορίστηκε επόμενη κινητοποίηση στο στρατόπεδο το Σάββατο 22/4 στις 5μμ, ενώ το κλίμα
που επικρατεί μεταξύ των προσφύγων είναι ότι
απάντηση σε οποιοδήποτε αντιδραστικό σχέδιο
της κυβέρνησης θα είναι η μαζική διαδήλωση.

Α.Φ.

AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Στοπ στις ρατσιστικές δολοφονικές επιθέσεις

Α

πό τις 29 Μάρτη, ομάδα φασιστών προχώρησε σε οργανωμένες επιθέσεις κατά εργατών γης στη περιοχή Γκοριτσά
Ασπροπύργου. Πρόκειται για σειρά
ρατσιστικών επιθέσεων που ξεκίνησαν από
το περασμένο Αύγουστο και ξεπερνάνε τις
σαράντα.
Τον Αύγουστο, τέσσερα από τα τουλάχιστον 15 πρώτα θύματα των επιθέσεων, οι
οποίες ξεκίνησαν
στην περίοδο που η
δίκη των νεοναζί είχε
σταματήσει λόγω διακοπών, είχαν προχωρήσει σε καταγγελία
για την οποία δέχτηκαν κι άλλη επίθεση ως αντίποινα.
Στη συνέχεια έδωσαν συνέντευξη
τύπου μαζί με την Πακιστανική Κοινότητα, στην οποία οι περιγραφές
των επιθέσεων φωτογράφιζαν μια
συγκροτημένη, οπλισμένη ομάδα
των ίδιων πάντα ατόμων και με το
ίδιο σχέδιο δράσης. Οι επιθέσεις
του τελευταίου διαστήματος δείχνουν ξανά μια προσπάθεια επανεμφάνισης και κλιμάκωσης του τρόμου, ενώ αποκαλύπτουν το ρόλο της
αστυνομίας απέναντι στους φασίστες. Η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ
αναφέρει τα περιστατικά:
«Στις 29 Μάρτη την ώρα της δου-

λειάς στα χωράφια, ομάδα τριών
ατόμων επιτέθηκε τραυματίζοντας
ένα εργάτη. Παρενέβη το αφεντικό
του και υπήρξε συμπλοκή. Έφτασε
περιπολικό της Αστυνομίας το οποίο
“κράτησε” τους τρεις
φασίστες στο χωράφι, στο τόπο της επίθεσης, αλλά τους
άφησε ελεύθερους
αφού παρενέβησαν
συγγενείς τους.
Στις 2 Απρίλη οι
ίδιοι εισέβαλαν στο
σπίτι του Αμπντούλ
Λατίφ και τον ξυλοκόπησαν άγρια. Φώναζαν: “Φύγετε από
τη χώρα μας. Αν σας
ξαναδούμε εδώ θα
σας κάψουμε ζωντανούς.” Το βράδυ το
θύμα πήγε στο Τζάνειο νοσοκομείο
και το πρωί η Αστυνομία του Ασπρόπυργου τον κράταγε σε ένα κελί
βρόμικο, με τον ίδιο να κάνει εμετό.
Τον κρατάνε ακόμη ενώ έχει καταθέσει χαρτιά για να πάρει άδεια παραμονής για εξαιρετικούς λόγους.
Στις 3 Απρίλη ομάδα περίπου 15
φασιστοειδών εισέβαλαν στο σπίτι
όπου διέμεναν τέσσερις εργάτες
γης. Τους χτύπησαν άγρια με ξύλα
στο κεφάλι και το πρόσωπο ενώ κάποιοι φώναζαν: “Αν δεν φύγετε για
τη χώρα σας θα σας κάψουμε ζωντανούς. Θα έρθουμε ξανά”. Η Αστυ-

νομία κράτησε τον Μοχάμεντ Αβζέλ,
θύμα της επίθεσης.
Οι Αντνάν Αβζέλ, Ζία Ουλ Χλακ και
Μοχάμεντ Αβζέλ κατέθεσαν μήνυση.
Όμως, η Αστυνομία σε μια περιοχή
όπου έχουν αναφερθεί δεκάδες ρατσιστικές επιθέσεις μιας συγκεκριμένης ομάδας, δεν αναζητά το ρατσιστικό κίνητρο, ακόμη και όταν τα
ίδια τα θύματα το καταγγέλλουν. Είναι πλέον αδιανόητο, η Αστυνομία
να μην γνωρίζει αυτή την ομάδα, κι
όμως τους αφήνει να επιτίθενται ξανά και ξανά, ενώ συλλαμβάνει τα θύματα, για την απελευθέρωση των
οποίων έχουν παρέμβει η ΚΕΕΡΦΑ
και η Πακιστανική Κοινότητα.»

Η ανακοίνωση κλείνει: «Στη πραγματικότητα εξελίσσεται οργανωμένο
προγκρόμ κατά των εργατών γης
στην περιοχή. Οι φασίστες μάλιστα
έχουν απειλήσει εργοδότες με κάψιμο των σπιτιών αν δεν διώξουν τους
εργάτες γης. Ανάλογες επιθέσεις είχαν γίνει στη περιοχή το 2012, με
δεκάδες τραυματίες και σπίτια που
είχαν καταστραφεί σε να πογκρόμ
που οργάνωσε τότε η Χρυσή Αυγή.
Φαίνεται ότι ενεργοποιούνται ξανά.
Απαιτούμε να διαλυθεί το τάγμα
εφόδου των φασιστοειδών στη
Γκορτιτσά Ασπροπύργου και να πάνε φυλακή. Να αναγνωριστεί το ρατσιστικό κίνητρο στις επιθέσεις. Να

αφεθούν ελεύθεροι οι Αμπντούλ Λατίφ και Μοχάμεντ Αφζάαλ.»
Αυτά συμβαίνουν την ίδια περίοδο
που δεν κρίνεται απαραίτητο από το
Υπουργείο Προ.Πο να κλείσουν άμεσα τα «γραφεία»-ορμητήρια της Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων, που οργάνωσαν και έκαναν τη δολοφονική
επίθεση σε βάρος του Αλέξη Λάζαρη,
και που η ΕΛΑΣ τα προστατεύει και
στρέφεται ενάντια στο αντιφασιστικό
κίνημα. Οι ομάδες του Ασπρόπυργου
αποθρασύνονται και απολαμβάνουν
από την αστυνομία ασυλία, ακόμα και
επιβράβευση, αφού τα θύματα καταλήγουν κατηγορούμενοι.

Πρωτοβουλία Αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του πανεπιστημίου
Την Παρασκευή 7 Απρίλη πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα της Αρχιτεκτονικής, ανοιχτή εκδήλωση της
Πρωτοβουλίας Αγώνα ενάντια στη διάλυση και την
ιδιωτικοποίηση του Πανεπιστημίου.
Το κάλεσμα που κυκλοφόρησε ανέλυε την κατάσταση διάλυσης στην οποία βρίσκονται τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και καλούσε σε συντονισμένη
δράση καθηγητές, εργαζόμενους και διοικητικούς
υπαλλήλους, φοιτητές.
Οι εισηγήσεις έγιναν από τον Γ. Κάργα, καθηγητή
στο Γεωπονικό, τη Μ. Νικολακάκη, καθηγήτρια ανθρωπιστικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον Π. Πολυχρονόπουλο, ΕΔΙΠ στη Φαρμακευτική Αθήνας και τον Δ. Καλέργη από το ΤΕΙ Αθήνας.
Η υποχρηματοδότηση προωθεί την ιδιωτικοποίηση,
φέρνει μαζί της νέες εργασιακές σχέσεις για τους κα-

θηγητές, καθώς οι προσλήψεις έχουν παγώσει εδώ
και χρόνια. Διδάσκοντες με το μπλοκάκι, δίδακτρα
στα μεταπτυχιακά και ένα σωρό άλλες αλλαγές.
Η συμμετοχή δεκάδων καθηγητών, εργαζόμενων αλλά και φοιτητών έδωσε τη δυνατότητα να έρθουν όχι
μόνο εικόνες από δεκάδες σχολές και να καταγραφούν
τα αποτελέσματα των επιθέσεων, αλλά και εικόνες από
τις πρόσφατες αντιστάσεις φοιτητών κι εργαζομένων.
Στόχος είναι το επόμενο διάστημα να οργανωθούν
αντίστοιχες εκδηλώσεις ανά σχολή για να μπορέσουν
να προχωρήσουν συντονισμένα οι αντιστάσεις που
έχουν ξεσπάσει σε μια σειρά από τμήματα, να συνδεθούν με όλο τον κόσμο που παλεύει. Με διεκδίκηση
την υπέρασπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και
κόντρα στα μνημόνια που το διαλύουν.

Έλλη Πανταζοπούλου

Η Αριστερά

Τ

ον Φλεβάρη του 1972, πριν από 45
χρόνια, κυκλοφόρησε από την Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση
(ΟΣΕ), που είχε δημιουργηθεί μόλις
μερικούς μήνες πριν (το φθινόπωρο του 1971),
το «τεύχος 14 - νέα περίοδος» της Μαμής,
μιας εφημερίδας που εκδιδόταν στο εξωτερικό
και διακινούνταν παράνομα στη διάρκεια της
δικτατορίας στην Ελλάδα.

Η ΟΣΕ δημιουργήθηκε σε μια περίοδο που
σημαδεύτηκε από το Μάη του ’68. Οι ιδέες της
επαναστατικής ανατροπής ξαναζωντάνευαν
μέσα σε μια βαθιά ταξική πόλωση, σε ένα γενικό αναβρασμό που συγκλόνιζε την Ευρώπη και
ολόκληρο τον κόσμο: H μεγαλύτερη γενική
απεργία της ιστορίας στη Γαλλία, το τεράστιο
αντιπολεμικό και αντιμπεριαλιστικό κίνημα που
οδήγησε στην ήττα τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό στο Βιετνάμ, το αντιρατσιστικό κίνημα
στις ΗΠΑ και στην Ν. Αφρική, η εξέγερση
ενάντια στα κρατικοκαπιταλιστικά καθεστώτα
στο Ανατολικό μπλοκ, η ραγδαία ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας μέσα κι έξω από τα πανεπιστήμια. Στην Ελλάδα, η επιβολή της δικτατορίας μετά από το μεγαλειώδες κίνημα του
1965 οδηγούσε πολλούς αγωνιστές σε ρήξη
με τον ρεφορμισμό της ΕΔΑ και το διασπασμένο ΚΚΕ.
Αναπόσπαστο κομμάτι του Μάη του ’68 ήταν
η δημιουργία και η ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο μιας νέας επαναστατικής αριστεράς που
ξεκινώντας συνήθως από πολύ μικρές μειοψηφίες, μπόρεσε να παίξει το ρόλο του καταλύτη
σε αυτήν την έκρηξη. Σε αντίθεση με την επικρατούσα ρεφορμιστική Αριστερά (που, είτε
στην σοσιαλδημοκρατική είτε στην ευρωκομμουνιστική είτε στην σταλινική της εκδοχή,
αποζητούσε μεταρρυθμίσεις και κοινωνικά
συμβόλαια με τους καπιταλιστές) η νέα επαναστατική αριστερά έβαζε στο στόχαστρο την
ανατροπή - στην Ελλάδα, όχι μόνο της χούντας αλλά συνολικά του καπιταλισμού.

Γραμμή της εξέγερσης
Η ΟΣΕ με τις μικρές της δυνάμεις, έπαιξε
μαζί με άλλους αγωνιστές της επαναστατικής
αριστεράς, βασικό ρόλο στην κατάληψη του
Πολυτεχνείου το 1973. Έδωσε τη μάχη για να
επικρατήσει η γραμμή της εξέγερσης κόντρα
στα σχέδια της «ομαλοποίησης» που υποστήριζε η ρεφορμιστική αριστερά. Η κατάρρευση
της χούντας οδήγησε στη Μεταπολίτευση που
ήταν η εισβολή της εργατικής τάξης στο προσκήνιο της ιστορίας.
«Μέσα σε εκείνη την περίοδο ο ρόλος της
δικής μας οργάνωσης ήταν να μετατραπεί από
μαρξιστικός όμιλος σε μια οργάνωση που προσπάθησε να στηρίξει την έφοδο της εργατικής
τάξης» έλεγε χαρακτηριστικά σε ομιλία του
στο Πολυτεχνείο το 1997 ο Πάνος Γκαργκάνας
(Σοσιαλισμός από τα Κάτω νο 22). « Όταν άρχισε η μεταπολίτευση και το κύμα των απεργιών, πέσαμε με τα μούτρα. Κάναμε στροφή.
Οι μάχες που δώσαμε ήταν να στηρίξουμε το
χτίσιμο των συνδικάτων, τις απεργίες, τα εργοστασιακά σωματεία μέσα στο χώρο δουλειάς
που απλώνονταν σαν τη φωτιά εκείνη την περίοδο. Μέσα σε αυτούς τους αγώνες μάθαμε
τι σημαίνει ουσιαστικά η κίνηση της εργατικής
τάξης… Το ορμητικό ρεύμα της εργατικής τάξης μπορεί τελικά να ανακόπηκε, αλλά άφησε
πίσω ένα ξεκάθαρο επαναστατικό κομμάτι».
Η ύπαρξη αυτού του κομματιού ήταν εξαιρετικά κρίσιμη την αμέσως επόμενη περίοδο,

45 Χρόνια
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στη δεκαετία του ’80. Είναι ακριβώς αυτή η περίοδος που ενώ η εργατική τάξη χάρη σε εκείνους τους φοβερούς αγώνες καταφέρνει να
πετύχει μια σειρά από κατακτήσεις, πολιτικά
σημαδεύεται από την κυριαρχία των αυταπατών ότι υπάρχει ένας εύκολος «ρεαλιστικός»
δρόμος για το σοσιαλισμό. Η δεκαετία του ’80
σήμανε την εισβολή των ρεφορμιστών στο
προσκήνιο με ξεκάθαρο μήνυμα προς την εργατική τάξη «ψηφίστε και αφήστε το σε μας».
Αυτός ήταν ο δρόμος της «Αλλαγής» του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ που στις
εκλογές του 1981 σάρωσε τη δεξιά, έχοντας
την άτυπη αποδοχή αυτού του δρόμου από το
ΚΚΕ και το ΚΚΕεσ ενώ ολόκληρα κομμάτια
της επαναστατικής αριστεράς είτε διαλύθηκαν
είτε και ακόμη προσχώρησαν στο ΠΑΣΟΚ. Κάποια άλλα κομμάτια της έπαθαν πλήρη αποπροσανατολισμό. Αποχαιρέτησαν την εργατική
τάξη αναζητώντας νέα υποκείμενα αλλαγής:
την «άγρια νεολαία», τα αντάρτικα πόλεων, την
αυτονομία των κινημάτων, οικολογικών, γυναικείων, νεολαιίστικων κλπ. Μέσα στο ΚΚΕ και το
ΚΚΕεσ άρχισε η αναζήτηση για «νέες μήτρες
για την Αριστερά».
Απέναντι σε αυτήν την υποχώρηση «χρειάστηκε να δώσουμε μεγάλες μάχες, χρειάστηκε στην δεκαετία του ’80 σε μεγάλο βαθμό να
ξαναγίνουμε μαρξιστικός όμιλος» συνεχίζει ο
Πάνος Γκαργκάνας. Άρχισε να εκδίδεται ξανά
η Μαμή με τη μορφή περιοδικού προκειμένου
να ξαναδώσει μάχες, ιδεολογικές και πολιτικές, πάνω στις βασικές αρχές: Γιατί η εργατική τάξη είναι το επαναστατικό υποκείμενο; Τι
είναι ρεφορμισμός; Γιατί ο κοινοβουλευτικός
δρόμος δεν οδηγεί πουθενά; Τι είναι διεθνισμός; Είναι εναλλακτική ο «υπαρκτός σοσιαλισμός» των ρώσικων τανκς που το 1980 εισέβαλαν στην Πολωνία;
Σε αυτό το διάστημα αργά, σταθερά και ξεκαθαρίζοντας πάνω σε μια σειρά από ζητήματα, η ΟΣΕ αναπτύχθηκε χωρίς να υποστείλει
τη δράση της στο κίνημα: Μέσα στις σχολές
με τις φοιτητικές καταλήψεις, μέσα στα σχολεία με την ίδρυση της Μαθητικής Πρωτοβουλίας, ενάντια στον εθνικισμό με πρωτοβουλίες
όπως η Επιτροπή για το Στρατό, στα κινήματα
αλληλεγγύης στους αγώνες που έδινε η εργατική τάξη στην Ανατολική Ευρώπη.
Αυτή η διαδικασία άνοιξε νέες δυνατότητες.
Το σπάσιμο των αυταπατών για μεγάλα κομμάτια της εργατικής τάξης από το 1985 και μετά
(οπότε το ΠΑΣΟΚ προχωράει στο πρώτο πρόγραμμα λιτότητας) σήμαναν την έκδοση, αρχικά σαν εργατικού δελτίου και στη συνέχεια
σαν εφημερίδας της ΟΣΕ, της Εργατικής Αλ-

ληλεγγύης που κυκλοφορεί σε μηνιαία βάση.
Ο μαρξιστικός όμιλος αρχίζει να γίνεται ξανά
οργάνωση.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, τα μέλη
της ΟΣΕ χρειάστηκε να δώσουν τη σύγκρουση
ενάντια στις κυρίαρχες αντιλήψεις ότι ο καπιταλισμός έχει πετύχει τον θρίαμβό του μετά
την κατάρρευση των ανατολικών χωρών. Αλλά
και ενάντια στην ανάδειξη της νεοφιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία ύστερα
και από τις κρίσεις της σταλινικής και ευρωκομμουνιστικής αριστεράς το 1989-90. Όταν
δηλαδή, ο Συνασπισμός (του ΚΚΕ και του ΚΚΕ
Εσ.) αναζήτησε την «κάθαρση» από τα σκάνδαλα του ΠΑΣΟΚ στη συγκυβέρνηση με τη
Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια την Οικουμενική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ.

Από την Ανατολή στη Δύση
Σε σχέση με το πρώτο σκέλος και σε αντίθεση με όσους θρηνούσαν για την κατάρρευση
των κρατικοκαπιταλιστικών καθεστώτων και
όσους μιλούσαν για την έλευση ενός «μακρύ
νεοσυντηρητικού χειμώνα», η ΟΣΕ υποστήριζε
ότι η κρίση που ξεκίνησε στην Ανατολή αργά ή
γρήγορα θα περνούσε στη Δύση. Ότι ο ξεσηκωμός της εργατικής τάξης ενάντια στον κρατικό καπιταλισμό στην Ανατολική Ευρώπη θα
γινόταν ξεσηκωμός ενάντια στην επίθεση του
νεοφιλελευθερισμού και της νίκης της «αγοράς».
Έχοντας αυτήν την πολιτική η ΟΣΕ ρίχτηκε
με όλες της τις δυνάμεις στην υποστήριξη των
αντιστάσεων που γρήγορα πήραν εκρηκτικό
χαρακτήρα γκρεμίζοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μέσα σε αυτήν τη περίοδο η οργάνωση αρχίζει να αποκτά ένα μέγεθος που της
δίνει τη δυνατότητα να παίζει ένα διαφορετικό
ρόλο, αυτόν του μαζικού προπαγανδιστή και
απλώνεται μέσα από τη δημιουργία τοπικών
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πυρήνων σε μια σειρά από συνοικίες της Αθήνας και άλλες πόλεις. Η Εργατική Αλληλεγγύη
από μηνιάτικη γίνεται
μέσα σε δύο χρόνια
δεκαπενθήμερη και τελικά βδομαδιάτικη.
Η ΟΣΕ δοκιμάζει τότε, ξεπερνώντας τα
όρια της μαζικής προπαγάνδας, να παίρνει
πρωτοβουλίες δράσης
χτίζοντας ενιαία μέτωπα
ενάντια στους ναζί της
Χρυσής Αυγής που μαζί
με άλλες φασιστικές
συμμορίες άρχισαν να
κάνουν αισθητή την παρουσία τους εκείνη την
περίοδο. Και ταυτόχρονα
δίνει σκληρές ιδεολογικές
μάχες, όπως αυτή ενάντια
στον εθνικισμό και τον πόλεμο, όταν με αφορμή το
βιβλίο που είχε εκδώσει
για το Μακεδονικό, μέλη
της διώκονται με κατηγορίες περί «εσχάτης προδοσίας», αλλά αθωώνονται
χάρη στη συμπαράσταση
του εργατικού κινήματος.
Αυτή η εργατική έκρηξη
που έζησε η Ελλάδα το
1990-93 έμελλε να συμβεί
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο
βαθμό σε όλες τις χώρες της
Ευρώπης με αποκορύφωμα τη μεγάλη γενική
απεργία στη Γαλλία το 1995. Πολιτικό αποτέλεσμα αυτής της ταξικής πόλωσης ήταν η ήττα των νεοφιλελεύθερων κομμάτων και η αντικατάστασή τους από σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις – κάτι που έκανε αρκετούς να πιστέψουν ότι το κίνημα και η επαναστατική αριστερά επρόκειτο να εισέλθουν σε μια περίοδο
νέας καθοδικής φάσης, όπως τη δεκαετία του
’80.
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 μπορούσε 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 έχοντας την ανάλυση 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 μεγαλύτερη φούσκα που οδηγεί σε μια μεγαλύτερη
κρίση. Αλλά και γιατί η εργατική τάξη δεν ήταν
διατεθειμένη να δώσει γη και ύδωρ στην
Μπλερική και Σημιτική ατζέντα που έβαζε το
νεοφιλελευθερισμό από την πίσω πόρτα.
Για να μπορέσουν να ξεδιπλωθούν άμεσα
αυτοί οι νέοι εργατικοί αγώνες, αλλά και για να
μπορέσει μέσα σε αυτούς να αναδειχτεί η
ανάγκη μιας άλλης προοπτικής, η ΟΣΕ αποφάσισε το Μάρτη του 1997 να προχωρήσει στην
ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος. Στόχος, από την μαζική προπαγάνδα μιας
επαναστατικής οργάνωσης, να προχωρήσει
στο χτίσιμο ενός επαναστατικού κόμματος με
ρίζες στους χώρους δουλειάς και ικανού να
παρεμβαίνει στην εξέλιξη της ταξικής πάλης.

Γιώργος Πίττας

σελ. 12 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1269, 11 Απρίλη 2017

Δραστηριότητες
Εξορμήσεις με
την εργατικη

Εκδηλώσεις: 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ
NEA ΙΩΝΙΑ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4, 7μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5 στέκι Αντίσταση με τους Πολίτες (Αβέρωφ 7Α) 7μμ

αλληλεγγυη
ΤΡΙΤΗ 11/4

Στις εκδηλώσεις θα προβληθεί η ταινία «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» του Κώστα Χρονόπουλου
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΡΙΤΗ 11/4 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ

ΤΡΙΤΗ 11/4 καφέ Τζέγκα
(Κειριαδών 38) 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Μήτσος Τσώλης
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΡΙΤΗ 11/4 καφέ 1968
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΡΙΤΗ 11/4
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ

Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4

στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Μάριος Μέρτικας
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΡΙΤΗ 11/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Το Πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΑΤΡΑ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 καφέ Μαγαζί 6μμ

ΤΡΙΤΗ 11/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Αριστερή εναλλακτική
στα ατέλειωτα μνημόνια και το ρατσισμό
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΡΙΤΗ 11/4 καφέ Vocal 8μμ
Υπήρξε αντιφασιστικός αγώνας
στη ναζιστική Γερμανία;
Ομιλητής: Πάνος Πόλκας
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΡΙΤΗ 11/4 καφέ Big Mouth 8μμ
ΗΠΑ, ένα νέο κίνημα με βαθιές ρίζες
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη
ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 καφέ Βαβέλ 8μμ

Σκάνδαλα, δικαιοσύνη και καπιταλισμός
Ομιλητής: Δημήτρης Παπαϊωάννου
• ΠΕΜΠΤΗ 20/4 καφέ Βαβέλ 8μμ
Η Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 Στέκι εκτός Σχεδίου 6.30μμ

Το Πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ράνια Βέλλα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 Στέκι εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 20/4 καφέ Μαγαζί 6μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 καφέ Κρόκος 8μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης
ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 καφέ Υγιεινό με νου 7μμ
ΗΠΑ, ένα νέο κίνημα με βαθιές ρίζες
Ομιλητής: Δάνος Πηνιάτογλου

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

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 καφέ Κοσμικόν 6μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 καφέ Λα Ροζέ
(πλ. Αγ. Νικολάου) 7.30μμ
Αριστερή εναλλακτική
στα ατέλειωτα μνημόνια και το ρατσισμό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη
ΓΑΛΑΤΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ

Το Πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
• ΠΕΜΠΤΗ 20/4 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Οι Θέσεις του Απρίλη
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 καφέ Κρίκος 7μμ

Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 καφέ Κρίκος 7μμ
Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 καφέ Pogo 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
ΚΟΥΚΑΚΙ - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4
καφέ Ξύλινη Βέσπα (Ζίννη 30) 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Μήτσος Τσώλης

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 καφέ Quiz 7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 Σύλλογος Ιμβρίων 8μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Το γυναικείο ζήτημα
και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Φωτεινή Τσαμούρη

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμεγια

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

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

ΚΟΛΩΝΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 καφέ Νότος 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

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

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 δημαρχείο 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 6μμ
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης Κονδύλη 6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ πλατεία 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 6.30μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νόλαος 6.30μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
20 χρόνια ΣΕΚ:
Δύο δεκαετίες γεμάτες μάχες
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4
στοά Σαρκά, Α'κτίριο, Β'όροφος, 7μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
ΒΟΛΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 Θόλος 6μμ

Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 Θόλος 6μμ
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 καφέ Φιλοιστρο 7μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Τζεμαλή Μηλιαζήμ
ΧΑΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 Σύλλογος δασκάλων 7μμ

Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 Σύλλογος δασκάλων 7μμ
Το γυναικείο ζήτημα
και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Οι Θέσεις του Άπρίλη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/4 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 Σύλλογος δασκάλων 7μμ
Η προεδρία Τραμπ συνώνυμο της αποσταθεροποίησης;
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης
ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η προεδρία Τραμπ συνώνυμο της αποσταθεροποίησης;
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης

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

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα 5.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ Μετρό 6μμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 7.30μμ
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πεζ. Δεκελείας 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 6.30μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 6.30μ.μ.
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δ. Πλακεντίας 3.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζ. Μιχαήλ Αγγέλου 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 13/4
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΣΕΠΟΛΙΑ Μετρό 8μ.μ.
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 6.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Συντριβάνι 6.30μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 6.30μμ
ΞΑΝΘΗ πλατεία Ελευθερίας 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και
Ρήγα Φεραίου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία αγοράς 6.30μμ
HΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 8μμ

Εκδηλώσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Η πολιτική πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
για την ανατροπή των μνημονίων και
της καπιταλιστικής βαρβαρότητας
Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΠΕΜΠΤΗ 27 Απρίλη Δημαρχείο
7.30μμ
Ομιλητές: Αργυρή Ερωτοκρίτου, ΚΣΕ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Δημήτρης Τσίτκανος,
μέλος Τ.Ε.
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Ιστορία

«Σ

τις 7/19 Μαΐου του 1897 έληξε ο
ελληνοτουρκικός πόλεμος με τον
ελληνικό στρατό να έχει υπερκεράσει τη Λαμία και να προχωρεί ολοταχώς προς
την Αθήνα αλλά και άλλες ατομικής επιλογής
κατευθύνσεις, τον δε τουρκικό να τον ακολουθεί με κάπως επιφυλακτικότερους ρυθμούς».
Αυτή η σαρκαστική διατύπωση από το βιβλίο
του Γιάννη Γιαννουλόπουλου «Η ευγενής μας
τύφλωσις» συνοψίζει με σαρκαστικό τρόπο την
κατάληξη του πολέμου που ονομάστηκε «των
τριάντα ημερών», «ατυχής» ή «μαύρο 1897». Ο
πόλεμος είχε ξεκινήσει στις 6 του Απρίλη, μέσα σε κλίμα εθνικιστικής υστερίας και «εθνικής
ομοψυχίας» με τον Αρχιεπίσκοπο να ευλογεί
τον στρατό και το «Τη υπερμάχω Στρατηγώ»
να ψάλλεται από τα πλήθη σε πλατείες και εκκλησίες.
Η άμεση αφορμή που οδήγησε στον πόλεμο
ήταν οι εξελίξεις στην Κρήτη που τότε ήταν
Αυτόνομη Πολιτεία υπό την κυριαρχία της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τον Φλεβάρη του
1897 η κυβέρνηση Δηλιγιάννη είχε στείλει εκστρατευτικό σώμα στο νησί για να το προσαρτήσει στην Ελλάδα στο όνομα του βασιλιά Γεωργίου Α’. Τα ελληνικά τμήματα είχαν αρχικά
κάποιες επιτυχίες, αλλά σύντομα οι Μεγάλες
Δυνάμεις που είχαν στείλει πολεμικά πλοία
στην Κρήτη επέβαλαν το τερματισμό των επιχειρήσεων. Η συνέχεια για την Κρήτη ήταν το
μοίρασμά της σε ζώνες κατοχής (αγγλική, ρωσική, ιταλική) και από το 1898 Ύπατος Αρμοστής έγινε ο πρίγκιπας Γεώργιος.
Εντωμεταξύ, όμως, είχε μεσολαβήσει ο πόλεμος. Τον Φλεβάρη, η ελληνική κυβέρνηση είχε απορρίψει τη «Διακοίνωση» των Μεγάλων
Δυνάμεων για το μέλλον της Κρήτης. Από το
Μάρτη του 1897, «σώματα ατάκτων» άρχισαν
να περνάνε τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη
Θεσσαλία –η συνοριακή γραμμή περνούσε νοτιονατολικά του Ολύμπου και νότια των Χασίων. Σκοπός ήταν η «απελευθέρωση» της Μακεδονίας και η προσάρτησή της στην Ελλάδα.

Άφθονο χρήμα
Οι «άτακτοι» δεν εμφανίστηκαν «αυθορμήτως». Τους είχε οργανώσει και εξοπλίσει η
Εθνική Εταιρεία. Μια «μυστική» οργάνωση που
είχαν ιδρύσει το 1894 αξιωματικοί του στρατού και εντωμεταξύ είχε συσπειρώσει στις
γραμμές της όλη την «καλή αθηναϊκή κοινωνία» -δικαστικούς, λογοτέχνες, πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους. Διέθετε επίσης άφθονο χρήμα, το οποίο εξασφάλιζε το παροικιακό
κεφάλαιο, όπως οι Έλληνες επιχειρηματίες
της Αλεξάνδρειας.
Η κυβέρνηση είχε μάλιστα περάσει νόμο
που απάλλασσε τους εθελοντές από την στρατιωτική θητεία, δηλαδή τους είχε αναγνωρίσει
έμμεσα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896 στην
Αθήνα -που είχε διεκδικήσει η κυβέρνησηήταν και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την
«τόνωση του εθνικού φρονήματος» και για τις
«επαφές» της Εθνικής Εταιρείας.
Παρά την υποστήριξη και τα παχιά λόγια
των οργανωτών τους, τα εθελοντικά σώματα
των «ατάκτων» (ανάμεσά τους και κάμποσοι
αξιωματικοί όπως ο Π. Μελάς) δεν μπόρεσαν
να αντέξουν περισσότερες από τέσσερις μέρες. Αυτό που τους υποδέχτηκε δεν ήταν η
εξέγερση του «υπόδουλου ελληνισμού» αλλά
τα αποσπάσματα του τούρκου διοικητή Εντέμ
Πασά. Η απάντηση της κυβέρνησης του Σουλτάνου ήταν η διακοπή των διπλωματικών σχέ-
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δέχτηκε αντί να συμμαζέψει τη χώρα και να
περάσει τις απαραίτητες «μεταρρυθμίσεις» λέει αυτή η εξήγηση- υποχώρησε στα λαϊκιστικά πάθη και έφερε τη χώρα σε σύγκρουση με
τους Ευρωπαίους συμμάχους. Το αποτέλεσμα
ήταν η εθνική ταπείνωση και η επιβολή του
Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (ΔΟΕ). Κάτι
σαν τον Μητσοτάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τους «τυχοδιωκτισμούς» που «κοστίζουν στη χώρα» δηλαδή.
Το ελληνικό κράτος και οι κυβερνήσεις του,
όμως, ανεξάρτητα από το βαθμό «σοβαρότητας» δεν μπορούσαν να αγνοήσουν τις εξελίξεις που πίεζαν για «δράση». Στο τέλος του
19ου αιώνα, όλο το ευρωπαϊκό status quo έμπαινε σε αμφισβήτηση. Ανέτειλε η εποχή του
ιμπεριαλισμού: γιγάντιες επιχειρήσεις, κούρσες εξοπλισμών, μιλιταρισμός. Νέες καπιταλιστικές δυνάμεις διεκδικούσαν «θέση στον
ήλιο» όπως η Γερμανία.

Μηχανορραφίες
Αυτή η νέα πραγματικότητα έδινε καινούργια διάσταση στο λεγόμενο «Ανατολικό Ζήτημα», δηλαδή την κρίση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η διάλυσή της θα μπορούσε να γίνει με δυο τρόπους: είτε από τα κάτω, από
τους αγώνες των λαών, είτε από τα πάνω, από
τις μηχανορραφίες των αρχουσών τάξεων με
τους διεθνείς συμμάχους τους.

Ο “ατυχής”
πόλεμος
του 1897

Ένα
φιάσκο
του εθνικισμού
σεων με την Ελλάδα στις 5 Απρίλη. Την επόμενη μέρα ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες.
Κι αυτό που ακολούθησε ήταν μια αλυσίδα
ηττών στο μέτωπο της Θεσσαλίας που άγγιζαν
τα όρια του κωμικού φιάσκου. Τη μέρα που ξεκινούσε ο πόλεμος, ο Δ. Ράλλης έλεγε σε
θύελλα χειροκροτημάτων στη βουλή ότι «το
έθνος… έχει να εκδικήση την ύβριν τεσσάρων
και πλέον αιώνων, και αποδυόμενος εις τον
υπέρ των όλων αγώνα, εννοεί την ύβριν ταύτην να εκδικήση και θα νικήση».
Αλλά αντί να «εκδικήση και να νικήση» ο
στρατός προελαύνοντας στη Μακεδονία, ύστερα από μερικές μέρες αψιμαχιών έκανε ένα τέτοιο φευγιό που άφησε τη Λάρισα να πέσει χωρίς μάχη στα χέρια του οθωμανικού στρατού.
Ήττα στη μάχη των Φαρσάλων, του Δομοκού
και κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθούσαν κι
άλλες αν ο Σουλτάνος δεν διέταζε κατάπαυση
πυρός ύστερα από μεσολάβηση του Τσάρου
της Ρωσίας. Οι γαλονάδες που βροντοφώνα-

ζαν «Στην Κωνσταντινούπολη» όταν ξεκινούσαν
για το μέτωπο, παραλίγο να χάσουν τη Λαμία
όταν υποχωρούσαν πανικόβλητοι.
Η κυρίαρχη εξήγηση για το εθνικιστικό φιάσκο του 1897 είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση
παρασύρθηκε από τα «πάθη» -ίσως και τον τυχοδιωκτισμό ορισμένων- και ρίχτηκε σε έναν
πόλεμο για τον οποίο ο ελληνικός στρατός δεν
ήταν έτοιμος. Πράγματι, ο ελληνικός στρατός
της εποχής ήταν άσχημα οργανωμένος, με
ανεπαρκή και παλιό εξοπλισμό, ανύπαρκτη εκπαίδευση κι όλα αυτά τα ελλείμματα αφορούσαν το σώμα των αξιωματικών ακόμα πιο έντονα από τους απλούς φαντάρους.
Τα τελευταία χρόνια δίπλα σε αυτή την εξήγηση και σαν συνέχειά της, προβάλλεται και
μια άλλη. Το πρόβλημα ήταν ο «λαϊκισμός». Το
ελληνικό κράτος είχε χρεοκοπήσει το 1893. Η
φράση του τότε πρωθυπουργού Χ. Τρικούπη
«δυστυχώς επτωχεύσαμεν» έχει μείνει στην
ιστορία. Η κυβέρνηση Δηλιγιάννη που τον δια-

Αυτή η δεύτερη λύση έπαιρνε το πάνω χέρι
αλλά αυτή η εξέλιξη δεν άνοιγε μόνο την όρεξη της ελληνικής άρχουσας τάξης αλλά έφερνε και κινδύνους. Το βουλγάρικο και το σερβικό κράτος διεκδικούσαν να πάρουν για λογαριασμό τους τις εκτάσεις της Οθωμανικής Μακεδονίας. Παραδοσιακός προστάτης τους
ήταν η Ρωσία των Τσάρων.
Όμως, και η Γαλλία και η Βρετανία εγκατέλειπαν βαθμιαία το δόγμα της διατήρησης της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως «αναχώματος»
στη ρωσική επιρροή. Ο λόγος ήταν ότι το γερμανικό κεφάλαιο με την στήριξη του γερμανικού κράτους διείσδυε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γερμανικές εταιρείες ξεκινούσαν τη
κατασκευή του σιδηροδρόμου που θα έφτανε
στη Βασόρα του σημερινού Ιράκ, Γερμανοί
αξιωματικοί άρχισαν να εκπαιδεύουν τον οθωμανικό στρατό.
Σε τέτοιες συνθήκες η Μεγάλη Ιδέα περνούσε από τη σφαίρα των ονειροπολήσεων στη
σφαίρα του επείγοντος καθήκοντος. Το αποτέλεσμα ήταν η «εθνική εξόρμηση» του 1897 που
κατέληξε σε φιάσκο του εθνικισμού. Όμως, η
συνέχεια δεν ήταν καθόλου αστεία.
Το ελληνικό κράτος εκσυγχρονίστηκε, και
ετοιμάστηκε επαρκώς για πόλεμο. Αυτή ήταν η
ουσία του «κινήματος του Γουδιού» το 1909
που έφερε τον Βενιζέλο στην εξουσία. Η ελληνική άρχουσα τάξη αποδύθηκε σε ένα δεκαετή
πόλεμο από το 1912 και μετά, που έφερε «δόξες» και στρατιωτικούς θριάμβους, δίπλα στις
εθνοκαθάρσεις και τις καταστροφές. Όμως, η
κατάληξη ήταν η μικρασιατική εκστρατεία,
όταν ο ελληνικός στρατός βρέθηκε να πολεμά
στα βάθη της Τουρκίας για την «Ελλάδα των
Δυο Ηπείρων και των Πέντε Θαλασσών» και για
τα συμφέροντα του βρετανικού ιμπεριαλισμού.
Οι εργάτες και οι αγρότες πλήρωσαν με αίμα και προσφυγιά τις φιλοδοξίες και τις συμμαχίες των αστών. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή που ενώνει το φιάσκο του 1897 με τη τραγωδία του 1922.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Διεθνή

Πού βαδίζει η
Βρετανία μετά το Brexit;

Σ

τη Βρετανία η συζήτηση για το BREXIT
διεξάγεται από δύο πτέρυγες της πολιτικής και μιντιακής ελίτ. Και οι δύο υποστηρίζουν ότι η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσει σε βαθιές αλλαγές – προς το χειρότερο, σύμφωνα με όσους είχαν υποστηρίξει την παραμονή, προς το καλύτερο, σύμφωνα με όσους από τους Συντηρητικούς και το UKIP είχαν υποστηρίξει την έξοδο.
Καμία από τις δύο ομάδες δεν εκπροσωπεί
ιδιαίτερα τις μεγάλες επιχειρήσεις στη Βρετανία. Ο οικονομικός πυρήνας της άρχουσας τάξης δεν ήθελε την έξοδο της Βρετανίας από
την ΕΕ κι έτσι πιέζει ώστε το Brexit να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν λιγότερες αλλαγές.

Γράφει ο Αλεξ Καλλίνικος
Είναι αρκετά πιθανό ότι αυτό τελικά θα συμβεί. Αυτό που γίνεται σαφές είναι πόσο εγκλωβισμένη είναι η Βρετανία στις διαπραγματεύσεις για τους όρους του Brexit. Όπως έχουν
επισημάνει πολλοί σχολιαστές, επειδή η ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας θέτει μία διετή χρονική περίοδο για
την αποχώρηση της Βρετανίας, οι υπόλοιπες
δυνάμεις της ΕΕ μπορούν απλά να περιμένουν
στη γωνία.
Η Βρετανία χρειάζεται μια συμφωνία, πάνω
απ' όλα οικονομική, για να διατηρήσει τους εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς της με την
ΕΕ, που είναι ζωτικής σημασίας για τον βρετανικό καπιταλισμό. Έτσι, οι υπόλοιπες δυνάμεις
της ΕΕ μπορούν να παρατείνουν τις συνομιλίες
για να αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη από τη Βρετανία. Γι' αυτό, το προσχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών της διαπραγμάτευσης που εξέδωσε Ντόναλντ Τουσκ,
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετατρέπει την “επαρκή πρόοδο” για τους όρους
της βρετανικής αποχώρησης -πάνω απ' όλα,
πόσα χρήματα θα πληρώσει το Λονδίνο- ως
προϋπόθεση για την έναρξη των συνομιλιών
σχετικά με το εμπόριο.
Η επιτυχία της Ισπανίας να εντάξει στις κατευθυντήριες γραμμές μια ακόμα προϋπόθεση,
συνδέοντας τις συνομιλίες για το εμπόριο με
μια συμφωνία μεταξύ Μαδρίτης και Λονδίνου
για το Γιβραλτάρ, είναι ένα ακόμα σύμπτωμα
της ευάλωτης θέσης της Βρετανίας και άλλη
μια απόδειξη της παρελκυστικής ταχτικής της
ΕΕ.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πόσο έχουν
μαλακώσει οι θέσεις της Τερέζα Μέι και του
υπουργού της για το Brexit, Ντέιβιντ Ντέιβις. Η
άποψη ότι “η μη συμφωνία είναι καλύτερη από
μια κακή συμφωνία” φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί, και υπάρχουν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση

είναι πρόθυμη να πληρώσει για εμπορική πρόσβαση στην ΕΕ.
Αυτή η προφανής μετατόπιση πιθανότατα αντανακλά δύο παράγοντες. Πρώτον, Μέι και Σία
καταλαβαίνουν πόσο εγκλωβισμένοι είναι και
προσαρμόζονται αναλόγως. Δεύτερον, είναι η
πίεση από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Ντέιβις “Περί ανάκλησης των Ευρωπαϊκών Κανονισμών” έχει
πλαστό τίτλο, αφού καθιερώνει ότι οι κανονισμοί θα είναι σε ισχύ και στην μετά το Brexit
Βρετανία.
Σύμφωνα με τους Financial Times, “οι μεγαλύτερες εταιρείες της Βρετανίας έχουν προειδοποιήσει ενάντια στην περικοπή των εκτιμώμενων 19.000 κανονισμών της ΕΕ. Η αρμόδια ομάδα του βρετανικού ΣΕΒ (CBI) είπε σε μια έκθεση τον περασμένο χρόνο ότι, ενώ πολλοί τομείς, συμπεριλαμβανομένων των χημικών, των
πλαστικών, των τροφίμων και των ποτών, καθώς και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,
δυσανασχετούσαν με κάποιους κανόνες της
ΕΕ, παρόλα αυτά δεν επιθυμούσαν την κατάργησή τους. Η κυρίαρχη άποψη είναι ότι το κόστος που επιβάλουν αυτοί οι κανονισμοί είναι
ένα τίμημα που αξίζει να καταβληθεί για να
υπάρχει ανεμπόδιστη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές”.
Ο μοναδικός τομέας όπου η Μέι έχει έντονα
δεσμεύσει τους Συντηρητικούς ότι θα αλλάξει
είναι το σταμάτημα της ελεύθερης μετακίνησης
των ευρωπαίων εργαζομένων. Αλλά ακόμη και
εδώ, όταν έδωσε συνέντευξη μετά την ανακοίνωση ενεργοποίησης του άρθρου 50, απέφυγε
προσεκτικά να πει ότι η μετανάστευση θα είναι
“σημαντικά χαμηλότερη” μετά το Brexit.
Αυτό υποδηλώνει ότι η προοπτική μετά το
Brexit δεν θα είναι ούτε η τραγικά φτωχοποιημένη Μικρή Αγγλία που προβλέπουν οι υποστηρικτές της παραμονής στην ΕΕ, ούτε η
“παγκόσμια Βρετανία” του ελεύθερου εμπορίου που υπόσχονται η Μέι και οι υποστηρικτές
της εξόδου από την ΕΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι
δεν υπάρχουν μπροστά μας απειλές για την εργατική τάξη.
Η πρώτη είναι ότι οι Συντηρητικοί και τα
αφεντικά θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν το Brexit για να χτυπήσουν τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Οι συνδικαλιστές και οι σοσιαλιστές πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση γι' αυτό.
Επιπλέον, υπάρχει ο παράγοντας της καθαρά
απρόβλεπτης παραφροσύνης. Την Κυριακή, ο
πρώην ηγέτης των Συντηρητικών Μάικλ Χάουαρντ επικαλέστηκε το φάντασμα της Μάργκαρετ Θάτσερ και του πολέμου των Φόκλαντ
ως απάντηση στην επιτυχία της Ισπανίας να
συμπεριλάβει το Γιβραλτάρ στις συνομιλίες για
το Brexit.
Αμφιβάλλω αν στους διαδρόμους της εξουσίας έχει ανοίξει σοβαρά η όρεξη για επανάληψη των πολέμων του 18ου αιώνα με την Ισπανία. Αλλά ο ερχομός του Ντόναλντ Τραμπ στο
Λευκό Οίκο κάνει τον καθένα επιφυλακτικό στο
να αποκλείσει τέτοιες τρέλες. Η παρακμή του
νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού εκτρέφει όλα
των ειδών τα τέρατα.

Διαδήλωση αλληλεγγύης στον Ρίαζ Άχμεντ στο Πακιστάν

Ελεύθερος υπό όρους
ο σ. Ρίαζ Άχμεντ

Ο

Δρ. Ρίαζ Άχμεντ, ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Μαρξιστής διανοούμενος στο Πακιστάν, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση στη δίκη που έγινε την περασμένη Πέμπτη 6 Απρίλη. Πρόκειται για τεράστια επιτυχία, αλλά η μάχη για δικαιοσύνη συνεχίζεται.
Ο Ρίαζ είχε απαχθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας του Πακιστάν το περασμένο Σάββατο.
Ήταν έτοιμος να δώσει μια συνέντευξη τύπου ζητώντας την αποφυλάκιση ενός πρώην συναδέλφου του, ο οποίος έχει τεθεί υπό κράτηση από τον Οκτώβριο το 2016. Τα ΜΜΕ ανέφεραν ότι η απαγωγή-σύλληψη έγινε από τους παραστρατιωτικούς Sindh Ρέιντζερς.
Οι διαμαρτυρίες έπαιξαν αναμφίβολα ρόλο στην απόφαση των αρχών για την αποφυλάκισή του με εγγύηση τόσο γρήγορα. Διαδηλώσεις που απαιτούσαν την απελευθέρωση του
Ρίαζ πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχιστον τέσσερις μεγάλες πόλεις. Η διοίκηση του Συνδικάτου των Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο του Καράτσι, όπου ο Ρίαζ είναι επίκουρος καθηγητής, αποφάσισε να καλέσει μια “Μαύρη Μέρα” με μποϊκοτάζ όλων των μαθημάτων ως
“διαμαρτυρία εναντίον της σύλληψης και της στημένης δίωξης κατά του Δρ. Ρίαζ Άχμεντ”.
Σημαντική ήταν και η διεθνής υποστήριξη του Ρίαζ. Και στην Ελλάδα, την έκκληση για την
απελευθέρωσή του μέχρι την Πέμπτη είχαν υπογράψει τριάντα πανεπιστημιακοί, συνδικαλιστές, ηθοποιοί, δημοτικοί σύμβουλοι.

Κατηγορίες
Ο Ρίαζ εξακολουθεί να κατηγορείται για κατοχή όπλου χωρίς άδεια, ενώ κι άλλες κατηγορίες είναι υπό εξέταση. Η εφημερίδα Dawn του Πακιστάν (ανάλογη της βρετανικής
Guardian) έγραψε αυτή την εβδομάδα ότι “στέλεχος των Rangers δήλωσε ότι γνώριζε
προσωπικά τον Δρ. Άχμεντ για τις προσπάθειές του στη δημιουργία δράσεων για την απελευθέρωση μπλόγκερ που κατηγορούνται για βλασφημία. Είναι πολύ επικίνδυνες και ανησυχητικές κατηγορίες. Όσοι γνωρίζουν τον
Δρ. Άχμεντ μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι
ήταν ανέκαθεν υπέρ της ειρηνικής αντίστασης στην καταπίεση, έτσι η κατηγορία ότι
βρέθηκε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο
είναι εξαιρετικά απίθανη, και γι' αυτό ακόμη
πιο εξοργιστική. Η κυβέρνηση πρέπει να
σταματήσει να διώκει τους ακτιβιστές με
ψεύτικες κατηγορίες, αλλιώς το Πακιστάν
θα κερδίσει τη διόλου αξιοζήλευτη φήμη ότι
είναι ένα αστυνομικό κράτος που συνθλίβει
κάθε ειρηνική διαφωνία”.

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
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Ιδέες
Βιβλιοπαρουσίαση στο Polis Art Cafe

«Έτος Ένα της Ρώσικης Επανάστασης»
του Βίκτορ Σερζ

Τ

ην πρόσφατη έκδοσή του “Έτος Ένα
της Ρώσικης Επανάστασης” του Βίκτορ
Σερζ παρουσίασε την Παρασκευή 7
Απρίλη, στο Polis Art Cafe, το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. Την παρουσίαση, που συντόνισε ο
Κώστας Πίττας, υπεύθυνος του Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου, έκαναν ο Παρασκευάς Ψάνης,
μεταφραστής του βιβλίου, η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, αναπλ. καθηγήτρια στο τμήμα Σλαβικών
Σπουδών του ΕΚΠΑ και ο Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας, από την εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη.
“Το Έτος Ένα είναι ένα σπουδαίο βιβλίο για
το πιο συγκλονιστικό γεγονός του 20ου αιώνα”, είπε ο Παρασκευάς Ψάνης έχοντας πριν
τοποθετήσει τη νέα έκδοση στο ύψος των δύο
άλλων βιβλίων που έχουν γραφτεί για τη ρώσικη επανάσταση από αυτόπτες μάρτυρες και
μεταφραστεί στα ελληνικά, το “Δέκα μέρες
που συγκλόνισαν τον κόσμο” του Τζον Ριντ και
την “Ιστορία της Ρώσικης Επανάστασης” του
Λέον Τρότσκι. “Στις περισσότερες από 600 σελίδες καλύπτει την περίοδο από τη νίκη της
Επανάστασης του Οκτώβρη του 1917 μέχρι το
Γενάρη του 1919 και την αιματηρή καταστολή
της εξέγερσης των Σπαρτακιστών στο Βερολίνο. Ο Σερζ το έγραψε με σκοπό να διδαχτούν
τα κομμουνιστικά κόμματα και οι αγωνιστές σε
όλο τον κόσμο, τι είναι και πως επιτυγχάνει μια
σοσιαλιστική επανάσταση... Ο άλλος λόγος
ήταν ότι ήθελε να περισώσει την ιστορία της
επανάστασης από τις διαστρεβλώσεις και τις
μυθοπλασίες που είχε αρχίσει να κατασκευάζει η σταλινική ηγεσία”.
Περιγράφοντας ο ομιλητής το βιβλίο ως
“μια παθιασμένη υπεράσπιση του Κόκκινου
Οκτώβρη και του μπολσεβίκικου κόμματος”
τόνισε ότι “είναι μια συμβολή στη συζήτηση
που ανοίγει ξανά με αφορμή την επέτειο της
επανάστασης, σχετικά με το τι αντιπροσωπεύει στην ανθρώπινη ιστορία. Οι αστοί διανοούμενοι και οι σοσιαλιστές του τρίτου δρόμου,
οι ανανεωτές τύπου Κουβέλη, ακόμα και οι ευρωκομμουνιστές τύπου Τσίπρα, θα ρίξουν
ανάθεμα στους Ρώσους εργάτες και τους
μπολσεβίκους για την επανάσταση που τόλμη-

Από αριστερά: Π. Ψάνης, Κ. Πίττας, Α. Ιωαννίδου, Λ. Μπόλαρης

σαν να κάνουν, επειδή δήθεν αυτή οδήγησε
στο ολοκληρωτικό καθεστώς του Στάλιν. Είναι
απολύτως φυσικό: οι μεν μισούν την εργατική
επανάσταση που αποδεικνύει ότι οι εργάτες
μπορούν να πάρουν την εξουσία στα χέρια
τους και να οδηγήσουν την κοινωνία στο σοσιαλισμό. Οι δε θα μας πουν ότι αυτά γίνονταν
πριν από 100 χρόνια, αλλά όχι πια. Κι όμως αυτό αν αυτό το έκαναν μια φορά οι εργάτες τον
Οκτώβρη του 1917, μπορούν να το κάνουν ξανά στο μέλλον”.
“Το βιβλίο διαβάζεται απνευστί γιατί μας δίνει μια πολύ φρέσκια άποψη, μια πολύ νεανική
ματιά γι' αυτό που λέμε επανάσταση και γι' αυτό που θεωρούμε και αγαπάμε όλοι στην επανάσταση”, είπε η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου μιλώντας για “την καταπληκτική δημοσιογραφική
πένα” του Σερζ, για εκείνα “τα συγγραφικά
στοιχεία, τα λογοτεχνικά, τα εξαιρετικής ομορφιάς, τα στιγμιότυπα κινηματογραφικής ζωντάνιας” που χαρακτηρίζουν το βιβλίο. Η ομιλήτρια, αφού έκανε μια αναλυτική παρουσίαση
του βιβλίου, στάθηκε ιδιαίτερα στα πρώτα διατάγματα της κυβέρνησης των σοβιέτ.

Κοσμογονικές αλλαγές
“Κάθε δεκαήμερο το πολύ, γίνονταν κοσμογονικές αλλαγές, γρήγορα, άμεσα, αποφασιστικά”, είπε, “Στις 9 Δεκέμβρη αρχίζουν
οι συνομιλίες ειρήνης στο Μπρεστ Λιτόφσκ,
στις 11 αποσπάται η παιδεία από την εκκλησιαστική επίβλεψη -εγώ ακόμα περιμένω να
μην προσεύχονται τα παιδάκια μου το πρωί
στο σχολείο- στις 16 καταργούνται οι στρατιωτικοί βαθμοί, στις 18 θεσπίζεται ο πολιτικός γάμος, στις 19 καθιερώνεται το διαζύγιο.
Πραγματοποιούνται ανήκουστες αλλαγές...
κατάληψη των τραπεζών, εθνικοποίηση των
μεγάλων βιομηχανιών... Για το Σερζ με την
καλλιεργημένη μαρξιστική σκέψη που δε
σκίαζε κανενός είδους εθνικιστική παρέκκλιση, όλοι, τόσο οι κεντρικές δυνάμεις όσο και
οι Αγγλογάλλοι σύμμαχοι της Ρωσίας, δεν
ήταν παρά εχθροί του προλεταριάτου. Δεν
μπαίνει καμία εθνικιστική επιχειρηματολογία.
Σε ένα εκτενέστατο κεφάλαιο επιχειρηματολογεί υπέρ της συνθήκης ειρήνης, βλέποντας απέναντι στην επανάσταση όλα τα καπι-

ταλιστικά κράτη ανεξαιρέτως και την αναγκαιότητα να σταματήσει η αιματοχυσία... Η
Ρωσία ήταν υπερβολικά χρεωμένη στη Γαλλία. Τα επαναστατικά μέτρα ήταν ο μόνος
τρόπος να αποφευχθεί η χρεοκοπία και η οικονομική υποδούλωση. Της κατάργησης του
εθνικού χρέους προηγήθηκε η κατάσχεση
όλου του μετοχικού κεφαλαίου των ιδιωτικών
τραπεζών που πέρασε στην κρατική τράπεζα
-αυτή είναι επανάσταση ε; όχι να χασκογελάμε με τον Γιούνκερ”.
“Το βιβλίο ανοίγει τη συζήτηση για τη ρώσικη επανάσταση, για όλους τους λόγους: για
την πένα του Σερζ, τον ίδιο τον Σερζ, τα γεγονότα και την ίδια την επανάσταση που δεν είναι δεδομένα ούτε για τις παλιότερες ούτε
για τις νεότερες γενιές αγωνιστών ”, είπε ο
Λέανδρος Μπόλαρης που έχει γράψει και τον
πρόλογο του βιβλίου, “Η συζήτηση πρέπει να
ξεκινά από την παραδοχή ότι η ρώσικη επανάσταση είναι το μεγαλύτερο γεγονός της
σύγχρονης ιστορίας, ότι άνοιξε μια περίοδο
που παίχτηκε κυριολεκτικά και ρεαλιστικά το
στοίχημα της εφόδου στον ουρανό”.
Ο ομιλητής στάθηκε σε δύο σημεία του βιβλίου. Το πρώτο ήταν οι κατακτήσεις της
επανάστασης. “Τι κατάφερε η επανάσταση,
δεν είναι ένα κεφάλαιο, το συναντάς συνέχεια”, είπε, “Τα διατάγματα, ότι σταμάτησε
τον πόλεμο, ότι έσωσε εκατομμύρια ζωές, ότι
έλυσε βασικά ζητήματα που δεν μπορούσε
να λύσει η ανάπτυξη του καπιταλισμού και η
αστική τάξη που υποτίθεται ήταν ο φορέας
των «προοδευτικών αξιών» στην κοινωνία.
Όλα τα ζητήματα, από τα δημοκρατικά του
διαζυγίου και του πολιτικού γάμου που αναφέρθηκαν μέχρι το ότι τα έθνη έχουν δικαίωμα να συγκροτήσουν τις δικές του κρατικές
οντότητες, τα έλυσε η εργατική τάξη, ο εργατικός έλεγχος”. Το δεύτερο ήταν οι σκληρές επιλογές για την επιβίωση της επανάστασης. “Η επανάσταση δεν εξελίχτηκε σε κενό
αέρος, υπήρχαν πολιτικές επιλογές από όλα
τα πολιτικά κόμματα”, τόνισε, “Δεν ήταν επιλογές ανάμεσα στη μπολσεβίκικη εξουσία
και μια άλλη, η επιλογή ήταν ή με τους Κόκκινους που μοιράζανε τη γη στους αγρότες και
έδιναν τα εργοστάσια στους εργάτες ή με
τους Λευκούς που υπόσχονταν κρεμάλες
όταν θα μπαίναν στις πόλεις. Αυτή ήταν η
επιλογή πριν από τον Οκτώβρη αλλά και στη
συνέχεια”.

Λ.Β.

ΘΕΑΤΡΟ

Οιδίπους Τύραννος

Έ

να από τα πιο πολυανεβασμένα θεατρικά κείμενα στον
κόσμο, τον «Οιδίποδα Τύραννο» του Σοφοκλή ανεβάζει
στον Πολυχώρο Τέχνης Αλεξάνδρεια κάθε Σάββατο και
Κυριακή στις 21:00 μέχρι το τέλος του Απρίλη και σε όλη την
Ελλάδα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού η Ομάδα ΚΗΠΟΣΛ.Α.Θ.Ε. (Λαϊκό Απλό Θέατρο Ενέργειας).
“Πρόκειται για μια λαϊκή μεταφορά του τεράστιου αυτού
δείγματος της λυρικής δραματουργίας. Σαν ένα δημοτικό-λαϊκό
ορατόριο. Το κείμενο έχει μεταφερθεί σε ελεύθερη μετάπλαση
στην νεοελληνική από τον Κώστα Μεσάρη που επίσης ερμηνεύει με πολύ στιβαρό τρόπο τον κεντρικό ρόλο του Οιδίποδα”,
θα πει μιλώντας στην ΕΑ ο Αλέξανδρος Μαρτζούκος που στην
παράσταση παίζει τον Άγγελο. “Με μια λιτή αλλά πυκνή σκηνοθεσία, με γρήγορες και ευφάνταστες αλλαγές σε πρόσωπα και

χώρους, ο Κώστας Μεσάρης επαναφέρει την τραγική φιγούρα
του Οιδίποδα σε μια κοντινότερη ιστορικότητα. Κόβοντας τις
λυρικές εκρήξεις των ηρώων ή του χορού που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις ετήσιες καλοκαιρινές παραγωγές που
ανεβάζουν αρχαίο θέατρο, με μεσσιανικά κουστούμια και σκηνικά και με ζωντανή μουσική σε παραδοσιακά ηχητικά μονοπάτια,
η παράσταση σε οδηγεί περισσότερο σε ένα βυζαντινό περιβάλλον παρά στην κλασσική αρχαιότητα.

Ερωτήματα
Παρόλα αυτά, τα ερωτήματα για τον Οιδίποδα, την ζωή και
την τραγική μοίρα του επανέρχονται ακέραια. Είναι ο Οιδίποδας θύμα του πεπρωμένου του ή τελικά ο ίδιος υλοποιεί μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία; Είναι καταδικασμένος μοιρολατρικά να πάθει αυτά που είναι γραφτά του να συμβούν ή θα μπορεί τελικά να αλλάξει την μοίρα του; Ερωτήματα που απασχολούν τους ανθρώπους και την τέχνη αιώνες.
Σαν Μαρξιστές σήμερα προφανώς δεν αποδεχόμαστε κανένα

πεπρωμένο που μπορεί κάποιοι να σχεδιάζουν για εμάς χωρίς
εμάς, από την άλλη γνωρίζουμε πολύ καλά πως οι κοινωνικές
συνθήκες που ζει και μεγαλώνει ο καθένας παίζουν ρόλο για
την εξέλιξή του, για την μόρφωσή του, για την θέση του στην
παραγωγή. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά πως για την εργατική
τάξη ο αγώνας για να σπάσει την μοίρα που της έχουν πλέξει
είναι μονόδρομος. Τόσο ο Οιδίποδας Τύραννος σαν παγκόσμιο
κείμενο, όσο και η συγκεκριμένη παράσταση ανοίγουν όλα αυτά τα ερωτήματα και δημιουργούν σκέψεις, νομίζω, με έναν ιδιαίτερο και φρέσκο τρόπο”, αναφέρει ο Α. Μαρτζούκος.
Μαζί του στη σκηνή θα ανέβουν η Κάτια Σπερελάκη στο ρόλο
της Ιοκάστης και οι Γιάννης Ρωμανός, Αλέξανδρος Ζαχαρέας,
Βίλλυ Σκούρα, Σεβίλη Λυμπέρη, Τάκης Βαμβακίδης. Στο ούτι είναι ο Τάσος Σερεμέτης. Κίνηση δίδαξε ο Αλέξανδρος Ζαχαρέας, τα σκηνικά κοστούμια σχεδίασε η Έλλη Λιδωρικιώτη με την
βοήθεια της Θεοδώρας Βεστάρχη, στους φωτισμούς είναι ο
Δημήτρης Τσιούμας και βοηθός σκηνοθέτης ο Σήφης Μάινας.

Κ.Μ.

εργατικη αλληλεγγυη

ΑΘΗΝΑ, 18-21 MAH

Πηγή
ελπίδας
Τι ρόλο παίζει
κάθε χρόνο ο Μαρξισμός;
Όλο το χρόνο το ΣΕΚ συμβάλει στη
διατήρηση και ανάπτυξη του μαρξισμού
με τα έντυπά του. Όμως, η κορυφαία
στιγμή είναι κάθε φορά ο Μαρξισμός. Δίνεται η ευκαιρία, με τις δεκάδες συζητήσεις που γίνονται, οι ομιλητές να αναπτύξουν τις ιδέες τους κι όχι μόνο αυτό, να
τις αντιμετωπίσουν και με ένα κοινό κριτικό, δεν είναι ένα κοινό που απλώς ακούει,
αλλά ένα κοινό που τα συζητάει. Έτσι
συμβάλει ζωντανά στην ανάπτυξη των
μαρξιστικών ιδεών που είναι αναγκαίες
για την εποχή μας. Μια εποχή ύφεσης
του καπιταλισμού, ύφεσης και των ιδεών
γενικά. Κάθε φορά, με το τετραήμερο ξαναπαίρνει δύναμη ο μαρξισμός για τον
επόμενο χρόνο.

Ο Δημήτρης Λιβιεράτος
μίλησε στη Λένα Βερδέ
για τον Μαρξισμό

Ποια είναι η προσωπική σου εμπειρία
από το φεστιβάλ;
Πολλά χρόνια έρχομαι στο Μαρξισμό,
κάθε χρόνο, ελπίζω και φέτος να μπορώ
να έρθω, είναι πάντα ζωογόνος. Η αντιμετώπιση με ένα κοινό ζωντανό, που θα σε
ρωτήσει, θα αντιμετωπίσει τη δική σου εισήγηση, είναι κάτι που δίνει ζωή. Η πραγματική συμβολή του τετραήμερου είναι
ότι συνδυάζει όχι μόνο το φιλοσοφικό ή
το ιστορικό μέρος του μαρξισμού αλλά
και των γεγονότων που έγιναν σε αυτή τη
χώρα και όλο τον κόσμο, να τα συζητήσουμε και να τα αναπτύξουμε με το δικό
μας τρόπο. Εγώ βέβαια ασχολούμαι περισσότερο με την ιστορία, αλλά κάθε
χρόνο η εμπειρία αυτή με βοηθάει στη
δουλειά μου να δω προς τα που προχωράμε.
Η δικιά μας η κατεύθυνση είναι στο βασικό μαρξισμό, δηλαδή στον επαναστατικό. Υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Αντικρουόμαστε με τους συντρόφους άλλων

ρευμάτων της Αριστεράς. Δεν ερχόμαστε
σε πόλεμο μαζί τους, αντικρουόμαστε
στις ιδέες και προσπαθούμε και τους καλούμε πάντα να είναι μαζί στους κοινούς
αγώνες, που εκεί ξεκαθαρίζεται ακόμα
καλύτερα η κατάσταση. Γιατί ο Μαρξισμός δεν είναι μόνο θεωρία, είναι κάτω
στο δρόμο, είναι καθημερινή πράξη. Και
μας αντιμετωπίζει και αυτός, μας βάζει
προβλήματα, ιδέες και κίνητρα να τον
αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό και η αντίθεση με τους άλλους συντρόφους των άλλων ρευμάτων δεν είναι
πολεμική, είναι θα το 'λεγα συνεργατική,
να καταλάβουμε ο ένας τον άλλο αλλά να
είμαστε μαζί στους αγώνες, γιατί εκεί ξεκαθαρίζονται πολλά πράγματα.
Πόσο αναγκαίο είναι
ένα τετραήμερο επαναστατικών ιδεών
σήμερα;
Η σημερινή κυβέρνηση δείχνει το αδιέξοδο της καπιταλιστικής κοινωνίας. Ο
ίδιος ο καπιταλισμός περνάει μια ιστορική
κρίση, πόσο θα κρατήσει αυτή δεν ξέρουμε. Μπορεί δεκαετίες ή και περισσότερο.
Γι' αυτό και έχει ανάγκη αυτή την αριστερά. Πώς αλλιώς να συνομιλήσεις με τους
ανθρώπους, να τους πείσεις ότι πρέπει
να χαμηλώσουν τα μεροκάματά τους, τα
ασφάλιστρά τους, τις απαιτήσεις τους
από την εργασία. Σε αυτό καλεί την αριστερά σαν ένα ενδιάμεσο, να πειθαρχήσει την εργατική τάξη και γενικά ολόκληρο το λαό, να εφαρμόσει αυτά τα περιοριστικά μέτρα που χρειάζεται όχι μόνο ο
ελληνικός αλλά και ο παγκόσμιος καπιταλισμός.
Πολλοί πείθονται, δεν εξεγείρονται, περιμένουν, ελπίζουν αν θες, κι αυτό είναι
φυσικό για τον άνθρωπο, να ελπίζει κάπου. Απέναντι στις κυβερνήσεις της δεξιάς, η κυβέρνηση της αριστεράς χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους, πιο πειστικές.
Είναι η σάλπιγγα για τα πεινασμένα άλογα. Είναι όμως μια ιστορία που την έχουμε ακούσει πολλές φορές, τα προβλήματα είναι πολύ γενικότερα για να βγούμε
από την κρίση σαν Ελλάδα ή σαν ολόκληρος καπιταλισμός. Ακριβώς εκεί συμβάλει
ο Μαρξισμός. Με τις δεκάδες συζητήσεις, με ομιλητές από άλλες οργανώσεις,
όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το
εξωτερικό για να είμαστε και σε συνεχή
επαφή με το διεθνές κίνημα. Η απογοήτευση να μη γίνει απελπισία, αλλά να γίνει κίνητρο για καινούργιους αγώνες. Αυτό είναι το σπουδαίο. Κάθε χρόνο ο Μαρξισμός γεννάει μια ελπίδα, ας ελπίσουμε
κάθε χρόνο η ελπίδα αυτή να είναι πιο
δυνατή.

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ2017
Οι θεματικές και
οι συζητήσεις
στο τετραήμερο
100 χρόνια από τη
Ρώσικη Επανάσταση
Ουτοπία ή επικαιρότητα
-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
-Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση

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
-Από τον Εμφύλιο στα Ιουλιανά του 1965
-Δικτατορία και αντίσταση
-45 χρόνια Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση

Εργατικό κίνημα και Αριστερά
-Το ΣΕΚΕ και ο Παντελής Πουλιόπουλος
-Αντίσταση η Επανάσταση που χάθηκε
-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
-Κράτος και επανάσταση
-Αλλοτρίωση και απελευθέρωση

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

Η Εργατική τάξη
χθές και σήμερα
-Υπάρχει σήμερα ο “ιστορικός νεκροθάφτης”;
-Το Ενιαίο Εργατικό Μέτωπο
-Τα συνδικάτα ανήκουν στους εργάτες

Μαρξισμός
και απελευθέρωση
-Η επαναστατική πάλη των Γυναικών
-Καπιταλισμός και ομοφοβία
-Τζον Μπέργκερ, η μαρξιστική ματιά
-Το σινεμά ενάντια στην καταπίεση

Ιμπεριαλισμός σήμερα
-Η θεωρία του Ιμπεριαλισμού
-Ανταγωνισμοί και πόλεμοι
-Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρος / Διεθνιστική Αλληλεγγύη

Επαναστάσεις και επαναστάτες
-Η Ροζα Λουξεμπουργκ και η Γερμανική Επανάσταση
-Αντόνιο Γκράμσι. Η Κόκκινη Διετία στην Ιταλία
-Λέον Τρότσκι και η δεκατία του 30
-Λένιν, Κόμμα, τάξη, κίνημα

Μεταξύ των ομιλητών
θα βρίσκονται οι:
Δημήτρης Αγγελίδης δημοσιογράφος
Ντίνος Αγιομαμμίτης Εργατική Δημοκρατία, Κύπρος
Τάσος Αναστασιάδης
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
Χρίστος Αργύρης Γενικό Συμβούλιο ΑΔΕΔΥ
Τζαβέντ Ασλάμ πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας
Λένα Βερδέ Δημοσιογράφος, Εργατική Αλληλεγγύη
Κώστας Βλασόπουλος Πανεπιστημιακός Κρήτη
Πάνος Γκαργκάνας
εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη
Θανάσης Διαβολάκης ΔΣ ΟΙΕΛΕ, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Βασίλης Δρουκόπουλος
οικονομολόγος πανεπιστημιακός
Δημήτρης Ζώτος
δικηγόρος, Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ
Κατερίνα Θωίδου Δημοτική σύμβουλος Νίκαιας
Μάκης Καβουριάρης πανεπιστημιακός
Θανάσης Καμπαγιάννης
δικηγόρος, Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ
Χριστίνα Καρακιουλάφη πανεπιστημιακός Ρέθυμνο
Κώστας Καρπόζηλος
Συγγραφέας βιβλίου “Η Κόκκινη Αμερική”
Κώστας Καταραχιάς πρόεδρος σωματείου
εργαζομένων στο νοσοκομείο «Αγ. Σάββας»
Σωτήρης Κοντογιάννης Αρθρογράφος
Βασίλης Κουκαλάνι Ηθοποιός - Σκηνοθέτης
Γιάννης Κούτρας ΔΣ ΕΝΙΘ
Δήμητρα Κυρίλλου ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Πέτρος Κωνσταντίνου συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας
Tάσος Κωστόπουλος συγγραφέας,
δημοσιογράφος Εφημερίδα των Συντακτών
Χρήστος Λάσκος εκπαιδευτικός, οικονομολόγος
Παναγιώτης Λαφαζάνης ΛΑ.Ε.
Δημήτρης Λιβιεράτος ιστορικός
Μωυσής Λίτσης δημοσιογράφος
Μιχάλης Λυμπεράτος ιστορικός πανεπιστημιακός
Ζανέττα Λυσικάτου ΓΣ ΟΕΝΓΕ
Τζώρτζ Μάρτιν ΗΠΑ, Καμπάνια κατά του Τράμπ
Μανώλης Μαστοράκης
ΔΣ Συλόγου προσωπικού ΕΥΔΑΠ
Τζεμαλί Μηλιαζήμ δάσκαλος σε μειονοτικό σχολείο
Λέανδρος Μπόλαρης ιστορικός
Μελτέμ Οραλ DSIP, Τουρκία
Κώστας Παπαδάκης
δικηγόρος, Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ
Προκόπης Παπαστράτης, ιστορικός πανεπιστημιακός
Γιώργος Πίττας
Δημοσιογράφος, Εργατική Αλληλεγγύη
Κώστας Πίττας Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
Φύλλια Πολίτη ΣΕΚ Θεσσαλονίκη
Σεραφείμ Ρίζος δημοτικός σύμβουλος Χανιά
Γιάννης Σηφακάκης ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Δημήτρης Σκλαβενίτης
Συγγραφέας του βιβλίου “Κάτσε καλά Γεράσιμε”
Νίκος Στραβελάκης πανεστημιακός ΝΟΠΕ
Μαρία Στύλλου περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κάτω
Βανίνα Τζιουντιτσελί NPA, Γαλλία

