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Περίμεναν
“ελαφρύνσεις”,
ήρθαν νέες
απαιτήσεις

Σ

ε μια ακόμα ψυχρολουσία εξελίχθηκε η "μάχη" της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ για την
κυβέρνηση του Τσίπρα. Η Αθήνα είχε εναποθέσει, μετά τη Μάλτα, στους "διαδρόμους της συνόδου" τις ελπίδες της για μια επιτάχυνση της
αξιολόγησης και της συζήτησης για την ελάφρυνση του χρέους.
Η "σφαλιάρα" όμως ήρθε πριν ακόμα προλάβει
να φτάσει η αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον. Την
Τρίτη το ΔΝΤ ανακοίνωσε την αναθεώρηση των
προβλέψεών του για τους ρυθμούς ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας -από το 2.8% στο 2.2%. Την
Τετάρτη, αναθεώρηση της εκτίμησής του για το
πρωτογενές πλεόνασμα -στο 2% του ΑΕΠ για το
2018, μιάμιση μονάδα κάτω, δηλαδή, από τον στόχο του 3.5% που είχε αποδεχτεί η Ελλάδα στη
Μάλτα. Το συμπέρασμα του ΔΝΤ: χρειάζονται και
νέα πρόσθετα μέτρα, ύψους 2.7 δις Ευρώ.
Η ελληνική πλευρά αμφισβητεί αυτές τις εκτιμήσεις. Το Σαββατοκύριακο η κυβέρνηση ανακοίνωσε
ένα πρωτογενές πλεόνασμα "μαμούθ" για το 2016:
6.9 δις Ευρώ, 3.9% του ΑΕΠ -ένα ποσό που ξεπερνάει κατά 39 φορές τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ (0.1%)
αλλά και τις μνημονιακές υποχρεώσεις για το 2016
(0.5%). Αφού τα καταφέραμε τόσο καλά πέρσι, λέει η κυβέρνηση, είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρουμε και το 2017 και το 2018. Άδικα φωνάζει το ΔΝΤ.
Το ΔΝΤ πραγματικά έχει πέσει έξω σε όλες του
τις εκτιμήσεις -από τους διαβόητους “πολλαπλασιαστές” το 2010 μέχρι τις προβλέψεις για γρήγορη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από το
2012 κιόλας. Αλλά το πλεόνασμα "μαμούθ" του
2016 δεν σημαίνει ότι μπορεί η κυβέρνηση να επαναλάβει αυτή την "επιτυχία" και το 2017 και το 2018.

Όργιο κατασχέσεων
Η κυβέρνηση αποδίδει την "επιτυχία" στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Το δημόσιο αύξησε πράγματι την "εισπραξιμότητα" των φόρων το 2016 -μέσα από ένα όργιο κατασχέσεων. Όπως παραδέχονται τα επίσημα στοιχεία "Ο συνολικός αριθμός
των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που λήφθηκαν το προηγούμενο έτος... ανήλθαν σε 1.602.835
έναντι 746.707 του έτους 2015. Οι περισσότερες
από αυτές αφορούν κατασχέσεις ... τραπεζικών
λογαριασμών και ενοικίων". Ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες κατασχέσεις! Δυστυχώς για την
κυβέρνηση αυτή η επιτυχία είναι "εφάπαξ": μόνο ο
Χουντίνι μπορεί να αδειάσει ξανά έναν ήδη αδειασμένο λογαριασμό.
Το μεγαλύτερο κομμάτι της "βελτίωσης" ήρθε
από την αύξηση της φορολογίας και τις περικοπές.
Άλλα 500 περίπου εκατομμύρια "εξοικονομήθηκαν"
από την περικοπή του προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων. Αλλά αυτά δεν μπορούν να επαναληφθούν: Κάθε νέα αύξηση φόρων θα αυξάνει απλά
τα "ληξιπρόθεσμα χρέη" προς την εφορία και όχι
τα ίδια τα δημόσια έσοδα.
Την εβδομάδα αυτή οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ επιστρέφουν για την συνέχιση του "ελέγχου" στην
Αθήνα. Η κυβέρνηση ελπίζει να προλάβει να κλείσει την αξιολόγηση μέχρι το Γιούρογκρουπ της
22ας Μάη. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι σφαλιάρες
της περασμένης εβδομάδας δεν ήταν και οι τελευταίες.

Oικονομία και Πολιτική
Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΝΤ

Σύνοδος του φόβου
Μ

ια και μόνη λέξη αρκεί για να συνοψίσει κανείς τα συμπεράσματα
της διήμερης εαρινής συνόδου
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που
έγινε, την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον: η λέξη "κίνδυνος". Κίνδυνος από
τον προστατευτισμό, κίνδυνος από την
εκτίναξη των οικονομικών ανισοτήτων, κίνδυνος από την καθήλωση της παραγωγικότητας της εργασίας, κίνδυνος από την
άνοδο του "λαϊκισμού", κίνδυνος από την
γεωπολιτική αστάθεια, κίνδυνος από τον
πόλεμο και την τρομοκρατία, κίνδυνος, κίνδυνος, κίνδυνος...

ολόκληρη Ιαπωνία, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης.
Αλλά και αυτή η αναιμική ανάκαμψη είναι
εξαιρετικά επισφαλής. Στις ανακοινώσεις
του το ΔΝΤ απέφυγε αυτή τη φορά -κάτω
από την πίεση του υπουργού Οικονομικών
του Τραμπ- τις σκληρές εκφράσεις ενάντια
στον "κίνδυνο του προστατευτισμού". Αλλά
αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρεί τον κίνδυνο
αυτό παρελθόν. Κάθε άλλο.

Παζάρια
Ο Τραμπ στην προεκλογική περίοδο
είχε υποσχεθεί ούτε λίγο ούτε πολύ να
κηρύξει έναν ιδιότυπο εμπορικό πόλεμο
σε βάρος "εχθρών και φίλων", στο όνομα
της προστασίας της απασχόλησης των
Αμερικανών εργατών που, υποτίθεται,
"απειλούνται" από την Κίνα και τις άλλες
αναπτυσσόμενες οικονομίες. Πριν από
μερικές εβδομάδες ο πρόεδρος της Κίνας επισκέφθηκε επίσημα την Ουάσιγκτον. Το Πεκίνο, παραδέχεται τώρα επίσημα η κυβέρνηση των ΗΠΑ, δεν χειραγωγεί το νόμισμά του. Η Σύνοδος του
ΔΝΤ ήταν μια ευκαιρία για τους ισχυρούς του πλανήτη να συνεχίσουν τα δικά τους παζάρια.

Η παγκόσμια οικονομία κινήθηκε με
γρηγορότερους ρυθμούς από την περασμένη χρονιά. Το 2016 το παγκόσμιο ΑΕΠ
αυξήθηκε κατά 3.1%. Φέτος το ΔΝΤ περιμένει μια αύξηση της τάξης του 3.5%. Αλλά αυτή η βελτίωση οφείλεται κύρια στην
"εκπληκτική αντοχή" της Κίνας -που συνεχίζει, παρά τα προβλήματά της, να είναι ο
πρωταθλητής της παγκόσμιας ανάπτυξης.
Αν εξαιρέσουμε την Κίνα και μερικές ακόμα "αναπτυσσόμενες οικονομίες", τα νούμερα είναι αποκαρδιωτικά: οι ρυθμοί ανάπτυξης στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία, στις τρεις σημαντικότερες αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη, βρίΤα πράγματα όμως είναι πολύ διαφορεσκονται καθηλωμένοι σε ιστορικά χαμηλά τικά όταν μιλάμε για τους "από κάτω" -για
επίπεδα.
τους εργάτες, τη νεολαία, τους φτωχούς.
Το ΔΝΤ προβλέπει φέτος ανάπτυξη "Η κυρία Λαγκάρντ και ο πρόεδρος της
2.3% για τις ΗΠΑ, 1.7% για τη Γερμανία, Παγκόσμιας Τράπεζας Τζιμ Γιόνγκ Κιμ, ζή1.3% για τη Γαλλία, 1% για την Ιαπωνία. τησαν από τις κυβερνήσεις να εντείνουν
Οι προβλέψεις αυτές είναι οι καλύτερες
τις προσπάθειές τους να βοηθήσουν αυεδώ και πέντε χρόνια, σημειώνουν πανη- τούς που μένουν οικονομικά πίσω", γράφει
γυρικά οι απολογητές του συστήματος. ο ανταποκριτής του πρακτορείου ειδήσεΚαι είναι. Αλλά ακόμα και η Καθημερινή ων Associated Press. "Αλλιώς, μια αντεπίαναγκάζεται να παραδεχτεί ότι "παραμέ- θεση ενάντια στην παγκοσμιοποίηση θα
νουν χαμηλότεροι από τις προηγούμενες μπορούσε να πιέσει κυβερνήσεις να υιοθεδεκαετίες" (24.4.2017). Οι συνέπειες του τήσουν πολιτικές προστατευτισμού που θα
"κραχ" του 2008, με άλλα λόγια, δεν ζημιώσουν το παγκόσμιο εμπόριο και την
έχουν ακόμα ξεπεραστεί. Η ίδια η Κριστίν ανάπτυξη".
Λαγκάρντ παραδέχεται ότι
το κενό που έχει αφήσει
πίσω της η κρίση που ξέAnnual growth (%)
σπασε με την κατάρρευση
10
της Λήμαν Μπράδερς αντιστοιχεί σε ένα 5% περί8
που του παγκόσμιου ΑΕΠ:
είναι σαν να έχει χάσει η
παγκόσμια οικονομία μια
6

Το διάγραμμα παρουσιάζει
τους ρυθμούς ανάπτυξης
από το 2000 μέχρι σήμερα
για τις “αναδυόμενες
αγορές” (πάνω γραμμή), τις
“αναπτυγμένες οικονομίες
(κάτω γραμμή) και την
παγκόσμια οικονομία
(μεσαία γραμμή). Οι
προβλέψεις για τα επόμενα
χρόνια δείχνουν με το ζόρι
επιστροφή στους ρυθμούς
της ύφεσης του 2001.

Σύμφωνα με τα ίδια τα στοιχεία του
ΔΝΤ, τα "οφέλη" από την παγκοσμιοποίηση
έχουν μοιραστεί πολύ ανόμοια μέσα στην
κοινωνία. Εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης
έχει αυξηθεί η ανισότητα. Τα εισοδήματα
του 1% των πλουσιότερων ανθρώπων στη
Δύση αυξάνονται σε τριπλάσιο ρυθμό,
συγκριτικά με το υπόλοιπο 99% του πληθυσμού.
Και η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Τι κάνει
αυτό το 1% αυτόν τον τεράστιο πλούτο
που έχει συσσωρεύσει στα χέρια του; Η
απάντηση είναι απλή: τον "τζογάρει" στις
διεθνείς χρηματαγορές και τα διεθνή χρηματιστήρια σε μια προσπάθεια να αρπάξει
ακόμα μεγαλύτερο πλούτο από τους φτωχούς. Οι επενδύσεις έχουν πατώσει, η παραγωγικότητα της εργασίας έχει καθηλωθεί και η ανεργία καλπάζει.
Και ύστερα είναι οι "γεωπολιτικοί κίνδυνοι". Το παρακάτω απόσπασμα από την
βρετανική εφημερίδα The Guardian είναι
αποκαλυπτικό:
"Λίγο πριν την εαρινή σύνοδο ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας.. κάλεσε
για μια επείγουσα πριμοδότηση της ανάπτυξης... Το ίντερνετ και τα κινητά τηλέφωνα, είπε, έχουν αποκαλύψει στους λαούς των φτωχών χωρών πως ζουν οι πλουσιότεροι. Η αποτυχία να ανταποκριθούμε
στις ελπίδες των αναπτυσσόμενων λαών
κινδυνεύει να δημιουργήσει τις συνθήκες
για πόλεμο, τρομοκρατία και αυξημένη μετανάστευση". Μπα; Δεν είναι, δηλαδή, το
Ισλάμ υπεύθυνο για αυτά τα δεινά; Όσο
χυδαία είναι η ισλαμοφοβική “θεωρία”, άλλο τόσο γελοία είναι η θεωρία ότι για όλα
φταίει το ...ιντερνετ. Οι θεματοφύλακες
του συστήματος χρεώνουν τους φόβους
τους οπουδήποτε αλλού εκτός από το ίδιο
το σύστημά τους.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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H άποψή μας

Tσακίστε
την Λεπέν,
οργανώστε
την αντίσταση
στον Μακρόν

T

α γαλλικά αποτελέσματα των προεδρικών
εκλογών έρχονται να αποδείξουν ξανά ότι η
καρδιά της ΕΕ βρίσκεται σε βαθιά πολιτική
κρίση. Στο δεύτερο γύρο των εκλογών που έρχεται σε δύο εβδομάδες, για πρώτη φορά στην
Ιστορία δεν θα είναι παρών κανένα από τα δύο
μεγάλα κόμματα διαχείρισης του γαλλικού καπιταλισμού.

Παρίσι,19 Μάρτη

Με την αντικαπιταλιστική αριστερά
Τ

α Χρηματιστήρια χαιρέτισαν με ενθουσιασμό την πρωτιά του Μακρόν στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Γαλλίας. Το Ευρώ
ενισχύθηκε απέναντι στα άλλα νομίσματα, προεξοφλώντας μια νίκη του Μακρόν και στο δεύτερο γύρο και τη σταθεροποίηση της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και το Χρηματιστήριο της Αθήνας σημείωσε άνοδο. Αλλά όλα αυτά περισσότερο μαρτυρούν τη
στροφή των καπιταλιστών προς τον τζόγο αντί για τις επενδύσεις, παρά μια σιγουριά για το μέλλον. Η κρίση, πολιτική
και οικονομική, δεν έχει τέλος.
Παραμονές Πρωτομαγιάς, η διεθνής
εικόνα του καπιταλισμού από κάθε γω-

νιά εκπέμπει βαρβαρότητα. Ενώ τα χρηματιστήρια πανηγύριζαν, στη Λέσβο είχαμε άλλη μια τραγωδία με πρόσφυγες
πνιγμένους στα νερά του Αιγαίου. Στην
ίδια τη Γαλλία, οι πολιτικές της λιτότητας και του ρατσισμού ανέβασαν τους
φασίστες του Εθνικού Μετώπου στη
δεύτερη θέση. Τα κλιμάκια της Τρόικας
ΕΕ-ΔΝΤ επιστρέφουν στην Αθήνα απαιτώντας νέο γύρο αιματηρών περικοπών,
έστω κι αν η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι
έβγαλε θηριώδες πλεόνασμα τσακίζοντας τις κοινωνικές δαπάνες και φορολογώντας μισθούς και συντάξεις. Και σαν
να μην έφταναν όλα αυτά, η απειλή της
κλιμάκωσης των πολεμικών επεμβάσεων
στη Μέση Ανατολή γίνεται πιο άγρια κάθε μέρα.

Φασιστική απειλή
Το σύστημά τους σπέρνει φτώχεια και
θανατικό με χίλιους δυο τρόπους. Και
δίνει πρόσφορο έδαφος για τη φασιστική απειλή μέσα στην κρίση του. Στη χώ-

Μέσα στη βδομάδα
κυκλοφορεί
νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

www.socialismfrombelow.gr

ρα όπου θυμόμαστε τα 50 χρόνια από το
πραξικόπημα της Χούντας δεν υπάρχει
κανένα περιθώριο για να υποτιμούμε αυτή την απειλή. Είναι τραγικό να περιγράφουν τα ΜΜΕ την Λεπέν απλά σαν μια
“εκπρόσωπο του Λαϊκισμού”, την ώρα
που στη δίκη της Χρυσής Αυγής ξεδιπλώνεται χειροπιαστά τι σημαίνει μια
επανεμφάνιση των νεοναζιστικών ταγμάτων εφόδου.
Όλα αυτά κάνουν τον αντικαπιταλιστικό αγώνα πιο επίκαιρο και πιο επείγοντα. Δίπλα στα απαραίτητα αντιφασιστικά
αντανακλαστικά, ενάντια στη Χρυσή Αυγή εδώ, ενάντια στη Λεπέν στη Γαλλία,
ενάντια στο AfD στη Γερμανία, χρειαζόμαστε την ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Όσο περισσότερο προσαρμόζεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
στις απαιτήσεις της ΕΕ και του ΔΝΤ,
όσο πιο πολύ ποντάρει ο Τσίπρας στη
νεοφιλελεύθερη ατζέντα ότι οι περικοπές και οι ιδιωτικοποιήσεις σήμερα φέρνουν ανάπτυξη αύριο, τόσο πιο απαραίτητο γίνεται να αναδείξουμε τη γνήσια
εργατική εναλλακτική λύση, την αντικαπιταλιστική ανατροπή.
Φέτος, βαδίζοντας στους δρόμους
της Πρωτομαγιάς, η έμπνευσή μας έρχεται από τα 100χρονα της μεγάλης εργατικής επανάστασης στη Ρωσία το
1917. Για να βάλουμε τέλος στις βαρβαρότητες γύρω μας, διεκδικούμε να βάλουμε την εργατική τάξη στο τιμόνι. Αξίζει να συσπειρωθούμε όλοι στην αριστερά που παλεύει γι' αυτό.

Η σχεδόν εξαφάνιση του Σοσιαλιστικού Κόμματος (6,35%) μετά από την πενταετία διακυβέρνησης του Ολάντ θυμίζει την αντίστοιχη κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ του ΓΑΠ το 2011. Η επίδοσή του
είναι πολύ χειρότερη από την επίδοση του Ζοσπέν, που το 2002 είχε «πετύχει» για πρώτη φορά
να μείνει το Σοσιαλιστικό Κόμμα εκτός δεύτερου
γύρου και στη θέση του να περάσει ο Ζαν Μαρί
Λεπέν.
Αλλά αυτή τη φορά δεν είναι μόνο το Σοσιαλιστικό Κόμμα που βυθίζεται. Ο Φιγιόν, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, ο διάδοχος του Σαρκοζί και του Σιράκ, και επίσημος υποψήφιος της
γαλλικής δεξιάς έπεσε στην τρίτη θέση με
19,91%, μόλις 0,3% παραπάνω από τον υποψήφιο
της Αριστεράς, Μελανσόν.
Η Μαρίν Λεπέν του φασιστικού, ακροδεξιού
Εθνικού Μετώπου, παρά τα προγνωστικά, που
για μεγάλο διάστημα την έβγαζαν (κυριολεκτικά
σπρώχνοντας) νικήτρια του πρώτου γύρου των
εκλογών, τελικά έμεινε στη δεύτερη θέση. Πέτυχε να αυξήσει τις ψήφους της από τα 6,4 εκατομμύρια το 2012 στις 7,5 εκατομμύρια το 2017
(21,53%) χωρίς όμως να κάνει το μεγάλο άλμα.
Ήταν ο όψιμος «ατσαλάκωτος» της αστικής
διαχείρισης (φιλελεύθερος τραπεζίτης, με θητεία
στην τράπεζα Ρότσιλντ και πρώην υπουργός των
Σοσιαλιστών) Μακρόν που πέτυχε να πάρει την
πρώτη θέση με ένα αδύναμο 23,75%. Σύμφωνα
με όλα τα προγνωστικά αναμένεται να κερδίσει
το δεύτερο γύρο. Αλλά χωρίς καν ένα κομματικό
μηχανισμό πίσω του θα είναι ένας αδύναμος πρόεδρος.

Ψεύτικη προπαγάνδα
Οι 7 εκατομμύρια ψήφοι (από 3,9 εκατομμύρια
το 2012) και το 19% που πέτυχε ο Μελανσόν είναι
μια απόδειξη του πόσο ψεύτικη και στημένη είναι
η προπαγάνδα που λέει ότι η κρίση μπορεί να
αξιοποιηθεί μόνο από τους φασίστες και όχι από
την Αριστερά. Επιπλέον, ο υποψήφιος της αντικαπιταλιστικής αριστεράς Πουτού που είχε τη στήριξη του NPA πήρε 1,1% και περίπου 393.000 ψήφους. Άλλο 0,6% και περίπου 232.000 ψήφους
πήρε η υποψήφια της «Εργατικής Πάλης», Αρτό.
Πηγαίνοντας προς το δεύτερο γύρο των εκλογών, το μεγαλύτερο αβαντάζ που έχει η Λεπέν είναι, όπως και στην περίπτωση του Τραμπ στις
ΗΠΑ, ο ίδιος ο αντίπαλός της. Ο Μακρόν, ένας
πρώην τραπεζίτης, συμβολίζει όλα όσα μισεί η
εργατική τάξη. Δίνει τη δυνατότητα στη Λεπέν να
δημαγωγεί ότι τάχα αγωνίζεται ενάντια στο σύστημα καθώς στην περίπτωση του Μακρόν ισχύει
ότι είναι ο ίδιος το σύστημα.
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ΝIΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ

Πήραν πίσω τις απολύσεις

Σ

πουδαία νίκη πέτυχαν οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ αφού με τις
απεργιακές τους κινητοποιήσεις σταμάτησαν τις 23 απολύσεις
υδρονομέων που είχαν δρομολογηθεί.

Πρόταση για 24ωρη απεργία στις 11 Μάη ενάντια στο νέο Μνημόνιο
κατέθεσαν στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ που συνεδρίασε την
Τρίτη 25/4 οι Παρεμβάσεις και το Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής (ΜΕΤΑ).

Οι 23 υδρονομείς
έχουν περάσει από
την 7μηνη δοκιμαστική περίοδο και αναμενόταν να γίνουν αορίστου χρόνου μετά από
την έγκριση και του
ΑΣΕΠ. Αντί για αυτό,
τους έγινε γνωστό ότι
θα απολύονταν.
Έτσι, την Πέμπτη 20
24/4 Συγκέντρωση των εργαζόμενων της ΕΥΔΑΠ έξω από τη συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρίας.
Απρίλη με πρωτοβουλία του ΣΕΚΕΣ (αριστερή παράταξη στην ΕΥΔΑΠ) ορ- ΣΕΚΕΣ μας είπε: «Είναι μια τερά- εργαζόμενους στην ΕΥΔΑΠ. Η απόγανώθηκε συγκέντρωση ενάντια στια νίκη για τους εργαζόμενους φαση αναφέρει ότι οι συνάδελφοι
στις απολύσεις στα κεντρικά της της ΕΥΔΑΠ και όλο το συνδικαλιστι- μας θα συνεχίζουν να εργάζονται
εταιρίας στο Γαλάτσι με τη συμμε- κό κίνημα. Σε μια εποχή που όλοι οι μέχρι να αποφανθεί ο ΑΣΕΠ, δεν θα
τοχή και των υπό απόλυση υδρονο- εργαζόμενοι πιέζονται με τα Μνη- χάσουν ούτε μια μέρα από την ερμόνια, με τις απολύσεις, με την ελα- γασία τους. Το συμπέρασμα που
μέων.
στική εργασία, καταφέραμε μια πρέπει να βγάλουν οι εργαζόμενοι
Εκεί, μπήκε ο πρώτος «πάγος»
στην απόφαση του Διευθυντή και σπουδαία νίκη. Έπαιξε ρόλο τόσο είναι ότι αν είναι μια γροθιά, αν
της Προϊσταμένης Προσωπικού, το ΣΕΚΕΣ, όσοι και οι υπόλοιποι ερ- ενωθούν γύρω από ένα αίτημα μποενώ δόθηκε η υπόσχεση ότι το θέ- γαζόμενοι και οι αλληλέγγυοι. Πιέ- ρούν να πετύχουν νίκες. Ο αγώνας
μα θα λυνόταν στη συνεδρίαση του σαμε με τη συγκέντρωση της Πέμ- δεν σταματάει εδώ. Διεκδικούμε οι
ΔΣ της ΕΥΔΑΠ τη Δευτέρα 24 Απρί- πτης 20 Απρίλη, με τις απανωτές συνάδελφοι να μονιμοποιηθούν, να
μην δουλεύει κανείς με ελαστικές
λη. Κάτι που πραγματικά έγινε κάτω ενημερώσεις και ανακοινώσεις μέαπό την πίεση των εργαζόμενων. σα στο επόμενο τριήμερο που οδή- σχέσεις εργασίας. Την Πέμπτη οι
Το ΔΣ αποφάσισε ότι οι 23 υδρονο- γησαν και στο ψήφισμα της ΑΔΕΔΥ, συνάδελφοι ήταν απολυμένοι, σήμείς θα συνεχίσουν να δουλεύουν με το συντονισμό ανάμεσα στους μερα όμως βρίσκονται στην εργαεργαζόμενους και καταφέραμε να σία τους. Είναι μια πραγματική νί«μέχρι να αποφανθεί ο ΑΣΕΠ».
κη».
Ο Μανώλης Μαστοράκης, εργα- παρθούν πίσω οι απολύσεις.
Είναι ιστορική στιγμή για τους
ζόμενος στην ΕΥΔΑΠ και μέλος του
Νεκ. Δ.

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Συνέλευση εργαζόμενων
Γενική Συνέλευση οργανώνει ο Σύλλογος εργαζόμενων του Δήμου Αγίας Παρασκευής την Τετάρτη 26
Απρίλη στη 1 το μεσημέρι στο Δημαρχείο. Η συνέλευση γίνεται με αφορμή το ζήτημα της συνδρομής των
μελών του σωματείου.
Η Σκουπιδιάρα, το αντικαπιταλιστικό δίκτυο εργαζόμενων που συμμετέχει στο Συντονισμό Ενάντια στα
Μνημόνια, έχει κυκλοφορήσει ανακοίνωση εν όψει της
συνέλευσης στην οποία αναφέρει: «Δυναμώνουμε ενισχύουμε το σωματείο μας ενάντια στη νέα μνημονιακή
συμφωνία».
Για το ζήτημα της συνδρομής τονίζει: «Είναι λάθος
την ώρα που όλοι οι δανειστές Σόιμπλε, Μέρκελ, ΔΝΤ
έχουν βάλει στο τραπέζι το πως θα υπονομεύσουν τα
συνδικάτα μας και πως θα χτυπήσουν τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, την ώρα που ετοιμάζονται σε συμφωνία με την κυβέρνηση να μας αρπάξουνε ξανά από
τις τσέπες μας εκατοντάδες ευρώ, να θεωρούμε πως το
1,5 ευρώ περικοπή των εισφορών στο συνδικάτο θα
βοηθήσει σε κάτι.
Τώρα είναι που το σωματείο μας χρειάζεται και το τελευταίο ευρώ και πάνω από όλα χρειάζεται την δική μας

Όχι άλλη αναβολή,
Πανεργατική τώρα!

συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες, για να αποφασίσουμε αγωνιστικά βήματα απέναντι σε όλα αυτά».
Στη συνέχεια η ανακοίνωση επισημαίνει ότι Πρωτομαγιά είναι ο πρώτος σταθμός του εργατικού ξεσηκωμού απέναντι στο τέταρτο Μνημόνιο και καλεί στην
προσυγκέντρωση στις 10πμ στο Μουσείο-Πολυτεχνείο.

YΠΑΛΛΗΛOΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συνέντευξη Τύπου οργανώνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής την Τετάρτη 26 Απρίλη
στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία του Συλλόγου
(Συγγρού 80-88, 7ος όροφος - Στάση Μετρό ΦΙΞ).
H ανακοίνωση-κάλεσμα των εργαζόμενων αναφέρει: «H Περιφερειακή Αρχή Αττικής των ΣΥΡΙΖΑ-ΛΑΕ
ετοιμάζεται να δώσει 20.000.000 ευρώ για να αγοράσει ένα εντελώς ακατάλληλο κτήριο προκειμένου να
στεγάσει τις υπηρεσίες της.

Όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις –η ΔΗΣΥ(πρώην ΠΑΣΚΕ), η ΔΑΚΕ, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ (ΑΕΕκκι), Δημοσιοϋπαλληλική Ανατροπή αρνήθηκαν να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία απεργίας πετώντας την μπάλα στην εξέδρα…
μέσω ΓΣΕΕ.
Την ίδια στάση κράτησε και το ΠΑΜΕ που στην τοποθέτηση του υποστήριξε ότι θα καταθέσει πρόταση στη ΓΣΕΕ για απεργία και στη συνέχεια θα φέρει πρόταση και στην ΑΔΕΔΥ. Ξαφνικά, το ΠΑΜΕ βάζει ως
προϋπόθεση την απάντηση της ΓΣΕΕ παρόλο που όλοι γνωρίζουν τη
στάση της ηγεσίας της.
Η στάση της ΕΕ είναι απαράδεκτη. Απόφαση για απεργία υπάρχει από
το γενικό συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ και η άρνηση της ΕΕ να ορίσει την ημερομηνία πολύ απλά την υπονομεύει, μειώνοντας έτσι και την πίεση πάνω
στη ΓΣΕΕ να κινηθεί.
Όχι άλλη αναμονή, εμπρός για Πανεργατική απεργία!

24ωρη στην ιδιωτική υγεία

Σ

ε 24ωρη απεργία προχώρησαν οι εργαζόμενοι της Ιδιωτικής Υγείας την
Τρίτη 25 Απρίλη, διεκδικώντας Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Οργανώθηκαν συγκεντρώσεις στην Ευρωκλινική και στο Εφετείο Αθηνών,
την ώρα που εκδικαζόταν η υπόθεση της κλαδικής σύμβασης με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών.
O Kώστας Πολύδωρος, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Ιδιωτικών Κλινικών,
Διαγνωστικών Κέντρων και συναφών χώρων μας είπε: «Οργανώσαμε συγκέντρωση στην Ευρωκλινική όπου συμμετείχαν εργαζόμενοι από το Ιατρικό Αθηνών, το Ερρικός Ντυνάν, τη Βιοϊατρική και αλλού. Οργανώσαμε εκεί τη συγκέντρωση γιατί εκκρεμεί ακόμα η απόφαση για τις απολύσεις δύο συνδικαλιστών μελών του επιχειρησιακού σωματείου. Εκτός από τη συγκέντρωση, κάναμε και εξόρμηση καλώντας στην Πρωτομαγιά.
Στη συνέχεια συμμετείχαμε στη συγκέντρωση στο Εφετείο όπου εκδικαζόταν η υπόθεση της κλαδικής σύμβασής μας. Εκεί συμμετείχαν εργαζόμενοι
και από άλλους Ομίλους: το Ιασώ, το Υγεία, το Ιατρικό, το κλαδικό σωματείο
του Βόλου. Όλες τις προηγούμενες μέρες πριν από την απεργία κάναμε
εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς τόσο για τη σημερινή κινητοποίηση όσο και
για την απεργία της Πρωτομαγιάς: στα Ιατρικά στο Μαρούσι και στο Περιστέρι, στη Euromedica επίσης στο Περιστέρι. Συνεχίζουμε δυνατά μετά την
σημερινή απεργία, να συμμετέχουμε μαζικά στην Πρωτομαγιά και να πιέσουμε τα συνδικάτα για Πανεργατική Απεργία ενάντια στη Συμφωνία της Μάλτας και τα νέα αντεργατικά μέτρα».
Το Σωματείο Ιδιωτικών Κλινικών σε ανακοίνωσή του συνοψίζει τα αιτήματα
των εργαζόμενων, ενώ καλεί τα μέλη του σε αγώνα κατά του τέταρτου Μνημονίου: «Διεκδικούμε υπογραφή κλαδικής σύμβασης με: Αύξηση 15% στο
Βασικό Μισθό από την σύμβαση του 2014. Κατάργηση μισθολογικού διαχωρισμού νέων και παλιών εργαζομένων. Επαναφορά των ειδικών αδειών και
ωραρίων όπου καταργήθηκαν. Παλεύουμε για επαναφορά της υποχρεωτικότητας των κλαδικών συμβάσεων».
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Έξω το κέρδος
από την Υγεία

Γ

ια την Τρίτη 25 Απρίλη είχε προγραμματιστεί η πρώτη συνεδρίαση της Εξεταστικής
Επιτροπής για τα σκάνδαλα στο χώρο της
Υγείας. Όλες τις προηγούμενες μέρες, το θέμα είχε απασχολήσει τα πρωτοσέλιδα και τα παράθυρα
της τηλεόρασης είτε με τις κόντρες μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας είτε με τις εσωτερικές
«έριδες» μέσα στη ΝΔ.

Από το “Καραβάνι της Υγείας” στη Λάρισα την 1η Φλεβάρη

Το καραβάνι του ΕΣΥ στα Γιάννενα

Σ

τις 10πμ από το Γιαννιώτικο Σαλόνι
θα ξεκινήσει η πορεία του «Καραβανιού της Υγείας» την Τετάρτη 26
Απρίλη στα Γιάννενα. Η ΠΟΕΔΗΝ έχει κηρύξει στάση εργασίας από τις 10 το πρωί
έως τις 3 το μεσημέρι για τα νοσοκομεία,
τα Κέντρα Υγείας, το ΕΚΑΒ και τις Προνοιακές Μονάδες των Ιωαννίνων.
Για τα σωματεία-μέλη της 6ης ΥΠΕ (Νοσοκομεία Πάτρας, Ναυπλίου, Καλαμάτας,
Λευκάδας, Άρτας κ.ά.) έχει κηρύξει 8ωρη
στάση εργασίας, ενώ καλύπτει όσα σωματεία αποφασίσουν να συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Στο Καραβάνι καλεί και το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ που έχει κηρύξει στάση εργασίας 10πμ με 3μμ για όλο το
δημόσιο στα Γιάννενα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, η πορεία θα περάσει από το κέντρο
της πόλης, θα φτάσει στη λίμνη, θα επιβιβαστεί σε καραβάκια και θα καταλήξει στο
νησάκι Ιωαννίνων, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις ενημέρωσης για την
κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).
H Γιούλη Καραγιαννάκου μας έδωσε την
εικόνα από τις εξορμήσεις που οργάνωσε
η Εργατική Αλληλεγγύη στα νοσοκομεία
των Ιωαννίνων, καθώς και από τη σύσκεψη
της ΑΔΕΔΥ στην πόλη την Παρασκευή 21
Απρίλη: «Το κλίμα και στα δύο νοσοκομεία

είναι θετικό για την κινητοποίηση, ειδικά
στο νοσοκομείο της Δουρούτη από όπου
αναμένεται να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή.
Αυτό που κυριαρχεί είναι οι ελλείψεις προσωπικού. Υπάρχουν τμήματα που λειτουργούν συνεχώς με προσωπικό ασφαλείας.
Αυτά μας έλεγαν οι εργαζόμενοι στην παρέμβαση που κάναμε τη Δευτέρα 24/4. Την
Παρασκευή είχε γίνει η σύσκεψη του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ σε αίθουσα της Περιφέρειας με τη συμμετοχή εργαζόμενων από τα σχολεία, το υπουργείο
Πολιτισμού, το ΙΚΑ, την ΕΙΝΙ. Στις τοποθετήσεις που έγιναν όλοι δήλωσαν πως θα
στηρίξουν το Καραβάνι, ενώ υπάρχει και
στάση εργασίας».

Προετοιμασία
Λεωφορείο για τη διαδήλωση θα ξεκινήσει και από την Πάτρα, στις 6.30πμ από το
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο
Ρίο. Ο Μιχάλης Ψάρρης, εργαζόμενος στο
νοσοκομείο και μέλος της Ενωτικής Αριστερής Πρωτοβουλίας-Νυστέρι μας είπε
για τις προετοιμασίες: «Όλες τις τελευταίες μέρες έχουμε κάνει παρεμβάσεις τόσο
στο δικό μας νοσοκομείο όσο και στον
Άγιο Ανδρέα για να υπάρχει μαζική συμμετοχή στο Καραβάνι στα Γιάννενα, αλλά και
στη διαδήλωση της Πρωτομαγιάς που ακολουθεί. Η εκτίμησή μας είναι ότι 30 με 35

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ
Συνάντηση με τους διοικητές της 3ης και 4ης ΥΠΕ
έχουν την Τετάρτη 26 Απρίλη οι επικουρικοί γιατροί
της Θεσσαλονίκης για τις συμβάσεις τους που λήγουν το Σεπτέμβρη.
Διεκδικούν να παραμείνουν στις θέσεις εργασίας
τους αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Αμέσως μετά τη συνάντηση, θα οριστεί ημερομηνία
Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσουν τις κινήσεις
τους. Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στη βδομάδα θα κάνει και η ΕΝΙΘ έτσι ώστε να ορίσει Γενική Συνέλευση
όλων των γιατρών το αμέσως επόμενο διάστημα εν
όψει των νομοσχεδίων για την υγεία που αναμένεται
να καταθέσει η κυβέρνηση.

συνάδελφοι θα ανέβουν για τη διαδήλωση
στα Γιάννενα. Το νοσοκομείο μας όπως και
κάθε άλλη μονάδα στο χώρο της Υγείας
αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα με πιο
βασικό το ζήτημα του προσωπικού. Θέλουμε μόνιμο προσωπικό κι όχι εργαζόμενους
με ελαστικές σχέσεις εργασίας».
Η ΕΑΠ-Νυστέρι έχει κυκλοφορήσει ανακοίνωση που έχει μοιραστεί στους χώρους
των νοσοκομείων, τονίζει ότι χρειάζεται να
υπάρξει μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που ακολουθούν ενάντια στο νέο
μνημόνιο και ότι οι εργαζόμενοι στην Υγεία
πρέπει να παλέψουν για «Σύστημα Υγείας
αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν για όλο
τον λαό, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, χρηματοδοτούμενο από κράτος και
εργοδότες. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας, δουλειά μόνιμη και σταθερή
για όλους. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων που μας οδηγούν στην δουλειά μέχρι τα βαθιά μας γεράματα. Άμεση καταβολή των δεκάδων χιλιάδων οφειλόμενων ρεπό και Κ.Α».
Στην κινητοποίηση θα συμμετέχει και αντιπροσωπεία του Συντονιστικού των Νοσοκομείων, το οποίο επίσης έχει κυκλοφορήσει ανακοίνωση-κάλεσμα για το Καραβάνι.

Νεκτάριος Δαργάκης

Εκλογές στο ΨΝΘ
Εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και αντιπροσώπους στα συνέδρια
της ΠΟΕΔΗΝ και της ΕΔΟΘ γίνονται στις 3 Μάη στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Στις εκλογές θα συμμετέχει για πρώτη φορά το «Νυστέρι», παράταξη της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς. H Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με την Κατερίνα Αβραμίδου που θα συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο: «Έχουμε κυκλοφορήσει προκήρυξη με την οποία καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν
στο ψηφοδέλτιο και να παλέψουμε ενάντια στο τέταρτο Μνημόνιο και τη
διάλυση της Υγείας. Η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι δραματική. Πρέπει
άμεσα να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Φτάνει πια με τις ελαστικές μορφές εργασίας που ανακυκλώνουν την ανεργία. Παλεύουμε επίσης
για να συγκροτήσουμε το σωματείο μας σε αγωνιστική κατεύθυνση».

Τελικά, η Βουλή υπερψήφισε την πρόταση της
κυβέρνησης που πρότεινε να εξεταστούν τα πεπραγμένα στο χώρο της Υγείας από το 1997 μέχρι
το 2015, ενώ μειοψήφισε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που πρότεινε να ερευνηθεί και η περίοδος των δύο τελευταίων χρόνων της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Τα «κεφάλαια» που θα ελέγξει η Επιτροπή, σύμφωνα με την απόφαση της Βουλής, είναι η δράση
του ΚΕΕΛΠΝΟ, η τιμολόγηση των φαρμάκων και
το ξεπούλημα του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν.
Πραγματικά, και στα τρία αυτά «κεφάλαια» μπορεί κανείς να βρει ευθύνες των εκάστοτε υπουργών
ή των παρατρεχάμενών τους, αλλά πολύς κόσμος
αντιμετωπίζει (και αυτή) την Επιτροπή ως προπέτασμα καπνού για το τέταρτο Μνημόνιο που πλησιάζει, καθώς τελειώνει ο χρόνος για την κυβέρνηση.
Η Επιτροπή μπορεί να βγάλει ή να μην βγάλει
αποφάσεις κατά των σκανδάλων που αφορούν τα
τρία παραπάνω «κεφάλαια». Ένα είναι σίγουρο:
δεν θα ακουμπήσει τη ρίζα αυτών των σκανδάλων.
Η ρίζα τους είναι η εισβολή των ιδιωτών στη δημόσια Υγεία και τα ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια με
τα οποία λειτουργούν πολλά κομμάτια της.

Κριτήριο
Όσο θα μπαίνει το κριτήριο του κέρδους, θα
υπάρχουν συνεχή περιστατικά διαφθοράς, μίζες
και σκάνδαλα που στην τελική οδηγούν στη διάλυση της δημόσιας Υγείας και στη χειροτέρευση
των συνθηκών εργασίας για τους γιατρούς, τους
νοσηλευτές και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
Άλλωστε, οι τελευταίοι μήνες σημαδεύτηκαν
από το σκάνδαλο της φαρμακοβιομηχανίας Novartis, μιας εταιρίας που λογίζεται στις 3 πρώτες
του κόσμου για τον κλάδο της από το Forbes.
Ένα σκάνδαλο που συντάραξε όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρο τον κόσμο εξαιτίας των διαβόητων «δραστηριοτήτων» της συγκεκριμένης πολυεθνικής.
Η άλλη επιβεβαίωση έρχεται από την εικόνα της
ιδιωτικής Υγείας, όπου επίσης επικρατούν αντίστοιχες πρακτικές. Ένα μόνο παράδειγμα είναι η
περίπτωση της κλινικής Νέον Αθήναιον που πέταξε τους εργαζόμενούς της στο δρόμο, δηλώνοντας πτώχευση.
Το μόνο αντίδοτο στα σκάνδαλα είναι η κρατικοποίηση όλων των μονάδων της Υγείας και της
φαρμακοβιομηχανίας, το πέταγμα των ιδιωτικών
συμφερόντων έξω από τα νοσοκομεία και την
πρωτοβάθμια Υγεία και ο έλεγχος από τους ίδιους
τους εργαζόμενους.
Καμιά Εξεταστική Επιτροπή δεν μπορεί (και δεν
θέλει) να εξασφαλίσει αποκλειστικά δημόσια και
δωρεάν «Υγεία για όλο το λαό, για κάθε μετανάστη και ανασφάλιστο», όπως λέει και το γνωστό
σύνθημα, χωρίς τους καπιταλιστές-παράσιτα. Αυτό μπορούν να το επιβάλλουν μόνο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους.

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1271, 26 Απρίλη 2017

27 Απρίλη στο Εφετείο

Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974

Ο αντιφασιστικός
αγώνας συνεχίζεται
Ο

ΣΦΕΑ έχει καλέσει και οργανώνει την κινητοποίηση στις
27 Απρίλη από την πρώτη
στιγμή. Έχει άλλωστε διαδηλώσει
ξανά έξω από το Εφετείο και έχει
δώσει το παρών στο ακροατήριο της
δίκης της Χρυσής Αυγής.
Ο Γιώργος Φιλιππάκης, δημοσιογράφος και μέλος του ΣΦΕΑ δήλωσε
στην εκπομπή «Η Φωνή της ΚΕΕΡΦΑ» στην ΕΡΤOpen στις 10 Απρίλη,
αμέσως μετά από τη μεγάλη κινητοποίηση ενάντια στα «γραφεία» της
Χρυσής Αυγής στους Αμπελόκηπους:
«Η αμερικανοκίνητη δικτατορία
επιβλήθηκε πριν από 50 χρόνια στη
χώρα μας για να χτυπήσει το τότε
λαϊκό κίνημα που βρισκόταν σε μία
άνθηση αν λάβουμε υπ’ όψη ότι είχαν
προηγηθεί οι φοβεροί αγώνες από το
1963, κυρίως το ’65 μέχρι το ’67,
όπου είχαν γίνει και οι δολοφονίες
Λαμπράκη και Πέτρουλα. Υπήρξαν
δεκάδες δολοφονίες αγωνιστών, χιλιάδες σύρθηκαν στα ξερονήσια,
μπήκαν στις φυλακές οι κομμουνιστές που ήταν πρωτοπόροι στον
αγώνα και βέβαια σφυρηλατήθηκε
μια γενιά που ακόμα και σήμερα δίνει
αγώνες για την αντιφασιστική πορεία
αυτής της χώρας.
Το ότι υπάρχει σήμερα η Χρυσή
Αυγή πρέπει να μας απασχολεί. Κάθε
ένας πρέπει να αντιληφθεί ότι υπάρχουν τέτοιου είδους καταστάσεις –
και μάλιστα σε καιρό λιτότητας με τα
μνημόνια- δίνουν τη δυνατότητα σε
ακροδεξιές, φασιστικές εμφανίσεις
με δολοφονίες αγωνιστών όπως ήταν
ο Παύλος Φύσσας, με επιθέσεις
όπως στο φοιτητή Α. Λάζαρη πρόσφατα. Ο φασισμός και ο ναζισμός
έχουν τσακιστεί εδώ και πολλά χρό-

νια αλλά οι επίγονοί τους ξαναεμφανίζονται.
Μαζί με τον Π. Κωνσταντίνου, τον
Γ. Κασιμάτη, γ.γ της ΠΟΣΠΕΡΤ και
άλλους συνδικαλιστές βρέθηκα στη
συνάντηση που είχαμε με τον υπουργό δημόσιας τάξης Ν. Τόσκα, όπου ο
Π. Κωνσταντίνου, και πρέπει να τονίσω ότι το έθεσε πολύ σωστά, απαίτησε να μην παρεμβληθούν οι αστυνομικές δυνάμεις στην πορεία του περασμένου Σαββάτου (8/4) που σα
σκοπό είχε να φτάσει έξω από τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής και να
ζητήσει το αυτονόητο, να κλείσουν.

Σημαντική κινητοποίηση
Ο αντιφασιστικός αγώνας συνεχίζεται και βέβαια μην ξεχνάμε ότι φέτος συμπληρώνονται 2 χρόνια από
την έναρξη της δίκης της Χρυσής
Αυγής για τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, αυτό το τερατούργημα που
πραγματοποίησαν μέλη της στο Κερατσίνι. Όλα αυτά, αν τα αθροίσει
κανείς αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική είναι η κινητοποίηση της ΚΕΕΡΦΑ
στις 27 Απριλίου. Κάθε αντιφασίστας
είναι λογικό να κατέβει και να διατρανώσει τη θέλησή του μαζί με
όλους τους συντρόφους και συναγωνιστές προκειμένου η Χρυσή Αυγή να
διωχθεί και να σταματήσει η λειτουργία της, να κλείσουν τα γραφεία της
όχι μόνο στη λεωφόρο Μεσογείων
αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Εμείς από την πλευρά μας, από
τον ΣΦΕΑ 1967-74, καλούμε στο μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο
στις 27 Απριλίου προκειμένου να θυμηθούμε και τις δολοφονίες από
τους χουντικούς που αποτέλεσαν
τους «πατεράδες» της Χρυσής Αυγής. Ο Σύλλογος όσο υπάρχει και

λειτουργεί θα καλεί πάντα σε κινητοποιήσεις τον κόσμο ούτως ώστε οι
νεότερες γενιές να καταλάβουν ότι
δεν είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα να
υπάρχουν εμφανίσεις φασιστών και
όχι μόνο να υπάρχουν αλλά να λειτουργούν σαν κόμμα μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν πρέπει να αδρανούμε, είναι μια κίνηση που πρέπει να αντιληφθούν όλοι οι πολίτες».
Ο πρόεδρος του ΣΦΕΑ, Κώστας
Μανταίος, δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη:
«Στις 27/4 συνεχίζεται η δίκη της
φασιστικής οργάνωσης της Χρυσής
Αυγής. Εμείς ως ΣΦΕΑ θα παραβρεθούμε από το πρωί. Δε χρειάζεται να
αποκλείουμε κανέναν από την κινητοποίηση αυτή, διότι αυτή η κινητοποίηση είναι για τη δημοκρατία και
τη στερέωσή της. Δεν μπορεί να
υπάρχει στερέωση της δημοκρατίας
όσο υπάρχουν αυτά τα ναζιστικά και
φασιστοειδή φυράματα τα οποία δημιουργούν προβλήματα στον ελληνικό λαό και στη διαδικασία της επικοινωνίας.
Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να παραβρεθούμε όλοι εκεί και να συμπαρασταθούμε στους ανθρώπους που
έχουν ταλαιπωρηθεί από τις δριμείες
αυτές τρομοκρατικές ενέργειες των
χρυσαυγιτών.
Οι χρυσαυγίτες είναι καταδικασμένοι στη συνείδηση του ελληνικού λαού, καλό θα ήταν και το δικαστήριο
να τους καταδικάσει πανηγυρικά.
Μόνο η κοινή πάλη μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό.
Θέλει κοινή πάλη κι αλληλεγγύη.
Αλληλεγγύη και στους πρόσφυγες,
δεν πρέπει να έχουμε Ευρώπη φρούριο και στρατόπεδα συγκέντρωσης
για πρόσφυγες».

Σ

Μαζικό κάλεσμα
Αντιφασιστική συγκέντρωση για τα δύο χρόνια δίκης της Χρυσής Αυγής και τα 50 χρόνια από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου θα γίνει στο
Eφετείο Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας & Λουκάρεως) στις 27 Απρίλη, 8.30πμ.
Στη συγκέντρωση καλούν η ΚΕΕΡΦΑ, ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και
Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ), η ΑΔΕΔΥ, η ΠΕΝΕΝ, το
Σωματείο Εργαζόμενων Αγ. Σάββα, το Σωματείο Εργαζόμενων Γεννηματά
και η ΕΙΝΑΠ που καλεί και δίωρη διευκολυντική στάση εργασίας 8πμ –
10πμ. Στηρίζουν και καλούν επίσης η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, η Πακιστανική
Κοινότητα Ελλάδος, η Γ’ ΕΛΜΕ και η οικογένεια του Αλέξη Λάζαρη. Τέλος καλούν φοιτητικοί σύλλογοι και τοπικοί φορείς, ανάμεσά τους η Λαϊκή Συνέλευση Γκύζη, η Αριστερή Κίνηση Περιστερίου, ο Δήμος Κορυδαλλού κ.α.

την αντιφασιστική κινητοποίηση
της 27ης Απριλίου καλεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με ανακοίνωσή της στις 21/4, 50η επέτειο της ανόδου της Χούντας, στην οποία αναφέρεται: «Η επέτειος για τα 50
χρόνια από τη Χούντα της 21ης Απριλίου του 1967
μας υπενθυμίζει ότι στο οπλοστάσιο της άρχουσας
τάξης υπάρχει και η στρατιωτική δικτατορία, οι φυλακές και οι εξορίες, τα βασανιστήρια και οι δολοφονίες ενάντια στο εργατικό κίνημα και την αριστερά».

ΑΝΕΛ, που κλιμακώνονται οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις από τη Μέση Ανατολή μέχρι τον Ειρηνικό,
που μετά την εκλογή Τραμπ στην Αμερική, η ρατσιστική ακροδεξιά προσπαθεί να σηκώσει ξανά κεφάλι στην Ευρώπη».
Η ανακοίνωση κλείνει: «Η επέτειος συμπίπτει με
τα 2 χρόνια από την έναρξη της δίκης των νοσταλγών της Χούντας, των φασιστών της Χρυσής Αυγής. Ο μηχανισμός της Χούντας στελέχωσε τη Χρυσή Αυγή και στη Χρυσή Αυγή βρίσκουν καταφύγιο
όλα τα χουντικά απομεινάρια. Να τους τσακίσουμε!
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετέχει και καλεί στην αντιφασιστική συγκέντρωση την Πέμπτη 27/4 στις 8.30πμ
στο Εφετείο μαζί με αντιφασιστικές οργανώσεις,
εργατικά σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους και το
Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ)».

Ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Στην ανακοίνωσή της η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κάνει λόγο
για τη σημασία της κινητοποίησης και της αντιφασιστικής μάχης δεμένης με τους εργατικούς αγώνες:
«Η 50ή επέτειος από τη Χούντα έρχεται σε μια περίοδο που τα δημοκρατικά δικαιώματα και οι κατακτήσεις του λαού και της νεολαίας είναι και πάλι σε
αμφισβήτηση και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Η δίκη της Χρυσής Αυγής

Χρυσαυγίτικες επιθέσεις
με αστυνομική συνοδεία

Τ

α έργα και οι ημέρες του ναζί βουλευτή
της Αιτωλοακαρνανίας Μπαρμπαρούση
και της συμμορίας του ξετυλίχθηκαν στη
συνεδρίαση της δίκης της ΧΑ που συνεχίστηκε
στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού την Τρίτη 25/4 (147η δικάσιμος), με την κατάθεση του
δημοσιογράφου Παναγιώτη Τσακανίκα.
Ο Παναγιώτης Τσακανίκας, που εργάζεται
23 χρόνια σαν δημοσιογράφος και ανταποκριτής σε σάιτ, έντυπα και ρ/φ σταθμούς του
Αγρινίου, περιέγραψε τον τρόμο που αποπειράθηκαν να επιβάλουν οι χρυσαυγίτες σε όλο
το νομό Αιτωλοακαρνανίας από το 2012 που
μπήκαν στη Βουλή και μετά. Με ηγετική φιγούρα τον εκλεγμένο βουλευτή Μπαρμπαρούση
το τάγμα εφόδου Αιτωλοακαρνανίας.
“Ενοχλούσαν αυτά που έγραφα. Αυτοί είναι
εχθροί της ελευθερίας”, τόνισε ο Π. Τσακανίκας που εξήγησε ότι και στο παρελθόν είχε
δεχθεί απειλές για μηνύσεις και πρόστιμα από
το τοπικό στέλεχος της ΧΑ στην περιοχή Λεωνίδα Σταθόπουλο, για να σταματήσει να γράφει ενάντια στην ΧΑ. Όμως το ποτήρι ξεχείλισε όταν αμέσως μετά από ανάρτησή του στο
σάιτ που εργάζεται σχετικά με επεισόδια που
ξέσπασαν σε καφετέρια του Αγρινίου με την
παρουσία του Μπαρμπαρούση, ο ίδιος ο ναζί
βουλευτής τον πήρε από το βουλευτικό του
τηλέφωνο βρίζοντας και απειλώντας:
“Θα σε γαμήσω και εσένα και την οικογένεια
σου”, είναι λίγες μόνο λέξεις από τον παραληρηματικό οχετό που εξαπέλυσε τηλεφωνικά
για σχεδόν 10' ο χρυσαυγίτης βουλευτής. “Θεώρησα σκόπιμο να το καταγγείλω”, τόνισε ο
Τσακανίκας, “Είπα, απλά να το έχετε υπόψη
σας αν μου συμβεί κάτι, γιατί αυτός ο άνθρωπος με απειλεί εμένα και την οικογένεια μου.

Και μετά έγινε και άλλο περιστατικό στο μαγαζί αυτό. Ήταν 3 αυτοκίνητα και βγήκαν 7-8
κρανοφόροι, τους φωτογράφισα κιόλας. Προκάλεσαν φθορές στο μαγαζί. Προφανώς η
αστυνομία έχοντας τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους ταυτοποίησε. Από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που πήρα από την αστυνομία ήταν χρυσαυγίτες. ... Λίγες μέρες μετά
την κατάθεσή μου στις ανακρίτριες μου έκαψαν το αυτοκίνητο. Πλήρης καταστροφή. Προφανώς δεν ξέρω ποιος”.

Βιαιοπραγίες
Σημαντική ήταν η μαρτυρία του Π. Τσακανίκα και σχετικά με τον ρόλο του Δημήτρη Μακρή, αστυνομικού του Μπαρμπαρούση, στη
δράση της Χρυσής Αυγής. Ο Τσακανίκας είχε
αναδείξει στην αρθρογραφία του τον ρόλο
του Μακρή ως χρυσαυγίτη που, με την ιδιότητα του αστυνομικού-συνοδού του Μπαρμπαρούση, ενίσχυε πολλαπλά τη δράση της Χρυσής Αυγής. Ο αστυνομικός έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στους παράνομους ελέγχους μικροπωλητών στο Μεσολόγγι στις 8/9/2012,
όπως φαίνεται και στο βίντεο που κυκλοφορεί
από την επίθεση των χρυσαυγιτών στη λαϊκή
του Μεσολογγίου με τον Μακρή να συμμετέχει
στις βιαιοπραγίες.
Αρχικά ο Μακρής υποδυόταν τον άσχετο και
ισχυριζόταν ότι απλώς τελούσε τα καθήκοντά
του ως συνοδού του βουλευτή Μπαρμπαρούση. Στη συνέχεια όμως αποκαλύφθηκε ως μέλος της Χρυσής Αυγής και στην έρευνα που
έγινε μέσα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής
στο Αγρίνιο (ιδιοκτησίας του ίδιου του Μακρή)
στις 24/9/2013 -μετά τη δολοφονία Φύσσα- οι
αστυνομικοί βρήκαν κράνη, επικαλαμίδες,

Έξω οι νεοναζί
από τον Πειραιά

γκλοπς και φυσίγγια που ανήκαν στον Μακρή.
Λίγο μετά συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου και καταδικάστηκε σε 13 μήνες φυλάκιση για παράνομη οπλοκατοχή. Ο Μακρής
επιβραβεύτηκε για τη δράση του από την ηγεσία της Χρυσής Αυγής, επιλέχτηκε ως υποψήφιος δήμαρχος στο Μεσολόγγι στις δημοτικές
εκλογες του Μαϊου του 2014 και εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος.
Ο Παναγιώτης Τσακανίκας χαρακτήρισε την
ΧΑ εγκληματική ρατσιστική οργάνωση λόγω
της ιδεολογίας και του τρόπου δράσης της
δηλώνοντας πως είναι σχεδόν σίγουρος ότι
όλα αυτά τα γνώριζε η ηγεσία της ΧΑ, ενώ θύμισε πως στα εγκαίνια των γραφείων της ΧΑ
στο Αγρίνιο έγιναν πολλά επεισόδια αφού είχαν κατέβει από την Αθήνα – από το τάγμα
εφόδου της Νίκαιας – δύο διμοιρίες κρανοφόρων που έκαναν ασκήσεις ακριβείας φωνάζοντας «Αίμα, τιμή, χρυσή αυγή».

Kυριάκος Μπάνος

Οι επόμενες δικάσιμοι
Με τη μεγάλη κινητοποίηση για τα δυο
χρόνια από την έναρξή της και τα 50
χρόνια από το χουντικό πραξικόπημα
στις 27 Απρίλη στις 8.30πμ επανέρχεται η δίκη της ΧΑ στο Εφετείο της Αθήνας (Αλεξάνδρας και Λουκάρεως).
Οι ανακοινωμένες ημερομηνίες για το
Μάη είναι 3/5, 8/5, 16/5, 22/5 στο Εφετείο, 2/5, 9/5, 15/5, 23/5, 26/5 και 30/5
στον Κορυδαλλό.

Συναυλία στήριξης της Πολιτικής Αγωγής

Μ

εγάλη συναυλία ενημέρωσης, στήριξης και οικονομικής ενίσχυσης της Πολιτικής Αγωγής στη Δίκη της ΧΑ οργανώνουν η οικογένεια, οι φίλοι του Παύλου Φύσσα και άλλα θύματα των ναζί
της ΧΑ την Κυριακή 7 Μάη στη μουσική σκηνή του Gagarin 205 (Λιοσίων
205) με αφορμή την συμπλήρωση 2 ετών από την έναρξη της δίκης των
νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Θα υπάρχει κουτί ελεύθερης συνεισφοράς
ενώ η είσοδος θα είναι δωρεάν.
Η εκδήλωση θα ανοίξει με μια
συνολική ενημέρωση από την
μεριά της Πολιτικής Αγωγής
σχετικά με τις εξελίξεις στη δίκη
με ομιλίες και βιντεοπροβολές
ενώ θα ακολουθήσει μια εκρηκτική μουσική συνέχεια με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως: ο Mc
Yinka και ο Sadomas σε hip-hop
ήχους, ο Δημήτρης Πουλικάκος
με τους Σπυριδούλα με μπλουζ,
οι Radio Sol με ska και reggae ακούσματα και οι Villagers of Ioannina
City με σκληρούς stoner ήχους σε παραδοσιακά ηπειρώτικα μονοπάτια.
“Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Παίζει ρόλο να στηρίξουμε τη μάχη για
την καταδίκη της ΧΑ”, τόνισε η Μάγδα Φύσσα που και την Τρίτη 25/4
βρέθηκε στο ακροατήριο της δίκης.
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“Μετά από 2 χρόνια δικαστικής μάχης και όσο τα συντριπτικά στοιχεία κατά της ΧΑ αναδεικνύονται, έχει γίνει πλέον σαφής η απόλυτη
ταύτιση πολιτικού κόμματος και εγκληματικής οργάνωσης”, αναφέρει
μιλώντας στην Ε.Α. η μια εκ των συνηγόρων της οικογένειας Φύσσα,
Ελευθερία Τομπατζόγλου. “Ο ρυθμός της δίκης είναι πλέον εντατικός,
οι μάρτυρες επιβεβαιώνει ο ένας τον άλλον, με την έννοια ότι τα περιστατικά των επιθέσεων έχουν
κοινά στοιχεία και μέχρι το
τέλος του χρόνου θα έχουμε
σίγουρα φτάσει στο στάδιο
των αναγνωστέων εγγράφων.
Η υπερασπιστική γραμμή
της ΧΑ πλέον έχει καταπέσει
λογικά και νομικά, ενώ οι
πρόσφατες επιθέσεις μελων
της ΧΑ τόσο στον Α. Λάζαρη
όσο και σε μετανάστες, επιβεβαιώνουν την φύση της
οργάνωσης”.
Το επίσημο κάλεσμα για την μεγάλη αντιφασιστική συναυλία θα γίνει
στην κεντρική συνέντευξη τύπου που καλούν οι συνήγοροι της Πολιτικής Αγωγής την Πέμπτη 4 Μάη στην ΕΣΗΕΑ στις 12μμ, με θέμα τα δυο
χρόνια από την έναρξη της δίκης της ΧΑ.

Σε αντιφασιστική συγκέντρωση στις 26/4
στις 3μμ στην Πλατεία Κοραή, έξω από το
δημαρχείο του Πειραιά καλούν η ΚΕΕΡΦΑ, η
Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία υποστήριξης
προσφύγων και άλλες συλλογικότητες. Οι νεοναζί έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να εμποδίσουν τη φιλοξενία προσφύγων στην πόλη.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
ΚΕΕΡΦΑ: «Παίρνοντας θάρρος από την
εκλογική καταγραφή των ομογάλακτών τους
Γάλλων φασιστών της Λεπέν, οι δολοφόνοι
της Χ.Α προσπαθούν να ανασυγκροτήσουν
τα τάγματα εφόδου φορώντας ξανά το μανδύα του “αγανακτισμένου πολίτη”. Η ρατσιστική φασιστοσύναξη που ετοιμάζουν αύριο
εναντίον των προσφύγων είναι πρόκληση για
όλο τον κόσμο του Πειραιά που έχει σταθεί
ξανά και ξανά στο πλευρό των προσφύγων...
Καμία ρατσιστική σύναξη μίσους στην
πλατεία Κοραή – Έξω οι φασίστες από τον
Πειραιά – Οι πρόσφυγες στις γειτονιές του
Παύλου Φύσσα είναι καλοδεχούμενοι. Καλούμε τις δημοτικές κινήσεις την αριστερά
τα συνδικάτα να συμμετέχουν στην αντιφασιστική συγκέντρωση».

Καταδικάστηκε
η Σκορδέλη
Την καταδίκη της Θέμιδας Σκορδέλη, επικεφαλής του τάγματος εφόδου της Χρυσής
Αυγής στον Αγ. Παντελεήμονα, αποφάσισε
στις 19/4 το Δ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο
Αθηνών για την επίθεση σε βάρος των εκπροσώπων του αυτοδιοικητικού συνδυασμού
«Ελεύθερη Αττική» και του επικεφαλής της
Αλέκου Αλαβάνου, τον Οκτώβριο του 2010.
Η επίθεση αυτή είχε πραγματοποιηθεί με
πέτρες, αυγά, γιαούρτια, ντομάτες κ.λπ. από
μέλη της χρυασυγίτικης επιτροπής κατοίκων
Αγ. Παντελεήμονα, η οποία δρούσε στην περιοχή εκείνη την περίοδο. Μάλιστα, όπως
κατατέθηκε στο δικαστήριο, είχε πραγματοποιηθεί παρουσία του Ηλ. Παναγιώταρου.
Πρόκειται για μια υπόθεση που έχει συσχετιστεί στη μεγάλη δικογραφία της δίκης
της Χρυσής Αυγής και η οποία λίμναζε επί 7
χρόνια στα συρτάρια των αρμόδιων αρχών
από όπου βγήκε μετά τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα και την άσκηση της ποινικής
δίωξης σε βάρος των ηγετικών στελεχών της
οργάνωσης.
Στη Σκορδέλη, όπως και στους Αλίκη Παπαδάκη και Ανδρέα Σοφιά επιβλήθηκε ποινή
14 μηνών με αναστολή, με την κατηγορία
της απρόκλητης έμπρακτης εξύβρισης , ενώ
ο γνωστός «αγανακτισμένος» Σπύρος Γιαννάτος καταδικάστηκε σε 10 μήνες με αναστολή.
Αναβολή για τις 2/11 λόγω παρέλευσης
ωραρίου πήρε η δίκη για την επίθεση στον
Κοινωνικό Χώρο Συνεργείο που οργανώθηκε
από πολυμελές μηχανοκίνητο τάγμα εφόδου
της ΧΑ στις 10/7/13 που ήταν να ξεκινήσει
την Τρίτη 25/4 στο Β’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στην Ευελπίδων.
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Πρωτομαγιά

Μαζί με τους
πρόσφυγες

Τ

η μαζική τους συμμετοχή στις διαδηλώσεις της Εργατικής
Πρωτομαγιάς οργανώνουν οι πρόσφυγες από τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης σε συνεργασία με την ΚΕΕΡΦΑ.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και οι κινητοποιήσεις που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ το Σάββατο 22/4, στα στρατόπεδα προσφύγων
της Μαλακάσας, του Σχιστού και του Ελληνικού.
Στη Μαλακάσα έξω από το στρατόπεδο συγκεντρώθηκαν δεκάδες μέλη των τοπικών ΚΕΕΡΦΑ από τη Βόρεια Αθήνα αλλά και μέλη
του Αντιφασιστικού Συντονισμού Αμαρουσίου, της Ομάδας Αλληλεγγύης Προσφύγων Μαλακάσας, εκπρόσωποι σωματείων, κοινωνικών ιατρείων κ.α.
Η διοίκηση του στρατοπέδου και η αστυνομία, με "άνωθεν εντολές" όπως είπαν, απαγόρεψαν την είσοδο σε αντιπροσωπεία αποτελούμενη από γιατρούς και συνδικαλιστές.
“Μας είπαν να κάνουμε αίτηση κι αν εγκριθεί να έρθουμε μετά
από μέρες. Κάτι τέτοιο δεν ίσχυε μέχρι σήμερα. Μέχρι τώρα ερχόμασταν σχεδόν καθημερινά, συζητάμε με φίλους που μένουν εδώ,
φέρνουμε πράγματα. Τώρα μας βάζουν δυσκολίες κι όπως μας λένε
αυτή η εντολή έρχεται από ψηλά” δήλωσε ο Νίκος από την Ομάδα
Αλληλεγγύης.
Η προσπάθεια να παρεμποδιστεί η παρέμβαση δεν πέρασε. Πρόσφυγες έβγαιναν συνεχώς από το στρατόπεδο κι έχοντας την εμπειρία από την οργάνωση και τη συμμετοχή τους στο μεγάλο συλλαλητήριο στις 18 Μάρτη, έπαιρναν την προκήρυξη της ΚΕΕΡΦΑ στα
Φαρσί, καλωσόριζαν και συνομιλούσαν με τους αγωνιστές και τις
αγωνίστριες, που τους καλούσαν με συνθήματα για ανοιχτά σύνορα
κι ανοιχτές πόλεις.

Μαζική παρουσία
Στο Σχιστό έξω από το στρατόπεδο συγκεντρώθηκαν μέλη της
ΚΕΕΡΦΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κι έγινε πλούσια συζήτηση με τους
πρόσφυγες για την Πρωτομαγιά και τις επόμενες μάχες. Όπως είχαν κάνει κι εκπρόσωποί τους στη σύσκεψη των σωματείων μια μέρα πριν, οι πρόσφυγες του Σχιστού δήλωσαν ότι θα έχουν μαζική
παρουσία στη διαδήλωση της 1ης Μάη στον Πειραιά.
“Οι ιδιοι θα οργανώσουν μεσα στο στρατοπεδο το κατέβασμά
τους στη διαδήλωση και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο για νέα παρέμβαση” μας είπε ο Μιχάλης Πέππας που
συμμετείχε στην κινητοποίηση.
Στο Ελληνικό, η δυνατή βροχή δεν επέτρεψε συγκέντρωση έξω
από το καμπ, οπότε πραγματοποιήθηκαν δύο συσκέψεις, στις αφίξεις και στο Χόκεϊ. Και στις δύο αποφασίστηκε η συμμετοχή στη
διαδήλωση της Πρωτομαγιάς στο Μουσείο, με πούλμαν της ΚΕΕΡΦΑ.
“Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα να συνεχίσουμε να
διαδηλώνουμε για να ακούγεται η φωνή των προσφύγων” δήλωσε ο
Χοσεϊνί πρόσφυγας που μένει στο στρατόπεδο του Ελληνικού. “Δεν
είναι καθόλου έμπιστο το Υπουργείο παρότι διευκολύνει τώρα να
μπουν οικογένειες σε σπίτια. Χρειάζεται συνεχής επικοινωνία και
οργάνωση για να μείνουμε ενωμένοι. Επίσης θα χρειαστεί να διώξουμε τη διοικήτρια που συμπεριφέρεται σαν νεοναζί, δίνει ληγμένη
βρεφική τροφή και απαντάει στους πρόσφυγες μόνο στα ελληνικά”.
“Οι πρόσφυγες είχαν πολλές ιδέες και όρεξη μετά τις 18 Μάρτη
και την εμπειρία που αποκτήθηκε” μεταφέρει στην Ε.Α. η Κατερίνα
Σεβαστάκη. “Συζητούσαν με βάση την προκήρυξη που μοιράστηκε
στα Φαρσί, ότι μετά την ακύρωση του σχεδίου για μεταφορά στο
στρατόπεδο Θήβας (λόγω μαζικής άρνησης από τους πρόσφυγες)
πολλές οικογένειες μπήκαν σε σπίτια στο Δήμο της Αθήνας. Η πρόκληση θα είναι η διαδήλωση στο Μουσείο, να γίνει σημείο συνάντησης όλων των προσφύγων, όπου κι αν μένουν και για αυτό το σκοπό
ορίστηκαν συγκεκριμένα βήματα οργάνωσης. Συζητήθηκε επίσης η
δημιουργία προσφυγικής εφημερίδας με αφορμή τον πρόσφατο
βομβαρδισμό με 150 νεκρούς στο Αφγανιστάν και το πώς μπορούμε
να φέρουμε αυτές τις εικόνες τυπωμένες στη διαδήλωση”.
Για το κατέβασμα των προσφύγων από τα στρατόπεδα του Ελληνικού, του Σχιστού και της Μαλακάσας στις διαδηλώσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς, θα φύγουν λεωφορεία κι από τα τρία σημεία
στις 9 το πρωί.

Θ

α είμαστε εκεί γιατί η Εργατική Πρωτομαγιά, ημέρα αγώνα της εργατικής
τάξης, μας υπενθυμίζει ότι η πάλη για την
κοινωνική απελευθέρωση και την απαλλαγή των εργαζόμενων από τα δεσμά της
εκμετάλλευσης συνεχίζεται αδιάκοπα.
Γιατί ο αγώνας των εργατών του Σικάγο
για την καθιέρωση του 8ωρου αποκτά σήμερα ξανά νόημα αφού το κεφάλαιο σε
παγκόσμιο επίπεδο επιχειρεί να ανατρέψει ότι, κατακτήθηκε με σκληρούς αγώνες τον προηγούμενο αιώνα.
Θα είμαστε εκεί γιατί ο φετινός εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς πρέπει
να αποτελέσει την απαρχή για μια μεγάλη
κινητοποίηση όλων των εργαζόμενων και
των φτωχών λαϊκών στρωμάτων ενάντια
στην υπογραφή του 4ου μνημονίου που
προωθούν κυβέρνηση, κεφάλαιο και δανειστές.
Θα είμαστε εκεί για να συνδέσουμε την
Πρωτομαγιά με μια αγωνιστική πρωτοβουλία για τη συγκρότηση ευρύτερου κοινωνικού μετώπου που θα υπερασπίζεται
τα κοινωνικά αγαθά, θα εκφράζει την αλληλεγγύη του σε όποιον αγωνίζεται και
διεκδικεί, θα συγκρούεται με ναζιστικές
και φασιστικές προκλήσεις και θα γενικεύει την πάλη του για την ανατροπή των
μνημονιακών πολιτικών.
Η απεργία της 1ης Μάη πρέπει να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα έκφρασης της
αντίθεσής μας απέναντι στις νέες περικοπές που προωθούνται αλλά και αφετηρία
για γενίκευση τοπικών, περιφερειακών και
κλαδικών κινητοποιήσεων, με προκήρυξη
Γενικής Απεργίας στα μέσα του Μάη,
ενάντια στην αξιολόγηση και τα νέα βάρβαρα μέτρα εις βάρος εργαζομένων και
συνταξιούχων.

Γρηγόρης Καλομοίρης
μέλος Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ

Η

Αθήνα 10.30πμ
Μουσείο- Πολυτεχνείο
Πειραιάς 10.30πμ Πασαλιμάνι
Θεσσαλονίκη 10πμ Αγ. Σοφία
Ηράκλειο 10πμ ΕΚΗ
Χανιά 10.30πμ πλ. Αγοράς

διαδήλωση στη φετινή Εργατική Πρωτομαγιά είναι ο
επόμενος μεγάλος σταθμός στη μάχη που δίνουμε για
μαζικές προσλήψεις και γενναία χρηματοδότηση για τη
δημόσια Υγεία.
Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία βρίσκονται εδώ και καιρό σε κινητοποιήσεις. Θα έχουμε μόλις απεργήσει και διαδηλώσει μαζικά στο Καραβάνι της Υγείας που θα βρίσκεται την Τετάρτη 26/4 στα Γιάννενα. Θα συνεχίσουμε με
απεργία την Πρωτομαγιά, όπου συντονισμένα με όλη την

Πάτρα 11πμ Εργατικό Κέντρο
Γιάννενα 10.30πμ
Εργατικό Κέντρο
Ξάνθη 10.30πμ
Εργατικό Κέντρο
Βόλος 10πμ πλ.Ελευθερίας

εργατική τάξη, τη νεολαία, την προσφυγιά θα γεμίσουμε
τους δρόμους ενάντια σε μνημόνια και ρατσισμό. Δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Χρειάζεται να κλιμακώσουμε
απεργιακά αμέσως μετά. Μια μαζική απεργιακή πρωτομαγιά θα βάλει όλη την πίεση στις συνδικαλιστικές ηγεσίες
για να προχωρήσουν σε πανεργατική απεργία άμεσα κι όχι
όταν τα μέτρα του νέου μνημονίου θα ψηφίζονται.

Ζαννέτα Λυσικάτου, γιατρός Αγ.Σάββα
μέλος Γ.Σ. ΟΕΝΓΕ

Οργανώνοντας την Πρωτομαγιά στο στρατόπεδο της Μαλακάσας, 22/4
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αντίστασης
Η

τη χώρα μου, το Ιράν, ήμουν φυλακισμένος για 4 χρόνια λόγω της
πολιτικής μου δράσης ενάντια στο
καθεστώς. Οι συνθήκες ήταν παραπάνω από άθλιες. Πήρα το δρόμο
της προσφυγιάς, πέρασα από Τουρκία, Λέσβο και τώρα μένω εδώ. Την
1η Μάη θα είμαστε μαζί στο δρόμο.
Να διαδηλώσουμε όλοι οι πρόσφυγες
μαζί με τους εργάτες της Ελλάδας.
Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στο
στρατόπεδο για να είμαστε όσο το
δυνατόν περισσότεροι.

Θοδωρής Στρίγκος Αγωνιστική Ενότητα ΔΕΗ

γ.γ. ΠΟΣΠΕΡΤ

Εσφαντιάρ πρόσφυγας από το
στρατόπεδο της Μαλακάσας

Η

Ομοσπονδία μας απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και των ΜΜΕ να συμμετέχουν δυναμικά στις απεργιακές
κινητοποιήσεις της Πρωτομαγιάς. Η
κατάσταση στους εργασιακούς χώρους επιβαρύνεται, οι άνεργοι αυξάνονται, οι εργασιακές σχέσεις ελαστικοποιούνται. Περισσότερο από
ποτέ χρειάζεται τώρα η εργατική τάξη να βγει και να δώσει αποφασιστική απάντηση στις επιθέσεις.

Γαβρίλος Κασιμάτης

Kαι στον Πειραιά

Π

Συγκεκριμένα, η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Πανελλαδικής
Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού
(ΠΕΝΕΝ), του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Συνταξιούχων ΝΑΤ, του Σωματείου Οδηγών – Μηχανικών και Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας και
του Συλλόγου Υπαλλήλων ΝΑΤ.
Συμμετείχαν εργαζόμενοι και συνδικαλιστές από Πρωτοβάθμια Σωματεία του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δημοτικές
κινήσεις, εκπρόσωποι του ΜΕΤΑ, του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια, της
Εργατικής Λέσχης Κερατσινίου, της
ΚΕΕΡΦΑ και άλλων κινήσεων και φορέων
του Πειραιά.
Στη σύσκεψη κοινή πεποίθηση όλων
ήταν ότι χρειάζεται και στον Πειραιά η
φετινή Πρωτομαγιά να γίνει η αφετηρία
αγώνων ενάντια σε νέα και παλιά μνημόνια, τον πόλεμο, τους νεοναζί αλλά και να
αναδείξει την αλληλεγγύη της εργατικής
τάξης στους πρόσφυγες.
Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη ευρύτερου συντονισμού σωματείων, φορέων και

σε μνημόνια και ρατσισμό

Σ

φετινή Πρωτομαγιά πρέπει να γίνει ένα εφαλτήριο για την αντεπίθεση της εργατικής τάξης και του οργανωμένου κινήματος.
Στο χώρο το δικό μας, τη ΔΕΗ και γενικότερα
της ενέργειας, βλέπουμε ένα από τα πιο χοντρά
παραδείγματα νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Είναι
η πολιτική που ξεπουλάει το δημόσιο πλούτο,
διαλύει τις εργασιακές σχέσεις, αγνοεί τον πολίτη και τις ανάγκες του, τον βλέπει μόνο σαν πορτοφόλι. Η ΔΕΗ είναι μια εταιρία φτιαγμένη με τα
λεφτά του λαού και των εργαζομένων και τώρα,
με την προσπάθεια εκποίησής της χρησιμοποιείται σαν μοχλός για τον πλουτισμό λίγων. Είναι
ίσως η πιο ακραία περίπτωση μεταφοράς πλούτου από την κοινωνία στους λίγους, τους ιδιώτες.
Εμείς προσπαθούμε να αντισταθούμε σε αυτό.
Με οργάνωση από τα κάτω, κινηματικά αλλά και
ενημερωτικά. Γιατί απέναντί μας έχουμε όλα τα
συστημικά μέσα ενημέρωσης κι άρα έχουμε το
καθήκον να ενημερώσουμε τον κόσμο.
Όλες οι επιμέρους μάχες – στον χώρο της
ενέργειας, του νερού, της εκπαίδευσης, της Υγείας κλπ – πρέπει να ενωθούν και να αρχίσει το εργατικό κίνημα να διεκδικεί αυτά που οφείλει να
διεκδικεί. Αυτό είναι μια δουλειά που πρέπει να
γίνει από τα κάτω παρακάμπτοντας τις συμβιβασμένες ηγεσίες. Η συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς λοιπόν πρέπει να είναι μαζική, ισχυρή, για να
στείλει μήνυμα παντού. Στην κυβέρνηση, τους
δανειστές, τις συνδικαλιστικές ηγεσίες.

ρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στις
10.30πμ στο Πασαλιμάνι, αποφάσισε η σύσκεψη που κάλεσαν εργατικά σωματεία της περιοχής, την Παρασκευή
21 Απρίλη, στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά.

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 9
26 Απρίλη 2017, Νο 1271

κινήσεων του Πειραιά ενάντια στις επιθέσεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας
με τους δανειστές. Στόχος του συντονισμού είναι η κλιμάκωση των αγώνων
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, τις περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις, τη
διάλυση της Παιδείας και της Υγείας και
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
προσφύγων.
Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η συμμετοχή
αντιπροσωπείας των προσφύγων που
ζουν στο στρατόπεδο του Σχιστού. Όπως
τόνισε ο Σάφι που πήρε το λόγο οι πρόσφυγες που ζουν στο Σχιστό είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν στη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς όπως συμμετείχαν
και στις 18 Μάρτη, για να διεκδικήσουν
μαζί με τους ντόπιους εργαζόμενους τα
αιτήματά τους με κυρίαρχο αυτό της ένταξής τους στις πόλεις και το κλείσιμο
των στρατοπέδων συγκέντρωσης.
Η σύσκεψη αποφάσισε να κυκλοφορήσει κοινή αφίσα και προκήρυξη με κάλεσμα στη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς
που θα κολληθεί σε όλο τον Πειραιά, ενώ
θα γίνουν επίσης εξορμήσεις και περιοδείες στους εργαζόμενους στα πλοία,
στο λιμάνι στο υπουργείο Ναυτιλίας, στο
ΝΑΤ, σε δήμους και νοσοκομεία.

Κατερίνα Θωίδου

Γενική απεργία, 8/12/2016

Τ

ο μπλοκάρισμα της “Συμφωνίας της Μάλτας”, της νέας μνημονιακής συμφωνίας,
είναι το κέντρο των εργατικών διεκδικήσεων στη φετινή απεργιακή Πρωτομαγιά.
Στην Αθήνα, Σωματεία και Ομοσπονδίες καλούν στις 10:30πμ σε συγκέντρωση στην Πατησίων στο ύψος του Μουσείου – Πολυτεχνείου
για να ακολουθήσει διαδήλωση μέχρι τη Βουλή.
Στον Πειραιά απεργιακή συγκέντρωση θα
πραγματοποιηθεί την ίδια ώρα στο Πασαλιμάνι.
Πρωτομαγιάτικες απεργιακές διαδηλώσεις θα
πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα.
Πρόκειται για την πρώτη πανεργατική απεργία – απάντηση στη νέα επίθεση που φέρνουν
δανειστές και κυβέρνηση ενάντια στους εργαζόμενους. Η συμφωνία μιλάει για 3,5% πλεονάσματα για τα επόμενα χρόνια, για να πληρώνουν τους τραπεζίτες. Για να τα εξασφαλίσουν
θα μειώσουν τις συντάξεις και θα κατεβάσουν,
σχεδόν θα καταργήσουν, το αφορολόγητο για
τους χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους. Ταυτόχρονα θα επιταχύνουν τις ιδιωτικοποιήσεις και θα χαρίσουν τα φιλέτα στους μεγαλοκαρχαρίες καπιταλιστές. Και αυτά τα μέτρα είναι μόνο η αρχή. Το ΔΝΤ θα έχει την δυνατότητα να αποφασίζει και να επιβάλλει νέο
πακέτο κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.
Είναι ένα μνημόνιο διαρκείας που δεν πρέπει
να περάσει. Η τακτική που μεταθέτει την απεργιακή σύγκρουση όταν τα μέτρα πάνε να ψηφιστούν στη βουλή είναι λάθος. Η επιτυχία της
1ης Μάη θα είναι βήμα για να επιβληθεί η απαραίτητη αγωνιστική κλιμάκωση με νέα πανεργατική απεργία.
Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια, οργανώνουν με
όλες τους τις δυνάμεις την επιτυχία της πρωτομαγιάτικης απεργίας σε δεκάδες εργατικούς
χώρους και γειτονιές. Σε προκήρυξη που εξέδωσαν τονίζουν μεταξύ άλλων:
Εργατική απάντηση
“Απέναντι σε αυτήν την κατάντια, η εργατική
απάντηση είναι η κλιμάκωση των εργατικών
αγώνων για να μην τολμήσει καν η κυβέρνηση
να φέρει για ψήφιση τη νέα συμφωνία και η
απαίτηση από το εργατικό κίνημα να διαγραφεί
το χρέος. Δεν έχουμε ανάγκη τα λεφτά της “δόσης” που θα εκταμιεύσουν 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. Να συγκρουστούμε με το Ευρώ και την Ε.Ε. Να κρατικοποιηθούν οι τράπεζες και όλες οι μεγάλες
επιχειρήσεις κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων.
Η φετινή Πρωτομαγιά μπορεί να γίνει αυτή η
εργατική απάντηση στην κυβέρνηση Τσίπρα,
την ΕΕ και το ΔΝΤ. Γι’ αυτό χρειάζεται να σημάνει ξεσηκωμός σε κάθε χώρο. Με εξορμήσεις
συσκέψεις, περιοδείες, συνελεύσεις να οργανώσουμε την μαζική συμμετοχή όλων των χώρων δουλειάς στην Πρωτομαγιάτικη απεργία
και στις συγκεντρώσεις.
Η επιτυχία της Πρωτομαγιάς θα δώσει στήριγμα στους αγώνες που ανοίγονται όλη την
επόμενη περίοδο σε ΔΕΗ, ΟΛΘ, ΕΥΔΑΠ και
ΕΥΑΘ για να μην ιδιωτικοποιηθούν, στην Υγεία
και την εκπαίδευση που παλεύουν για μαζικές
προσλήψεις. Θα βάλει πίεση στις συνδικαλιστικές ηγεσίες να πάψουν να είναι παρακολουθητές των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης και να
προχωρήσουν σε πανεργατική κλιμάκωση τώρα
για να εμποδίσουμε την ψήφιση των μέτρων.
Αυτή τη μάχη δίνει ο Συντονισμός Eνάντια
στα Mνημόνια και σε καλούμε να έρθεις μαζί
μας”.
Την ίδια ώρα η φετινή Πρωτομαγιά θα είναι
αντιρατσιστική, αντιφασιστική κι αντιπολεμική.
Γιατί οι συμβιβασμοί της κυβέρνησης δεν είναι
μόνο στο μνημόνιο. Η επαίσχυντη στάση του
Μουζάλα απέναντι στους πρόσφυγες, η στήριξη των ιμπεριαλιστών στο συνεχιζόμενο σφαγείο στη Συρία, οι δηλώσεις για “αναβάθμιση”
του δολοφονικού ρόλου της Σούδας στη Μεσόγειο, οι αγκαλιές και οι κοινές πολεμικές ασκήσεις με την χούντα της Αιγύπτου και το σιωνιστικό ρατσιστικό κράτος του Ισραήλ δείχνουν
ότι η κατρακύλα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι συνολική.
Η Πρωτομαγιά θα είναι το επόμενο μεγάλο
ραντεβού όπου πρόσφυγες και ντόπιοι εργάτες, όπως έγινε στις 18 Μάρτη, θα διαδηλώσουν μαζί κατά χιλιάδες. Δείτε στις διπλανές
στήλες στιγμιότυπα από την προσπάθεια που
κάνουν οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες της
ΚΕΕΡΦΑ σε αυτή την κατεύθυνση.

Στέλιος Μιχαηλίδης

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1271, 26 Απρίλη 2017

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2017, Αθήνα, 18-21 Μάη

Για να βρούμε τις απαντήσεις που απαιτούν οι αγώνες μας
10-11.30

18, 20 & 21 MAH

ΑΣΟΕΕ

ΟΠΑ, Πατησίων 76

19 MAH

100 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
τέσσερις µέρες

µε επαναστατικες
ιδέες & συζητήσεις

Οργανώνεται από το

Α23
Προκόπης Παπαστράτης, Τάσος Κωστόπουλος
Εργατικό κίνημα και Αριστερά

Η “Κόκκινη Αμερική”

Η εργατική αντίσταση θα νικήσει

Ο καπιταλισμός σήμερα

Στο χώρο του Μαρξισμού
θα λειτουργεί
• έκθεση με αφίσες από
έργα της ρώσικης επανάστασης
(από τη μόνιμη έκθεση
στη Μονή Λαζαριστών)
• έκθεση αφίσας των 30
χρόνων του Μαρξισμού
• έκθεση φωτογραφίας
από τη Ρώσικη Επανάσταση

50 χρόνια από τη Χούντα

Ο καπιταλισμός σήμερα

50 χρόνια από τη Χούντα

Αναρχικοί και
Μπολσεβίκοι

Ρεφορμισμός- τι είναι
και πως παλεύεται

Θανάσης Διαβολάκης,
Αντώνης Δραγανίγος,
Γιάννης Σηφακάκης

Μάκης Καβουριάρης,
Μιχάλης Λυμπεράτος,
Μαρία Στύλλου

Τζορτζ Μάρτιν

Γυναίκες
στη Ρώσικη επανάσταση
Δήμητρα Κυρίλλου

Λέανδρος Μπόλαρης

Λίλιαν Μπουρίτη, Μιχάλης Πέππας

50 χρόνια από τη Χούντα

100 χρόνια από
τη Ρώσικη Επανάσταση

100 χρόνια από
τη Ρώσικη Επανάσταση

Αντίσταση στον ρατσισμό
και την ακροδεξιά

Τζον Μπέργκερ,
τέχνη και μαρξισμός

Πώς χάθηκε
η Ρώσικη επανάσταση;

Αντίσταση
στην Ισλαμοφοβία

Καπιταλισμός και
ομοφοβία

100 χρόνια από
τη Ρώσικη Επανάσταση

100 χρόνια από
τη Ρώσικη Επανάσταση

Μπάμπης Κουρουνδής

Σύλβια Φεσσά

Γιώργος Πίττας

Τζαβέντ Ασλάμ, Κατερίνα Θωίδου,
Τζεμαλί Μηλιαζίμ

Κώστας Τορπουζίδης,
Αφροδίτη Φράγκου

Αντίσταση στον ρατσισμό
και την ακροδεξιά

Μαρξισμός και απελευθέρωση

Υπάρχει σήμερα
ο “ιστορικός νεκροθάφτης”;

Η Ρόζα Λούξεμπουργκ
και η Γερμανική
επανάσταση

Γιάννης Αγγελόπουλος, Τάσος
Αναστασιάδης, Χριστίνα Καρακιουλάφη

Διονυσία Πυλαρινού

Επαναστάσεις και επαναστάτες

100 χρόνια από τη Ρώσικη Επανάσταση - Ουτοπία ή επικαιρότητα;

Δημήτρης Λιβιεράτος, Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Κώστας Παπαδάκης, Βασίλης Συλαϊδής, Πάνος Γκαργκάνας
100 χρόνια από τη Ρώσικη Επανάσταση

Κυριακή 21 Μάη ΑΣΟΕΕ

12-13.30

14.30-16.00

16.30-18.00

10-11.30

12-13.30

14.30-16.00

16.30-18.00

Μπολσεβίκοι,
το κόμμα της νίκης

Πόλεμος και
Επανάσταση

Μαρξισμός και
Διαλεκτική

Πού βαδίζει
η Γαλλία μετά
τις εκλογές;

Τουρκία-Κύπρος-Ελλάδα: διεθνιστική αλληλεγγύη των εργατών

Βανίνα Τζιουντιτσελί

Μελτέμ Οράλ, Ντίνος Αγιομαμίτης,
Κώστας Πίττας

Πώς παλεύουμε
το σεξισμό

Η Αριστερή εναλλακτική

Η ΕΕ στα 60

Ο καπιταλισμός σήμερα

Ιμπεριαλισμός, θεωρία και αντίσταση

Η Ρώσικη
Πρωτοπορία
στις τέχνες

Καπιταλισμός:
εκμετάλλευση και κρίσεις

100 χρόνια από
τη Ρώσικη Επανάσταση

Μαρξισμός, θεωρία και πράξη

80 χρόνια
από το θάνατο του
Αντόνιο Γκράμσι

Κράτος
και Επανάσταση

Γιάννης Σηφακάκης

100 χρόνια από
τη Ρώσικη Επανάσταση

Το “Εβραϊκό Ζήτημα”
Μωυσής Λίτσης

Αντίσταση στον ρατσισμό
και την ακροδεξιά

19.00-21.00
Αμφιθέατρο
Παπαρηγοπούλου

Κώστας Βλασόπουλος
100 χρόνια από
τη Ρώσικη Επανάσταση

Πέτρος Κωνσταντίνου,
Νίκος Στραβελάκης
Ο καπιταλισμός σήμερα

Πάνος Γκαργκάνας
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη

Το ΣΕΚΕ
και ο Παντελής
Πουλιόπουλος

45 χρόνια
Οργάνωση
Σοσιαλιστική
Επανάσταση

Από την κατάληψη
στη Τζένεραλ Μότορς
στο “Γούντστοκ του εργάτη”
- το κίνημα στις ΗΠΑ

Εργατικό κίνημα και Αριστερά

50 χρόνια από τη Χούντα

Ο καπιταλισμός σήμερα

Νεκτάριος Δαργάκης,
Στέλιος Μιχαηλίδης

Κώστας Πίττας

Α21

10-11.30

Λένα Βερδέ, Γιώργος Πίττας

Α23

Οκτώβρης

Αιθουσα
Πολίτου
1ος όροφος

ζωντανή μουσική ΑΣΟΕΕ
στο προάυλιο της
ίας
προβολή της ταιννσταιν
του Σεργκέι Αιζε

Η αντίσταση
στον Τραμπ
στην Αμερική

Ταξική πάλη και
Συντάγματα

19.00-21.00
Μεγάλο Αμφιθέατρο

Εργατικό κίνημα και Αριστερά

Κώστας Καρπόζηλος

Αιθουσα
Χατζηδάκη
1ος όροφος

Σάββ

Το αντικαπιταλιστικό
μεταβατικό πρόγραμμα

Εργατική τάξητο επαναστατικό υποκείμενο

Τάσος Αναστασιάδης, Χρίστος Αργύρης
Φανή Γουργούρη, Εύα Ηλιάδη, Σεραφείμ Ρίζος,
Μανώλης Μαστοράκης, Αντώνης Νταλακογεώργος

Παρασκευή 19 Μάη Οι συζητήσεις αυτή τη μέρα γίνονται όλες στη Νομική σχολή Σόλωνος 56

ατο 19Μάη, 9.30μμ

16.30-18.00

Α24

Δεριγνύ

Η Αντίσταση 1940-44 και ο Κόκκινος Δεκέμβρης

Α22

φυλλα

Ψωμί και τριαντά

14.30-16.00

19.00-21.30

17.00-18.30

Δεριγνύ

προβολή της ταινίας
του Κεν Λόουτς

Πέμπτη 18 Μάη ΑΣΟΕΕ

Δ11

, 9.30μμ
Παρασκευή 18Μάη

12-13.30

Εργατικό κίνημα και Αριστερά

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα

άφος
Εκθέσεις, κινηματογρσυζητήσεις
και μουσική μετά τις

Φύλλια Πολίτη

Επαναστάσεις και επαναστάτες

Α22

Σόλωνος 57

Α21

ΝΟΠΕ

Λένιν, Τρότσκι
και διαρκής επανάσταση

Αλλοτρίωση και
εκμετάλλευση
Γιώργος Ράγκος

Μαρξισμός, θεωρία και πράξη

Οι μάχες της νεολαίας

Αλεξάνδρα Μαρτίνη
Επαναστάσεις
και επαναστάτες

Έλλη Παναταζοπούλου,
Παντελής Παναγιωτακόπουλος,
Δημήτρης Σκλαβενίτης
Εργατικό κίνημα και Αριστερά

Δήμητρα Κυρίλλου

Α24

Φέτος το τετραήμερο του
Μαρξισμού θα γίνει σε δύο χώρους.
Την Πέμπτη 18, το Σάββατο 20 και
την Κυριακή 21 Μάη οι συζητήσεις θα
γίνουν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
(ΑΣΟΕΕ) στην Πατησίων.
Την Παρασκευή 19 Μάη οι συζητήσεις
θα γίνουν ση Νομική σχολή
στη Σόλωνος

Σάββατο 20 Μάη ΑΣΟΕΕ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αίθουσα
Παπαρηγοπούλου
2ος όροφος

Νίκη Αργύρη ΚΕΕΡΦΑ
Τζαβέντ Ασλάμ
πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας
Δημήτρης Αγγελίδης δημοσιογράφος
Ντίνος Αγιομαμμίτης
Εργατική Δημοκρατία, Κύπρος
Τάσος Αναστασιάδης
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
Χρίστος Αργύρης
Γενικό Συμβούλιο ΑΔΕΔΥ
Λένα Βερδέ Δημοσιογράφος,
Εργατική Αλληλεγγύη
Κώστας Βλασόπουλος
Πανεπιστημιακός Κρήτη
Πάνος Γκαργκάνας
εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη
Φανή Γουργούρη ΔΣ ΟΜΥΛΕ
Θανάσης Διαβολάκης
ΔΣ ΟΙΕΛΕ, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Βασίλης Δρουκόπουλος
οικονομολόγος πανεπιστημιακός
Δημήτρης Ζώτος δικηγόρος,
Πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ
Κατερίνα Θωίδου
Δημοτική σύμβουλος Νίκαιας
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου
πανεπιστημιακός ΦΛΣ
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
Ζαννέτα Λυσικάτου ΓΣ ΟΕΝΓΕ
Τζώρτζ Μάρτιν
ΗΠΑ, Καμπάνια κατά του Τράμπ
Μανώλης Μαστοράκης
ΔΣ Συλλόγου προσωπικού ΕΥΔΑΠ
Τζεμαλί Μηλιαζήμ
δάσκαλος σε μειονοτικό σχολείο
Λέανδρος Μπόλαρης ιστορικός
Αντώνης Νταλακογιώργος
Πρόεδρος ΠΕΝΕΝ
Μελτέμ Οράλ 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
Γιάννης Σακαρίδης σκηνοθέτης
Βασίλης Συλαϊδής
ΔΣ σωματείου ΙΝΤΡΑΚΟΜ
Δημήτρης Σκλαβενίτης Συγγραφέας του
βιβλίου “Κάτσε καλά Γεράσιμε”
Νίκος Στραβελάκης
πανεστημιακός ΝΟΠΕ
Μαρία Στύλλου
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κάτω
Βανίνα Τζιουντιτσελί NPA, Γαλλία
Αγγελος Χάγιος ΝΑΡ, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΜΑΡ
ΞΙΣΜ
ΟΣ 2
017

Συμμετέχουν

Βασίλης Δρουκόπουλος,
Σωτήρης Κοντογιάννης

Λέανδρος Μπόλαρης
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη

Παναγιώτης Λαφαζάνης,
Χρήστος Λάσκος, Άγγελος Χάγιος,
Πάνος Γκαργκάνας

Μαρία Στύλλου
Μαρξισμός και
Απελευθέρωση

Εργατικό κίνημα και Αριστερά

Από τον Λένιν
στον Τραμπ, οι
ανταγωνισμοί σήμερα

Ο αγώνας
για την καταδίκη της ΧΑ

Σωτήρης Κοντογιάννης

Νίκη Αργύρη, Θανάσης Καμπαγιάννης,
Τάκης Ζώτος, Κώστας Παπαδάκης

Ιμπεριαλισμός,
θεωρία και αντίσταση

Αντίσταση στον ρατσισμό
και την ακροδεξιά

Το ενιαίο
εργατικό μέτωπο

Τα συνδικάτα,
όπλα των εργατών

Θένια Ασλανίδου,
Μάνος Νικολάου

Εργατική τάξητο επαναστατικό υποκείμενο

Γιάννης Αγγελόπουλος, Γεωργία Κόφφα,
Ζαννέτα Λυσικάτου, Κώστας Πολύδωρος,
Γιάννης Θεοχάρης

Ο Τρότσκι το '30
Γιάννης Κούτρας
Επαναστάσεις
και επαναστάτες

Η πάλη ενάντια στον ρατσισμό και τη φασιστική απειλή

Δημήτρης Αγγελίδης, Γαβρίλος Κασιμάτης, Κώστας Καταραχιάς, Βασίλης Κουκαλάνι,
Πέτρος Κωνσταντίνου, Τζορτζ Μάρτιν, Πρόσφυγες από το Σχιστό
Αντίσταση στον ρατσισμό και την ακροδεξιά

19.00-21.00
Μεγάλο Αμφιθέατρο

Ένας κόσμος σε κρίση

Εργατική τάξη- το επαναστατικό υποκείμενο

Απελευθερωτικός
κινηματογράφος;

Κυριάκος Μπάνος, Πάνος Κατσαχνιάς,
Βασίλης Κουκαλάνι, Γιάννης Σακαρίδης
Μαρξισμός και απελευθέρωση

Αργυρή Ερωτοκρίτου, Μελτέμ Οράλ, Μαρία Στύλλου, Βανίνα Τζιουντιτσελί, Βασίλεια Χαρλαύτη,
Ο καπιταλισμός σήμερα
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Νεολαία

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2017 Οι φοιτητές θα είναι εκεί

Μ

ε μεγάλα πανό και αφίσες σε κάθε κεντρική είσοδο και αμφιθέατρο, σε όλες τις πόλεις, οι
φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΣΕΚ υποδέχτηκαν τον κόσμο των σχολών μετά τις διακοπές, καλώντας τους στη συγκέντρωση για τα 50 χρόνια από τη
Χούντα στις 27 Απρίλη στο Εφετείο, στις εκδηλώσεις
που οργανώνει το ΣΕΚ με αυτό το θέμα και στις διαδηλώσεις της Πρωτομαγιάς.
Στο κέντρο όλων των συζητήσεων ήταν το φεστιβάλ

του Μαρξισμού 2017 ως το μεγάλο πολιτικό ραντεβού
όλου του κόσμου της αριστεράς και των κινημάτων.
100 χρόνια από τη Ρώσικη Επανάσταση, το ενδιαφέρον
της νεολαίας για τη μεγάλη έφοδο της εργατικής τάξης
και την επανάσταση των καταπιεσμένων είναι μεγάλο.
Το επόμενο διάστημα οργανώνονται καθημερινές εξορμήσεις, ανακοινώσεις στα μαθήματα και συζητήσεις για
να φτάσουν οι ιδέες του επαναστατικού Μαρξισμού σε
όλο τον κόσμο των σχολών.
Nομική Αθήνας

Ο

ι φοιτητικές εκλογές στις
17 Μάη, γίνονται στην περίοδο της πιο βαθιάς κρίσης κι αποσταθεροποίησης του
συστήματος. Οι συνέπειες της κρίσης έχουν δημιουργήσει μια
ασφυκτική κατάσταση για την εργατική τάξη και τη νεολαία. Η υποχρηματοδότηση της Παιδείας έχει
οδηγήσει στην ιδιωτικοποίηση
κομματιών της φοιτητικής μέριμνας, σε έλλειψη αναλώσιμων ειδών, μείωση των εισακτέων και
πολλές άλλες επιθέσεις.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προχωρά σε νέο μνημόνιο με τις πιο
σκληρές επιθέσεις σε μισθούς,
συντάξεις, εργασιακά δικαιώματα
και με ξεπουλήματα του δημοσίου.
Σε πολιτικό επίπεδο, εναρμονίζεται
πλήρως με την Ευρώπη-Φρούριο
ενάντια στους πρόσφυγες, σφιχταγκαλιάζεται με τις ΗΠΑ και παραχωρεί τη βάση της Σούδας για
τους βομβαρδισμούς στη Συρία.
Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν
βγάλει στην αντίσταση εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες που
παλεύουν για τα αυτονόητα, συγγράμματα και καθηγητές, όχι επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά
προγράμματα, επαγγελματικά δικαιώματα, φτηνές μεταφορές, δικαιώματα στη σίτιση και τη στέγαση, αλλά και ενάντια στον πόλεμο,
το ρατσισμό και τη φασιστική
απειλή. Χιλιάδες φοιτητές στάθηκαν αλληλέγγυοι στους πρόσφυ-

Εκλογές στις σχολές 17Μ
γες, διαδήλωσαν στη διεθνή μέρα
δράσης στις 18 Μάρτη σε όλες τις
πόλεις για ανοιχτά σύνορα και
ανοιχτές πόλεις, ενάντια στην Ευρώπη-Φρούριο και τους φασίστες.

Αριστερή εναλλακτική
Η απογοήτευση και η οργή των
φοιτητών απέναντι στην κατρακύλα της κυβέρνησης, χρειάζεται να
εκφραστεί και στις φοιτητικές
εκλογές. Αποδεικνύοντας ότι η νεολαία που ψήφισε μαζικά ΟΧΙ στο
δημοψήφισμα και άνοιξε όλες τις
παραπάνω κόντρες, θα πρωταγωνιστήσει σε αυτή την πολιτική μάχη οργανώνοντας το μαύρο στη
ΔΑΠ- ΝΔΦΚ, και δυναμώνοντας
την αριστερή εναλλακτική.
Η παράταξη της δεξιάς στις
σχολές προσπαθεί να καρπωθεί
την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ περνώντας
όμως και η ίδια τη μεγαλύτερή της
κρίση. Ήταν εμφανές όλη την προηγούμενη περίοδο όπου έστηνε
“επιτροπές ανεξάρτητων φοιτητών” προσπαθώντας να κοντράρει
τις μάχες που άνοιγαν, χωρίς να
μπορεί να συσπειρώσει κόσμο.
Είναι σημαντικό στις 17 Μάη να
δυναμώσει το κομμάτι εκείνο της
Αριστεράς μέσα στις σχολές που
μπήκε μπροστά για να οργανώσει
την αντίσταση και να στηρίξει τους
αγώνες. Από τις συνελεύσεις και

Τ

ην Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Απρίλη
έγινε στην Ιατρική το πανελλαδικό διήμερο
σχημάτων της ΕΑΑΚ. Η συζήτηση είχε κέντρο το σχεδιασμό του φοιτητικού κινήματος ενάντια στη νέα συμφωνία κυβέρνησης - Ε.Ε και την
παρέμβαση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στις
εκλογές της 17 Μάη.
Υπήρξαν τοποθετήσεις για την εκλογή Τραμπ
στην Αμερική και την όξυνση των ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών στη Μέση Ανατολή και στον Ειρηνικό, τις εκλογές στη Γαλλία και τη Βρετανία, τους
αγώνες που δίνονται σε όλη την Ευρώπη. Κοινή
συνισταμένη ότι η οικονομική κρίση δεν ξεπερνιέται και το σύστημα μπαίνει σε μια νέα φάση αποσταθεροποίησης.
Η εσωστρέφεια και οι ανταγωνισμοί δεν έχουν
καμία θέση αυτή τη στιγμή στην αντικαπιταλιστική
αριστερά. Αυτό φάνηκε από αρκετές τοποθετήσεις που περιέγραψαν τις μάχες που δόθηκαν σε

τις καταλήψεις μέχρι το αντιρατσιστικό κίνημα.
Η ΕΑΑΚ είναι η πολιτική δύναμη
που μπήκε μπροστά να συνδέσει
τους αγώνες της νεολαίας με αυτούς της εργατικής τάξης, πρωτοστάτησε στην οργάνωση της αντιρατσιστικής μάχης οργανώνοντας
μαζί με τους πρόσφυγες τη μάχη
για ανοιχτές πόλεις, συμμετείχε
μαζικά στις διαδηλώσεις ενάντια
στο σεξισμό και την καταπίεση.
Στήριξη της ΕΑΑΚ σημαίνει δυνάμωμα των αιτημάτων για σύγκρουση με την Ευρώπη-Φρούριο,
για τη μονομερή διαγραφή του
χρέους, νομιμοποίηση των μεταναστών και άσυλο στους πρόσφυγες, ισόβια στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής, δυνάμωμα της στρατηγικής του εργατικού και φοιτητικού ελέγχου ενάντια στο χρεοκοπημένο σύστημα.
Σημαίνει μεγαλύτερη δυνατότητα σε κάθε σχολή για να βγουν και
να ξεδιπλωθούν οι αντιστάσεις, να
συντονιστούν οι αγώνες, να βαθύνει η συζήτηση της αντικαπιταλιστικής προοπτικής μέσα στους
Συλλόγους. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΣΕΚ σε κάθε σχολή,
παλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση
οργανώνοντας τις μάχες μέσα από
τα σχήματα της ΕΑΑΚ.

Ιλιρίντα Μουσαράι, ΝΟΠΕ

Οι ΕΑΑΚ ετοιμάζονται
μια σειρά από σχολές και το πώς, όταν μπαίνεις
τολμηρά και οργανωμένα να τις δώσεις, η νεολαία
ανταποκρίνεται.
Τέτοιες ήταν οι τοποθετήσεις από το Φυσικό και
τους Υπολογιστές στο Ηράκλειο Κρήτης που αναφέρθηκαν στις 18 Μάρτη και στα αντιφασιστικά - αντιρατσιστικά συλλαλητήρια αλλά και στη μάχη που
έδωσαν τα ΕΑΑΚ ενάντια στη δικαστική δίωξη φοιτητών από την εποχή των καταλήψεων του 2011.
Μίλησαν για πρώτη φορά σε συντονιστικό νέα
σχήματα από το πανεπιστήμιο του Βόλου. Τοποθετήθηκαν για τις φοβερές δυνατότητες των σχημάτων και πως αυτή τη στιγμή σχήματα ΕΑΑΚ δημιουργήθηκαν και στις 5 σχολές του Θόλου μέσα σε
ένα μόλις χρόνο.
Σαν ΣΕΚ στις σχολές προτείναμε ένα σχέδιο δράσης για να μπορούν να κινηθούν τα σχήματα εξώ-

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Τ

η συμμετοχή των φοιτητών της Ιατρικής στο απεργιακό συλλαλητήριο του Καραβανιού της Υγείας
οργανώνουμε οι φοιτητές του ΣΕΚ.
Απέναντι στη διάλυση των νοσοκομείων και το τσάκισμα της δωρεάν Υγείας
που φέρνουν τα μνημόνια καλούμε τους
φοιτητές να παλέψουμε πλάι στους εργαζόμενους του δημοσίου που στις 26
Aπρίλη θα απεργούν διεκδικώντας
προσλήψεις για τις δημόσιες δομές
υγείας καθώς και αύξηση της χρηματοδότησής τους.
Αν και η απεργία είναι δύο μέρες μετά το άνοιγμα των σχολών κάνοντας δύσκολη τη διεξαγωγή συνέλευσης, στο
ΔΣ του συλλόγου στις 24/4 πήραμε
απόφαση να μην παρθούν απουσίες
στις κλινικές για να στηρίξουν οι φοιτητές την απεργία, αν και η συμμετοχή
του συλλόγου στο συλλαλητήριο καταψηφίστηκε όχι μόνο από τη ΔΑΠ, αλλά
και από το ΜΑΣ που δυστυχώς υποτιμά
τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι
απεργίες σήμερα. Από τη μεριά μας με
εξορμήσεις στη σχολή και στις κλινικές,
διεκδικούμε οι φοιτητές να κατέβουμε
μαζικά και οργανωμένα στην απεργιακή
διαδήλωση που η επιτυχία της θα μας
δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να
κλιμακώσουμε με απεργίες και καταλήψεις ενάντια στη νέα μνημονιακή συμφωνία που ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Λουίζα Γκίκα

στρεφα και να ξεπεράσουν τη συζήτηση περί ήττας
και μειωμένων δυνατοτήτων. Προτείναμε τη συμμετοχή στην αντιφασιστική συγκέντρωση στο Εφετείο
την Πέμπτη 27 Απρίλη. Βάλαμε ως κεντρική κινητοποίηση την Πρωτομαγιά, ενάντια στη νέα συμφωνία,
ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό. Τέλος, προτείναμε γύρο γενικών συνελεύσεων άμεσα, με αποφάσεις ενάντια στη νέα συμφωνία και κοινή δράση
μαζί με τις εργατικές κινητοποιήσεις.
Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες πρέπει να είναι
βασικός προσανατολισμός της περιόδου. Μπαίνουμε στη μάχη των φοιτητικών εκλογών με στόχο η
Αριστερά να αναδειχθεί πρώτη δύναμη και κέντρο
σε αυτή την άνοδο να είναι η αντικαπιταλιστική αριστερά και τα ΕΑΑΚ. Στις εκλογές, όπως και στους
αγώνες, προτείνουμε την κοινή δράση με την αριστερά πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, με κεντρικό περιεχόμενο το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα.

Μαριλένα Κουντούρη, ΑΝΑΣΑ ΕΑΑΚ, Πάντειο

Εξορμήσεις
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΤΕΙΟ

Τετάρτη 26/4 10πμ
Παρασκευή 28/4 10πμ
Τρίτη 2/5 10πμ
ΑΣΟΕΕ

Πέμπτη 27/4 12.30μμ
Τρίτη 2/5 2μμ
ΑΣΚΤ

Τετάρτη 26/4 2μμ
Παρασκευή 28/4 2μμ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Τετάρτη 26/4 10πμ
Παρασκευή 28/4 10πμ
Τρίτη 2/5 10πμ
ΝΟΜΙΚΗ

Τετάρτη 26/4 11πμ
Παρασκευή 28/4 11πμ
Τρίτη 2/5 10.30πμ
ΦΜΣ

Παρασκευή 28/4 11πμ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Παρασκευή 28/4 1μμ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Παρασκευή 28/4 2μμ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ

Τρίτη 2/5 11πμ

ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΒΟΛΟΣ

Τετάρτη 26/4 11πμ, Θόλος
Πέμπτη 27/4 11πμ, Πολυτεχνείο
Τρίτη 2/5 11πμ, Πολυτεχνείο
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Πέμπτη 27/4 11πμ, Χημικό
Πέμπτη 27/4 1μμ, Ιατρική
Τρίτη 2/5 11πμ, Ιατρική
Τρίτη 2/5 11πμ, Πληροφορική
ΠΑΤΡΑ

Τετάρτη 26/4 12μες,
Θεατρικών Σπουδών
Πέμπτη 27/4 3μμ,
Θεατρικών Σπουδών
Πέμπτη 27/4 9.30πμ, Ιατρική
Παρασκευή 28/4 9.30πμ, Ιατρική
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τετάρτη 26/4 10.30πμ, Φυσικό
Πέμπτη 27/4 10.30πμ, Φυσικό
Πέμπτη 27/4 11πμ, Βιολογικό
Παρασκευή 28/4 11πμ,
Επιστήμη Υπολογιστών
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50 χρόνια από τη Χούντα
Μια
ταινία
ντοκουμέντο
Το ντοκιμαντέρ του Κώστα Χρονόπουλου “Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών” θα προβληθεί σε όλες τις εκδηλώσεις του ΣΕΚ για τα 50 χρόνια
από την άνοδο της χούντας. Γυρισμένo το 1971, πρόκειται για μια ταινία-σύμβολο του αντιδικτατορικού
αγώνα κι ένα μοναδικό ιστορικό ντοκουμέντο.
Η παραγωγή της ταινίας των περίπου 45 λεπτών, που ο Κώστας Χρονόπουλος δημιούργησε κατά τη
διάρκεια των κινηματογραφικών του
σπουδών στο Λονδίνο, ήταν μια δυνατή πράξη αντίστασης. Κάθε προβολή της έδινε κουράγιο στους Έλληνες μετανάστες, φοιτητές και εξόριστους αλλά και στους διεθνείς φίλους του αντιδικτατορικού αγώνα.
Τόσο για τις δυνατές σκηνές της
από τις ελληνοχριστιανικές φιέστες
της δικτατορίας όσο και για τις σπάνιες μέχρι τότε εικόνες που έκαναν
τη σύνδεση με τα χρόνια της Αντίστασης ενάντια στη ναζιστική κατοχή. Στην πραγματικότητα, η ταινία
διηγείται συμπυκνωμένα την ιστορία
της μεταπολεμικής Ελλάδας.
Κάνοντας το γύρο της Ευρώπης,
προβλήθηκε τότε σε πολλές λέσχες
φοιτητών του εξωτερικού και όπου
υπήρχαν θύλακες αντίστασης στη
δικτατορία, ενώ κατάφερε να πάρει
διανομή και να προβληθεί σε επίσημες κινηματογραφικές αίθουσες στη
Βρετανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία,
τη Σουηδία και αλλού. Όταν μετά
την πτώση της χούντας η ταινία
προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης το
1974, η υποδοχή ήταν αποθεωτική.
Παρόλο που παρουσιάστηκε στις
ταινίες μικρού μήκους που τότε δεν
είχαν διαγωνιστικό τμήμα, ολόκληρο
το σινεμά χειροκροτούσε όρθιο για
ώρα αμέσως μετά την λήξη της ταινίας.
Ο Κώστας Χρονόπουλος, στρατευμένος από τότε στις τάξεις της
Οργάνωσης Σοσιαλιστική Επανάσταση (ΟΣΕ) και αργότερα στο ΣΕΚ,
αφιέρωσε τη ζωή του στην επαναστατική προοπτική ανατροπής του
συστήματος μέσα από την οργανωμένη δράση. Η προβολή της ταινίας
του αποτελεί και ένα φόρο τιμής στο
σύντροφο που έφυγε από κοντά μας
στις 23 Απριλίου του 2011.

Γύρος
εκδηλώσεων

Εκδηλώσεις:
50 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ
ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ

Γ

ύρο εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια από την άνοδο της χούντας διοργανώνει το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα σε μια σειρά γειτονιές της Αθήνας
και σε πολλές πόλεις όλης της χώρας τις επόμενες
βδομάδες. Ο κεντρικός τίτλος “Ποτέ ξανά” δεν είναι
τυχαίος. Η συζήτηση που ανοίγει η επέτειος του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 21ης Απρίλη του 1967 είναι κρίσιμη για το κίνημα και την Αριστερά σήμερα.
Πρώτα απ' όλα αναδεικνύει το ρόλο του αστικού
κράτους και που μπορεί να φτάσει σε περιόδους μεγάλης πολιτικής κρίσης. Τη θεωρία ότι η χούντα του Παπαδόπουλου ήταν μια “παρέκκλιση” δεν την πιστεύει
κανείς σήμερα. Το πραξικόπημα ήταν επιλογή της κυρίαρχης τάξης και είχε τη στήριξη όχι μόνο των ΗΠΑ
αλλά και των Ανακτόρων, του στρατού, της εκκλησίας
και όλων των θεσμών του αστικού κράτους. Όσες πολιτικές δυνάμεις πίστευαν τότε, ανάμεσά τους και η ΕΔΑ,
ότι μπορούσε, μέσα από πολιτικές συνεργασίες και
κοινωνικές υποχωρήσεις, αυτό το κράτος και αυτοί οι
θεσμοί να ελεγχθούν, να πάνε για εκλογές όπως υπόσχονταν και να μην φτάσουν στα άκρα, διαψεύστηκαν
οικτρά.

Πολύτιμο μάθημα
Το εργατικό κίνημα και η ίδια η Αριστερά, που βγήκε
εκτός νόμου, πλήρωσαν πολύ ακριβά, με εκτελέσεις,
βασανιστήρια και εξορίες, αυτές τις αυταπάτες. Είναι
ένα πολύτιμο μάθημα σήμερα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βαδίζει στο ίδιο δρόμο των συμβιβασμών και των
υποχωρήσεων, πιστεύοντας ότι, σεβόμενη από τη μεριά της τους αστικούς θεσμούς και τη συνέχεια τους
κράτους, μπορεί να ελέγξει αυτούς τους μηχανισμούς.
Ένα ακόμα κρίσιμο ζήτημα που αναδεικνύει η επέτειος της ανόδου της χούντας είναι αυτό της εναλλακτικής. Το ερώτημα αν η λύση απέναντι στη χούντα ήταν
η αναμονή για μια ομαλή μετάβαση ή ο αγώνας του κινήματος για την ανατροπή της ήταν στην ημερήσια
διάταξη. Απέναντι στο κλίμα της “ομαλοποίησης” του
Παπαδόπουλου και του Μαρκεζίνη που αποδέχονταν ο
Καραμανλής και όλος ο αστικός πολιτικός κόσμος, η

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4
καφέ Νότος
(Μικράς Ασίας 12) 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/4
Πευκώνας (Λεωφόρος
Δημοκρατίας 52) 6.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΡΙΤΗ 2/5
Συνεδριακό Κέντρο
Νέας Ιωνίας (ΚΕΠ),
Πατριάρχου Ιωακείμ 4, 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

εξέγερση του Πολυτεχνείου έδωσε την απάντηση. Οι
χιλιάδες αγωνιστές που συγκρούστηκαν με το πιο βάρβαρο πρόσωπο του συστήματος έσπασαν στην πράξη
την πολιτική του σταδιακού εκδημοκρατισμού, που είχαν ακόμα και οι δυνάμεις της παλιάς αριστεράς, σε
αντίθεση με τις οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς που δημιουργούνταν ξανά τότε.
Τα διδάγματα είναι επίκαιρα σήμερα. Το ερώτημα:
ποια είναι η λύση στην κρίση του συστήματος, αν είναι
η αποδοχή των μνημονιακών θυσιών και η αναμονή για
να έρθει η “ανάπτυξη” ή είναι η κλιμάκωση των εργατικών και νεολαιίστικων αγώνων για την ανατροπή των
μνημονίων και μαζί ολόκληρου του συστήματος που τα
γεννά, χρειάζεται απάντηση. Οι εκδηλώσεις του ΣΕΚ
ανοίγουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση της επαναστατικής
ανατροπής, της μόνης προοπτικής που μπορεί να εξασφαλίσει ότι μνημόνια, χούντες και πραξικοπήματα θα
ανήκουν παντοτινά στο παρελθόν.

Λένα Βερδέ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5
στέκι Αντίσταση με τους Πολίτες
(Αβέρωφ 7Α) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5
γραφεία 7ης κοινότητας δήμου
Αθήνας, Πανόρμου 59, 6μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/5
Δημαρχείο Καλλιθέας
(Ματζαγριωτάκη 76) 6.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4/5
Ταπητουργείο
(Ραιδέστου και Βαϊνδηρίου) 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

Ένα συνέδριο με ελλείψεις
Η επέτειος των 50 χρόνων από
την άνοδο της χούντας συνδυάζεται με πλήθος εκδηλώσεων και
αφιερωμάτων. Ο λόγος δεν είναι
μονάχα το μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον για εκείνη την περίοδο. Είναι
κυρίως η πολιτική συζήτηση και τα
ερωτήματα που απασχολούν τόσο
παλιούς όσο και νέους αγωνιστές
και αγωνίστριες για το πώς ήρθε η
χούντα, ποιοι την στήριξαν, γιατί
δεν μπόρεσε η Αριστερά να τη σταματήσει, τι ακολούθησε της πτώσης
της.
Αυτό έδειξε και το Συνέδριο “Πενήντα χρόνια μετά – Νέες προσεγγίσεις στη Δικτατορία των Συνταγματαρχών” που οργάνωσαν τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας σε συνεργασία με το Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών από τις 20 έως τις
22 Απριλίου. Εκατοντάδες κόσμος

όλων των ηλικιών παρακολούθησε
τις τρεις μέρες του συνεδρίου που,
χωρισμένο σε θεματικές ενότητες,
άγγιξε πολλές και διαφορετικές
πλευρές της περιόδου πριν, κατά
τη διάρκεια και μετά την επταετία.
Το διεθνές περιβάλλον, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι πολιτικές
δυνάμεις, η προπαγάνδα και η καταστολή, η οικονομική πολιτική του
καθεστώτος, η αμφισβήτησή του
και η αντίσταση, η Μεταπολίτευση,
ήταν μόνο μερικές από αυτές που
αναλύθηκαν από τους δεκάδες
ιστορικούς, πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς, ερευνητές κ.α. που
συμμετείχαν ως ομιλητές.
“Συντρόφισσες και σύντροφοι
από το ΣΕΚ και το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο παραβρεθήκαμε στις
τριήμερες εργασίες του συνεδρίου”, μας είπε ο Κώστας Πίττας, “Ιδιαίτερες στιγμές για μας ήταν η

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

προβολή στο συλλογικό βιβλίο
«1972-1973 Χιλή, Η τραγωδία του
κοινοβουλευτικού δρόμου» που κυκλοφορεί από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο αλλά και η αναφορά
στην εφημερίδα «Η Μαμή» της
ΟΣΕ, της οργάνωσης από την
οποία προέρχεται το ΣΕΚ. Συνολικά
το συνέδριο ανέδειξε μια σειρά, τόσο γνωστά όσο και άγνωστα, ζητήματα της περιόδου. Είχε όμως βασικές ελλείψεις. Το πολιτικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο εξελίχτηκαν τα
γεγονότα έλειπε, για παράδειγμα ο
ρόλος του ιμπεριαλισμού κι όχι μόνο. Βασικότερη έλλειψη όμως ήταν
η δράση του κινήματος -τα Ιουλιανά
του 1965, οι απεργίες ενάντια στη
χούντα, το Πολυτεχνείο. Με αυτή
την έννοια ήταν πίσω από τις προσδοκίες του πολύ κόσμου που ανταποκρίθηκε”.

ΠΕΜΠΤΗ 4/5
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητές: Μπάμπης Κουρουνδής,
Γιάννης Κούτρας
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 4/5
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/5 συνεδριακό
κέντρο της Περιφέρειας, στοά
Σαρκά, Α' κτίριο, Β' όρ., 7μμ
Oμιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου
ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/5
Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης
ΒΟΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5
Θόλος (πανεπιστήμιο),
αίθουσα φοιτητικός σύλλογος 6μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
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Η Αριστερά

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πετυχημένη εκδήλωση

Μ

ε μεγάλη επιτυχία έγινε τη Δευτέρα 24 Απρίλη η εκδήλωση
συζήτηση της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
Πειραιά. Κατάμεστη ήταν η αίθουσα
του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
από δεκάδες συντρόφους, συναγωνιστές και φίλους, ένδειξη της μεγάλης
απήχησης που έχει η πρόταση της
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. στον κόσμο της Αριστεράς και του αγώνα.
Οι Θαν. Διαβολάκης και Αντ. Δραγανίγος, μέλη της Κ.Σ.Ε. της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.,
ανέπτυξαν την πολιτική της πρόταση
για την κοινή δράση των δυνάμεων της
αριστεράς προκειμένου να αποκρουστεί το νέο 4ο μνημόνιο που υπογράφει η κυβέρνηση με τους δανειστές,
καθώς και την πρόταση για διάλογο και
κοινό πολιτικό βηματισμό στις δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς.
Ο Αντ. Νταλακογεώργος, πρόεδρος
της Π.Ε.Ν.Ε.Ν., αναφέρθηκε ιδιαίτερα
στην πρωτοβουλία εργατικών σωματείων του Πειραιά για τη συγκρότηση Εργατικού Ταξικού Συντονισμού από σωματεία, συλλογικότητες και αγωνιστές
της πόλης.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Λεων.
Κοντουδάκης, παλιός αγωνιστής και
αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας
του Γρ. Λαμπράκη, ο Π. Σταθόπουλος
εκ μέρους της ΛΑ.Ε. Πειραιά, αντιπροσωπεία προσφύγων από το στρατόπεδο του Σχιστού που παρουσίασε τις
δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των
προσφύγων σε ένα στρατόπεδο-φυλακή, αντιπροσωπεία της Πακιστανικής
Κοινότητας και αντιπροσωπεία της
ΟΡ.Μ.Α. Στη συνέχεια πήραν το λόγο
πολλοί από τους συμμετέχοντες που
διατύπωσαν ερωτήματα, προτάσεις,

Α

Εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πειραιά, 24/4

N. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Eκδήλωση
ενάντια στα
επιχειρηματικά
συμφέροντα

Ε

κδήλωση συζήτηση με θέμα “Ο αγώνας για
δημοκρατικές ελευθερίες και δημόσιους χώρους ενάντια στα επιχειρηματικά συμφέροντα” οργανώνει την Πέμπτη 27 Απρίλη, 7.30μμ, στο
Πνευματικό Κέντρο Ν. Φιλαδέλφειας η τοπική επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ν. Ιωνίας- Ν. ΦιλαδέλφειαςΝ. Χαλκηδόνας-Μεταμόρφωσης.

κριτική, συμβάλλοντας σε μια συζήτηση πλούσια σε προβληματισμό και
αγωνιστική διάθεση. Κοινός τόπος των
περισσότερων τοποθετήσεων ήταν η
αναγκαιότητα της κοινής δράσης για
την ανάπτυξη των πανεργατικών αγώνων που θα ανατρέψουν την αντεργατική επίθεση αλλά και η ανάγκη για
δυνατή αντικαπιταλιστική αριστερά
που θα μπει μπροστά στον αγώνα για
να βάλουμε τέλος στην καπιταλιστική
βαρβαρότητα της φτώχειας, των πολέμων, του ρατσισμού.
Η εκδήλωση έκλεισε με τα αμέσως
επόμενα αγωνιστικά ραντεβού. Τη
συγκέντρωση την Πέμπτη 27/4 έξω
από το Εφετείο, όπου συνεχίζεται η
δίκη της ναζιστικής συμμορίας και τη
συγκέντρωση για την Εργατική Πρωτομαγιά που οργανώνουν τα σωματεία
του Εργατικού Συντονισμού τη Δευτέρα 1η Μάη, 10.30πμ στο Πασαλιμάνι.

Εκδηλώσεις

Η πολιτική πρόταση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 27/4 Δημαρχείο 7.30μμ
Ομιλητές: Αργυρή Ερωτοκρίτου, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
Δημήτρης Τσίτκανος, μέλος Τ.Ε.
Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 27/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητές :
Λέανδρος Μπόλαρης, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Κώστας Τουλγαρίδης, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/4
καφενείο Πλάτανος, πλατεία Σπλάντζια 7μμ
Ομιλητές:
Λέανδρος Μπόλαρης, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
Κώστας Τουλγαρίδης, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 4/5 Δημαρχείο Γαλατσίου 6.30μμ
Ομιλητής:
Γιώργος Πίττας, δημοσιογράφος Εργατική Αλληλεγγύη

ΧΑΝΙΑ Τι ωραίο πλιάτσικο!

υτό τον τίτλο φέρει η κοινή δήλωση που έκαναν ο
Φώτης Μπιχάκης, πρώην Γενικός Γραμματέας ΕΛΜΕ Χανίων και ο
Σεραφείμ Ρίζος, Δημοτικός Σύμβουλος με την Ανταρσία στα Χανιά
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου.
Όπως αναφέρουν ανάμεσα σε άλλα: “Η επιστολή των 37 Χανιωτών
θα μπορούσε να είναι μια κακόγουστη φάρσα, αν δεν ήταν η υπεράσπιση μιας τραγωδίας. Η υποκρισία τους περισσεύει. Μας καλούν να
αποδεχτούμε την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου, για να μην καθηλωθούμε σε «στερεότυπα του παρελθόντος». Πρέπει να διαδραματίσουμε ως τοπική κοινωνία «θετικό και ενεργό ρόλο στη νέα περίοδο
διαχείρισης του αεροδρομίου».
Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων δεν είναι καινούργια. Έχει εισαχθεί στην Ελλάδα από τη μισητή κυβέρνηση Μητσοτάκη το ’90-’93...
Έκτοτε αυτός που ανέλαβε να νομιμοποιήσει στην ελληνική κοινωνία
τη συγκεκριμένη νεοφιλελεύθερη (θατσερική την έλεγαν τότε) επιλογή ήταν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα αυτές του Κ. Σημίτη
με τα γνωστά αποτελέσματα.
Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές όχι μόνο δεν κατάφεραν να βγάλουν την οικονομία από την κρίση, αλλά την έσπρωξαν ακόμη βαθύτερα σε αυτή…
Σε αντίθεση με τα όσα ισχυρίζονται οι 37, σε καμία περίπτωση δεν
υπήρξε περιθώριο για τις κοινωνίες να παίξουν «θετικό» και «ενεργό»
ρόλο. Αυτό ισχύει για τον Πειραιά και την παραχώρηση του λιμανιού
στην Cosco, για τη Νέα Φιλαδέλφεια και το γήπεδο του Μελισανίδη,
για την Πτολεμαΐδα που αντιστέκεται στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.

Αυτό θα ισχύσει και για τα
αεροδρόμια. Κανέναν άλλωστε δε ρώτησε η Fraport,
για να αυξήσει τα τέλη στις άγονες γραμμές κατά 5.500%.
Η συνολικότερη νεοφιλελεύθερη στρατηγική που ισχυρίζεται ότι
όσο πιο πολλές παραχωρήσεις γίνουν στο κεφάλαιο τόσο πιο πολλοί
επενδυτές θα έρθουν και θα ακολουθήσει η ανάπτυξη έχει αποδειχθεί ένα βολικό παραμύθι για τα λαμόγια της ελεύθερης αγοράς. Το
πρόβλημα είναι ότι τις συνταγές αυτές μας τις πλασάρει ως έξοδο
από την κρίση και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Δεν έχουμε κανένα
λόγο να πιστεύουμε ότι ιδιωτικοποιήσεις στη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ, την
ΕΥΑΘ τον ΟΛΘ θα είναι κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες. Το
μόνο καινούργιο στοιχείο που φέρνουν είναι ότι υπογραμμίζουν την
κατάντια του ΣΥΡΙΖΑ και των στελεχών του. Αν κάτι καινούργιο φέρνει και η επιστολή των 37 είναι να μας θυμίζει τις νέες συμμαχίες αυτών που υποτίθεται θα έσκιζαν τα μνημόνια και θα έκαναν τις αγορές
να χορεύουν με το ρυθμό τους.
Η Ανοιχτή Πρωτοβουλία Ενάντια στην Εκχώρηση του Αεροδρομίου Δ. Κρήτης έχει αναλύσει ορθά και με λεπτομέρεια το χαρακτήρα και τις επιπτώσεις της σύμβασης με τη Fraport… επιμένουμε να
είμαστε αντίθετοι σε τέτοιου είδους εγκλήματα και να παλεύουμε
για την εθνικοποίηση όλων των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων.
Όσο για τη δημοκρατία, που με ψευδεπίγραφο και επιλεκτικό τρόπο επικαλούνται οι 37… η τοπική κοινωνία έχει εκφραστεί κατά της
ιδιωτικοποίησης. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος που η
Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει εκφράσει την αντίθεσή της, τουλάχιστον
στα λόγια».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της: “Τους τελευταίους μήνες η Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκεται κάτω από ένα ιδιότυπο καθεστώς τρομοκρατίας από
ομάδα οπαδών που χρησιμοποιούν το όνομα και τα
σύμβολα της ΑΕΚ απέναντι σε όποιον τολμά να αρθρώσει έναν διαφορετικό λόγο σχετικά με τα επιχειρηματικά συμφέροντα Μελισσανίδη και της Ανώνυμης Εταιρείας της ΠΑΕ ΑΕΚ, ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕ.
Όλα εντάσσονται σε μια ιστορία που ξεκινά το
2014 με μια σειρά νομοθετικές παρεμβάσεις και
φωτογραφικές διατάξεις στο Ρυθμιστικό σχέδιο
Αθήνας προκειμένου να προχωρήσει το επιχειρηματικό σχέδιο Μελισσανίδη. Η ιστορία συνεχίζεται
σήμερα. Τις ίδιες μέρες που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ ερχόταν σε νέα συμφωνία με ΕΕ-ΔΝΤ για τα
νέα μέτρα-σφαγή για το λαό, προχωρούσε σε φωτογραφική τροπολογία διευκόλυνσης των επιχειρηματικών σχεδίων της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕ.

Όλα χάρισμα στους καπιταλιστές …
Με αφορμή το άλσος και το γήπεδο επιχειρείται
η πλήρης καθυπόταξη μιας ολόκληρης πόλης στις
ορέξεις ενός επιχειρηματικού κέντρου, που δε διστάζει κάποιες φορές ακόμα και να δρα με παρακρατικές πρακτικές. Με τη συναίνεση όλων των
κομμάτων που πρωταγωνιστούν στις μνημονιακές
συμφωνίες και την εξυπηρέτηση του κεφαλαίου
(ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, Ένωση Κεντρώων,
Ποτάμι, Χρυσή Αυγή) επιχειρείται η παράδοση ολόκληρων περιοχών ή και πόλεων στο κεφάλαιο. Δυστυχώς η Ν. Φιλαδέλφεια δεν είναι η εξαίρεση. Το
έργο το έχουμε ξαναδεί, στον Πειραιά με τους Μαρινάκη και Μόραλη, στο Βόλο με το Μπέο, στο Ελληνικό με το Λάτση, στο Γουδή με τον Αλαφούζο,
στο Βοτανικό με τους Βαρδινογιάννη και Βωβό,
στο Φάληρο με το Νιάρχο.
Τεράστιες είναι οι ευθύνες και της Περιφέρειας
Αττικής που ενισχύει και διευκολύνει την επέλαση
των επιχειρηματικών συμφερόντων στην Αττική,
ενώ διαφορετικού τύπου και επιπέδου είναι και οι
ευθύνες της δημοτικής αρχής. Η επιχείρηση αυτή
του κεφαλαίου έχει σαν απαραίτητο στοιχείο την
έμπρακτη κατάργηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και λαϊκών ελευθεριών. Της δυνατότητας του
κόσμου της κάθε πόλης και περιοχής και των συλλογικών μορφών του να συζητούν, να αποφασίζουν
και να δρουν ελεύθερα εκεί που ζουν και αναπνέουν.
Διαμορφώνει την «υποδομή» για την εφαρμογή
όρων εργασιακής ζούγκλας και καταστολής κάθε
εργατικής διεκδίκησης στις επιχειρήσεις της πόλης. Σήμερα ο αγώνας για ελεύθερους δημόσιους
χώρους, τη γη και το περιβάλλον πάει μαζί με τον
αγώνα για δημοκρατία και ελευθερία για το δικαίωμα στη συλλογική οργάνωση και την υπεράσπιση
της ζωής και της πόλης”.

Νέα από τους χώρους
Δημοσκόπηση της Public Issue

Ο κόσμος καλωσορίζει τους πρόσφυγες

Σ

τη νέα δημοσκόπηση της Public Issue για τη στάση των
κατοίκων της Αθήνας απέναντι στους πρόσφυγες αναδεικνύεται
η σημασία των νικών που έχει πετύχει το αντιρατσιστικό κίνημα για πόλεις ανοιχτές σε πρόσφυγες και
προσφυγόπουλα.
Παρά την ασταμάτητη ρατσιστική προπαγάνδα μεγάλης μερίδας
των ΜΜΕ και την προσαρμογή της
ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο «ρεαλισμό» των στρατοπέδων και των
κλειστών συνόρων, είναι συντριπτικό το ποσοστό (72%) που θέλει να
πάνε στα δημόσια σχολεία τα παιδιά των προσφύγων. Το 65% συμφωνεί και με την εγγραφή προσφυγόπουλων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.
Άλλο στοιχείο που δείχνει το ρόλο που έχει παίξει το αντιρατσιστικό κίνημα αλλά και η ίδια η εγκατάσταση προσφύγων στις πόλεις είναι ότι το ποσοστό των μόνιμων κατοίκων της Αθήνας που θεωρεί φιλήσυχους τους πρόσφυγες έχει αυξηθεί
από 51% σε 66% μέσα σε λίγους μήνες,
τους μήνες που οι πρόσφυγες έχουν
πράγματι αρχίσει να εγκαθίστανται στις
πόλεις. Παράλληλα, 43% των ερωτηθέντων θεωρεί προτιμότερο οι πρόσφυγες
να ζήσουν σε διαμερίσματα μέσα στην
πόλη και 50% ότι πρέπει να χορηγηθούν
σε όλους άδειες εργασίας.
Έμπρακτη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες (παρέχοντας τρόφιμα, ρούχα,
βοήθεια) έχει δείξει το 57% των ερωτηθέντων, ακόμη και στις πιο ευπαθείς οικονομικά ομάδες. Στους άνεργους για
παράδειγμα το ποσοστό αυτό είναι 58%.
Δεν είναι τυχαίο μετά τα παραπάνω ότι
οι πρόσφυγες δηλώνουν ότι αισθάνονται
ασφαλείς: στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας

Απεργία πείνας στη Μόρια της Λέσβου

ρωτήθηκαν πρόσφυγες από τον Ελαιώνα
και πρόσφυγες που μένουν σε διαμερίσματα και δήλωσαν σε ποσοστό πάνω
από 90% ότι αισθάνονται ασφαλείς και
δεν έχουν δεχτεί ξενοφοβικές επιθέσεις.
Οι αριθμοί δείχνουν την αντίθεση που
υπάρχει ανάμεσα στην αλληλεγγύη και
την θετική διάθεση της πλειοψηφίας του
κόσμου από τη μια και τις ρατσιστικές
πολιτικές της ΕΕ που στην Ελλάδα διαχειρίζεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Αντίθετα με την Αθήνα, oι συνταρακτικές εικόνες απ’ τα νησιά, όπου βρίσκεται
η αιχμή του δόρατος της εφαρμογής της
δολοφονικής συμφωνίας ΕΕ-ΕλλάδαςΤουρκίας δείχνουν την επιτακτικότητα να
ενταθεί η πάλη μέχρι να κλείσει και το
τελευταίο στρατόπεδο συγκέντρωσης.
Στη Χίο, δύο ακροδεξιοί μαχαιροβγάλ-

τες, ο χρυσαυγίτης Ματθαίος Μερμηγκούσης και ο Αναστάσιος Κομματάς, που όλο το προηγούμενο
διάστημα διέδιδαν φήμες περί εγκληματικότητας και επιθετικότητας
των προσφύγων, χτύπησαν πρόσφυγες στον καταυλισμό της Σούδας Χίου (βλ. δίπλα). Λίγες μέρες
νωρίτερα ο πρόσφυγας που αυτοπυρπολήθηκε στη ΒΙΑΛ της Χίου
κατέληξε από τα εγκαύματά του λίγο μετά τη μεταφορά του στην
Αθήνα.
Στη Λέσβο, δώδεκα κούρδοι πρόσφυγες από τη Συρία βρίσκονται σε
απεργία πείνας εδώ και τέσσερις
ημέρες, σε διαμαρτυρία για τις αργόσυρτες διαδικασίες ασύλου. Στο
βίντεο που κυκλοφόρησαν σχετικά,
διαμαρτύρονται επίσης για την έλλειψη δημοσιότητας σε ό, τι αφορά
τα στρατόπεδα και τη ζωή εκεί, για
την ανυπαρξία οποιασδήποτε προοπτικής: «κανείς δεν ήρθε, καμία κίνηση, τίποτα δε συμβαίνει, άνθρωποι πεθαίνουν, δεν έχουν φωνή»,
λένε χαρακτηριστικά.
Τα κλειστά σύνορα είναι ο πιο δολοφονικός από τους μηχανισμούς της ΕΕΦρούριο κι αυτό αποδείχθηκε για ακόμη
μια φορά οδυνηρά με την τραγωδία που
έλαβε χώρα ανοιχτά του Μόλυβου στη
βορειοδυτική Λέσβο. Δεκαέξι άνθρωποι
πνίγηκαν μετά την ανατροπή μιας πλαστικής βάρκας νωρίς το πρωί της Δευτέρας 24/4.
Η «μείωση των ροών» και η «φιλοξενία
προσφύγων» που περηφανεύεται ο Μουζάλας και η κυβέρνηση ότι έχουν καταφέρει δε σημαίνουν παρά εξαθλίωση,
απόγνωση και θανάτους. Η δολοφονική
αλλά ετοιμόρροπη συμφωνία ΕΕ-Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να τσακιστεί.

Αφροδίτη Φράγκου

Φασιστική επίθεση στο Μοσχάτο
Επίθεση με αναγραφή φασιστικών συμβόλων και συνθημάτων πραγματοποίησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Πέμπτης
13/4 στο σπίτι της Κινήσης Πολιτών Μεσοποταμίας, στο Μοσχάτο. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μεσοποταμία:
«Τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης 13 Απριλίου, κάποιοι
έγραψαν στην είσοδο της Μεσοποταμίας συνθήματα τυφλού
μίσους και μισαλλοδοξίας και αφαίρεσαν το αντιφασιστικό πανό που βρισκόταν στην αυλή. Είναι η δεύτερη φορά, μέσα σε
όλα αυτά τα χρόνια, που το Σπίτι της Μεσοποταμίας δέχεται
τέτοιου είδους επίθεση.
Τρομαγμένοι όμως δεν είναι αυτοί που δρουν στο φως της
μέρας, σε ανοιχτούς χώρους αλληλεγγύης και οριζόντιας δημοκρατίας, αλλά εκείνοι που μέσα στο σκοτάδι, την ώρα που
κυκλοφορούν μόνο ποντίκια κι αρουραίοι και ενώ οι δράσεις
της Μεσοποταμίας βρίσκονται σε περίοδο πασχαλινής ανάπαυλας, επέλεξαν να εκφράσουν την οργή τους απέναντι στην
αλληλεγγύη, τη δημιουργία και την κοινή δράση ανθρώπων με
διαφορετικές καταβολές.
Τα συνθήματα αυτά φυσικά σβήστηκαν άμεσα από τα άτομα
της συνέλευσης του χώρου, δείγμα της ζωτικότητας και των

αντανακλαστικών που την διατρέχουν.
Είναι αυτονόητο ότι αυτό το περιστατικό δεν επηρεάζει ούτε
στο ελάχιστο τη λειτουργία της Μεσοποταμίας. Συνεχίζουμε να
αποτελούμε ένα χώρο αλληλεγγύης και δημιουργίας, συμμετέχοντας στο αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα.
Στις γειτονιές μας δεν χωράει ο φασισμός».
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ΧΙΟΣ
Καταδικάστηκαν
οι φασίστες
Τη Δευτέρα 24/4 δικάστηκαν με τη διαδικασία του αυτόφωρου και καταδικάστηκαν οι δυο μαχαιροβγάλτες που επιτέθηκαν σε πρόσφυγες την Πέμπτη 20/4.
Σε μια πολύ σημαντική απόφαση, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χίου καταδίκασε σε φυλάκιση 12 μηνών κι από 3
μήνες για κάθε περίπτωση σωματικής βλάβης και πρόστιμο
5000 ευρώ τον Ματθαίο Μερμηγκούση. Ο χρυσαυγίτης
Μερμηγκούσης, γνωστός κι από άλλες υποθέσεις όπως η
επίθεση στο δημοσιογράφο Γιάννη Στεβή και τον νοσηλευτή
Γιάννη Κουτσοδόντη, καταδικάστηκε για υποκίνηση δημόσιας βίας κατά ανθρώπων με βάση τη φυλή τους, σε εφαρμογή του άρθρου 1 του αντιρατσιστικού νόμου. Η πρόταση
της εισαγγελέως Σπυριδούλας Σταυράτη ήταν ακόμη αυστηρότερη κι επιπλέον περιείχε τις κατηγορίες αντιποίησης
αρχής (παρίστανε τον αστυνομικό) και παράνομης βίας.
Ο δεύτερος κατηγορούμενος, Τάσος Κομματάς καταδικάστηκε σε φυλάκιση επτά μηνών για χαστούκι σε έναν Σύριο
επειδή ήταν αλλοδαπός.
Οι μάρτυρες υπεράσπισης, σε συνέχεια του «έργου» του
Μερμηγκούση όλο το προηγούμενο διάστημα να προσπαθεί
να δημιουργήσει φήμες στο νησί για την «παραβατική» και
«επιθετική» συμπεριφορά των προσφύγων, ισχυρίστηκαν ότι
ομάδες προσφύγων έσπασαν αυτοκίνητα. Ωστόσο τίποτα
τέτοιο δεν αποδείχθηκε μια και κανείς δεν τους είδε και ούτε καν βρέθηκε σπασμένο αυτοκίνητο.
Η εισαγγελέας στην αγόρευσή της ήταν καταπέλτης, λέγοντας ότι είναι μελανό σημείο για τον πολιτισμό και τον κόσμο της Χίου, που έχει υποδεχθεί τους πρόσφυγες, το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι χτύπησαν, εξευτέλισαν και
έθεσαν σε κίνδυνο πρόσφυγες και μετανάστες.

Εκδήλωση στη Νάουσα
Μετέτρεψαν το ΟΧΙ μας σε ΝΑΙ. Θέλουν να μας πείσουν
οτι "Δεν υπάρχει εναλλακτική". Τρόικα, κυβέρνηση, εθνική
πλουτοκρατία, μνημονιακά κόμματα και ΜΜΕ τους, θέλουν
να καθυποτάξουν τη σκέψη και δράση μας. Σκορπώντας
απογοήτευση, φέρνοντας την απάθεια, ανοίγοντας μονοπάτι στο φασισμό. Για να περάσουν τα μνημόνια τους, την καταστροφή των εργαζόμενων, το ξεπούλημα της Ελλάδας.
Χρησιμοποιούν αποπροσανατολιστικά εθνικισμό, ρατσισμό,
πατριδοκαπηλία και θρησκοληψία.
Εμείς συνεχίζουμε να λέμε ΟΧΙ σε όλα αυτά! Δεν ανεχόμαστε τη σκλαβιά που θέλουν να μας επιβάλουν. Αναζητούμε εναλλακτικούς δρόμους για τη λευτεριά, την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, την αξιοπρέπεια μας. Συζητάμε
την Κυριακή 30 Απριλίου, ώρα 11 ως τις 2 το μεσημέρι στο
άλσος του Αγίου Νικολάου, στο ξενοδοχείο ΒΕΡΜΙΟΝ για
την ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ στο "Δεν υπάρχει εναλλακτική". Μαζί
μας συλλογικότητες και κινήματα από την Κεντρική Μακεδονία. Φορείς και εργαζόμενοι, ευπρόσδεκτοι στην ανοιχτή
μας εκδήλωση!

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

“Από τη Θέσεις του Απρίλη
στον Οκτώβρη του σήμερα”
Αφιερωμένη στην επέτειο των 100 χρόνων από τη Ρώσικη Επανάσταση είναι η 3η Συνάντηση Εργασίας του Ινστιτούτου Πολιτικών και Κοινωνικών Ερευνών “Παντελής
Πουλιόπουλος” που θα πραγματοποιηθεί από τις 28 έως
τις 30 Απρίλη στο κτίριο του Νέου Χημείου (Ναυαρίνου
13Α) στην Αθήνα. Το πρόγραμμα του τριημέρου, με τίτλο
“Από τη Θέσεις του Απρίλη στον Οκτώβρη του σήμερα”,
περιλαμβάνει πάνω από τριάντα εισηγήσεις.
Το σπίτι της Μεσοποταμίας που δέχτηκε φασιστική επίθεση
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Δραστηριότητες

Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4
ΠΕΜΠΤΗ 27/4
Εξορμήσεις Ιντρακόμ
(κτίριο Γ) 8.20πμ
ΕΥΔΑΠ Περισσού 7πμ
ΕΡΤ 10πμ
Μαρινόπουλος Νέας Ιωνίας 2μμ
για την
Πήγασος 5.30μμ
Γεννηματά 1μμ
Αγλαΐα Κυριακού 12μες
Πρωτομαγιά Άγιος Σάββας 7πμ και 1.30μμ

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 Θόλος 4μμ
Αναρχισμός, μια μαρξιστική κριτική
Ομιλητής: Μάνος Voador
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4
στοά Σαρκά, Α' κτίριο, Β' ορ., 7μμ
Αριστερή εναλλακτική στα ατέλειωτα
μνημόνια και στον ρατσισμό
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 κυλικείο πολιτιστικού
κέντρου "Χρήστος Τσακίρης" 7μμ
ΗΠΑ, ένα νέο κίνημα με βαθιές ρίζες
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Μετά τις γαλλικές εκλογές, πώς συνεχίζουμε τις μάχες ενάντια στην Ευρώπηφρούριο, τη λιτότητα και το φασισμό
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού
ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 Φιλοσοφική 7.30μμ
Μετά τις γαλλικές εκλογές, πώς συνεχίζουμε τις μάχες ενάντια στην Ευρώπηφρούριο, τη λιτότητα και το φασισμό
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Μετά τις γαλλικές εκλογές, πώς συνεχίζουμε τις μάχες ενάντια στην Ευρώπηφρούριο, τη λιτότητα και το φασισμό
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
ΗΠΑ, ένα νέο κίνημα με βαθιές ρίζες
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 καφέ Πολύκεντρο Νεολαίας
7.30μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ
ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 σύλλογος δασκάλων 7μμ

Η προεδρία Τραμπ συνώνυμο αποσταθεροποίησης;
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5 σύλλογος δασκάλων 7μμ
Λένιν: Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Χρήστος Φωκάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 σύλλογος δασκάλων 7μμ
Ηταν ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
αντιφασιστικός;

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ

Η προεδρία Τραμπ - συνώνυμο αποσταθεροποίησης;
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
20 χρόνια ΣΕΚ:
Δυο δεκαετίες γεμάτες μάχες
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ήταν ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
αντιφασιστικός;
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ

Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Γιώργος Κόκκοβας
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 καφέ Vocal 8μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 καφέ Βαβέλ 8μμ
Η Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 καφέ Big Mouth 8μμ
Συρία - όχι στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Η προεδρία Τραμπ συνώνυμο της αποσταθεροποίησης;
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 καφέ Κρόκος 7.30μμ
ΗΠΑ, ένα νέο κίνημα με βαθιές ρίζες
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης
ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 καφέ Υγιεινό με νου 7μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Άρης Αναστασίου

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμε για

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

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/4

ΔΕΗ Ρουφ 6.30πμ
Ιντρακόμ (κτίριο Β) 8.20πμ
Παίδων Πεντέλης 9πμ
Τραμ 12.30μμ
ΥΠ.ΑΝ 10πμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης
ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4
σαλόνι φοιτητικών εστιών 7.30μμ
Η Εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου
ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η Εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Νίκος Γεωργίου
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
ΗΠΑ, ένα νέο κίνημα με βαθιές ρίζες
Ομιλητής: Θοδωρής Μπελοβόντας
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 καφέ Κρίκος 7μμ
ΗΠΑ, ένα νέο κίνημα με βαθιές ρίζες
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 καφέ Pogo 7μμ
Η προεδρία Τραμπ συνώνυμο της αποσταθεροποίησης;
Ομιλητής: Μήτσος Λάμπρου
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 καφέ Τζέγκα 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Μήτσος Τσώλης
ΚΟΥΚΑΚΙ - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 27/4
καφέ Ξύλινη Βέσπα (Ζίννη 30) 8μμ
Το γυναικείο ζήτημα
και η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη
ΚΟΛΩΝΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 27/4 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Η προεδρία Τραμπ συνώνυμο αποσταθεροποίησης;
Ομιλητής: Ανδρέας Ζώτος
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 27/4
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Το γυναικείο ζήτημα
και η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/4

Άττικα (Πανεπιστημίου) 9.30πμ
Ιατρικό Αθηνών και Ιασώ (Μαρούσι) 1.30μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 27/4
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 27/4 στέκι Αριστερής Κίνησης

(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Τουρκία: Μετά το δημοψήφισμα
η κρίση βαθαίνει
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
45 χρόνια από την ίδρυση της ΟΣΕ
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27/4 καφέ Μαγαζί 7μμ
ΗΠΑ, ένα νέο κίνημα με βαθιές ρίζες
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 27/4

στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 27/4
συνεργατικό καφενείο Περιμπανού 7μμ
Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 27/4 καφέ Φιλοίστρο 8μμ
Η Εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 27/4 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Η Εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης
ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 27/4 καφέ Γιώτης 8μμ
ΗΠΑ, ένα νέο κίνημα με βαθιές ρίζες
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΠΕΜΠΤΗ 27/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

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-

αλληλεγγυη
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 27/4 καφέ Ποέτα 8μμ
ΗΠΑ, ένα νέο κίνημα με βαθιές ρίζες
Ομιλήτρια: Βάσω Νικολίτσα

ΠΕΜΠΤΗ 27/4 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

Εξορμήσεις με
την εργατικη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 27/4
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης Κονδύλη 5μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/4
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργίου Ολυμπίου 6 μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 6.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλατεία Αγ. Ιερόθεος 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/4
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΣΕΠΟΛΙΑ Mετρό 12μες
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Συντριβάνι 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, πλατεία 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μες
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
πεζόδρομος Δεκελείας 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εβερεστ 12μες
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψη 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλατεία 12μες
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μες
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μες
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 12μες
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ. Θεράποντα 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Μαρτίου και
Παπαναστασίου 12μες
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 12μες
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 12μες
ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ Λαϊκή 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος
Μιχαήλ Αγγέλου 12μες
ΠΑΤΡΑ Εργατικό Κέντρο 11.30πμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία αγοράς 11.30πμ

εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ

τες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και στα
μέτρα αστυνόμευσης των μεταναστών.
EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
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Ιστορία

Σ

τις 27 Απρίλη του 1937, πριν
από 80 χρόνια, πεθαίνει
κρατούμενος του καθεστώτος Μουσολίνι ο Αντόνιο
Γκράμσι, ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους του εργατικού κινήματος του 20ου αιώνα. Τυπικά είχε μόλις αποφυλακιστεί, παρέμενε όμως στο νοσοκομείο, γιατί τα
11 χρόνια στη φυλακή του είχαν
τσακίσει όλες τις βασικές λειτουργίες του σώματός του, αν και ήταν
μόλις 46 χρόνων. Το φασιστικό καθεστώς τον είχε δολοφονήσει, αφήνοντάς τον αβοήθητο για χρόνια στο
κελί του χωρίς δόντια, ανίκανο να
φάει στερεά τροφή και να κινηθεί.
Οι φασίστες τον φοβούνταν ακόμη
και φυλακισμένο. Όταν τον συνέλαβαν και τον πέρασαν από δίκη ήταν
βουλευτής. Μέχρι πρόσφατα, κονταροχτυπιόταν με τον Μουσολίνι στο
Κοινοβούλιο. Το 1926 οι φασίστες
αποφάσισαν να κλιμακώσουν την καταστολή. Ένας εισαγγελέας το είπε
πιο ξεκάθαρα από όλους: “Πρέπει να
σταματήσουμε αυτόν τον εγκέφαλο
να λειτουργεί για τα επόμενα είκοσι
χρόνια”. Ο Γκράμσι πήρε σοβαρά
αυτή την πρόκληση και έκανε το μόνο που μπορούσε να κάνει τα επόμενα έντεκα χρόνια στη φυλακή, να βάλει τον εγκέφαλό του να λειτουργεί
στην υπηρεσία του εργατικού κινήματος της εποχής του και του μέλλοντος. Άφησε σε μας, τους επαναστάτες σοσιαλιστές του 2017 μια
σειρά από κείμενα πρωτοφανούς βάθους για τα πιο βασικά προβλήματα
της οργάνωσης της πάλης.
Αυτό το μέρος της ζωής του, το
πιο δύσκολο, πολλές φορές δημιουργεί μια εσκεμμένη ή όχι παρεξήγηση για τον Γκράμσι. Ο Γκράμσι
παρουσιάζεται ως πρόδρομος της
θεωρίας ανάλυσης λόγου, ως κριτικός τέχνης και κουλτούρας, ως ιστορικός της ιταλικής εθνικής συγκρότησης. Το αφαιρετικό στιλ των κειμένων του που γράφτηκαν μέσα στη
φυλακή, η δύναμη των γενικεύσεων
που κάνει τον έχει μετατρέψει κατά
καιρούς σε εύκολη λεία για μια ανώδυνη ακαδημαϊκή χρήση.
Ο Αντόνιο Γκράμσι ήταν επαναστάτης, ενταγμένος στην πάλη του
εργατικού κινήματος από φοιτητής.
Ο εγκέφαλός του, ακόμη και μέσα
στη φυλακή, αντλεί συμπεράσματα
από τη συγκεκριμένη εμπειρία των
αγώνων της εργατικής τάξης, του
συνδικαλισμού, των πολιτικών μαχών, της προσπάθειας για τη συγκρότηση επαναστατικού κόμματος
στην Ιταλία. Βρίσκεται μπροστά στο
ερώτημα να εξηγήσει γιατί έχασε το
κίνημα, πώς κατάφεραν οι φασίστες
να συγκεντρώσουν την εξουσία, παρόλο που η εργατική πάλη στο Βορρά της Ιταλίας είχε φτάσει στο χείλος της επανάστασης. Και αντίθετα
με την “ακαδημαϊκή καρικατούρα”
του, η απάντηση που δίνει πάντα ο
Γκράμσι είναι η πράξη. Είμαστε εδώ
που είμαστε σήμερα, επειδή χτες

Ο Αντόνιο Γκράμσι (στο κέντρο καθιστός) μαζί με συντρόφους του.

80 χρόνια από το θάνατο
του Αντόνιο Γκράμσι
δεν κάναμε κάτι που θα μπορούσε
να έχει αλλάξει τα πράγματα -και
έτσι το πραγματικό ερώτημα είναι
πάντα: τι πρέπει να κάνουμε σήμερα
για να νικήσουμε αύριο;

Ταξικοί αγώνες
Όταν κορυφωνόταν το κίνημα των
εργοστασιακών καταλήψεων στο
Βορρά το 1919-20 ο Γκράμσι προειδοποιούσε και προέβλεπε: “Η παρούσα φάση των ταξικών αγώνων
στην Ιταλία είναι η φάση που προηγείται είτε της κατάκτησης της πολιτικής εξουσία από το επαναστατικό προλεταριάτο και τη μετάβαση
σε νέους τρόπους παραγωγής και
διανομής... ή μια τρομακτική αντίδραση από την πλευρά των ιδιοκτήτριων τάξεων και της κυβερνητικής
κάστας. Κανένας δεν θα κάνει οικονομία στη βία με σκοπό να μετατρέψει το βιομηχανικό και αγροτικό
προλεταριάτο σε υπάκουη μάζα”.
Και μετά την άνοδο του Μουσολίνι
το ‘22, ο Γκράμσι επέμενε πως η νίκη των φασιστών δεν έπρεπε να ιδωθεί αυτόνομα. Το μυστικό δεν βρισκόταν στις πετυχημένες μανούβρες τους, αλλά στο ότι η Κόκκινη
Διετία του 1919-20 δεν έκανε το
αποφασιστικό βήμα της νίκης, όταν
κάτι τέτοιο ήταν δυνατόν.
Το 1924 έγραφε πως “Το 1919-20
κάναμε ιδαίτερα σοβαρά λάθη τα
οποία τελικά τα πληρώνουμε σήμερα. Από φόβο να μην μας πούνε
φαντασμένους και καριερίστες, δεν
δημιουργήσαμε μια πτέρυγα και δεν
την οργανώσαμε σε ολόκληρη την
Ιταλία. Κι έτσι δεν ήμασταν έτοιμοι
να προσφέρουμε στα εργοστασιακά
συμβούλια του Τορίνου ένα αυτόνομο κέντρο διοίκησης το οποίο θα εί-

χε τεράστια επιρροή σε ολόκληρη
τη χώρα, από φόβο να μην διασπάσουμε τα συνδικάτα και να μην μας
πετάξουν πρόωρα από το Σοσιαλιστικό Κόμμα”
Ο Γκράμσι ζούσε στο Τορίνο από
το 1911. Όπως πολλά παιδιά αγροτών που έφευγαν από τις πιο φτωχές περιοχές για να δουλέψουν στο
Βορρά, ο Γκράμσι έφυγε από τη
Σαρδηνία για να σπουδάσει. Μέσα
σε δυο χρόνια είχε γίνει μέλος του
Σοσιαλιστικού Κόμματος και συμμετείχε ενεργά βλέποντας τη δύναμη
της κίνησης των εργατών. Είδε από
κοντά τη γενική απεργία τον Αύγουστο του ‘17 μετά τη δολοφονία διαδηλωτών από την αστυνομία. Έζησε
την πολιτικοποίηση του απεργιακού
κινήματος που στρέφεται ενάντια
στον πόλεμο, τον ενθουσιασμό που
έφεραν τα νέα της ρώσικης επανάστασης. Οι μεταλλεργάτες θα κηρύξουν διήμερη απεργία αλληλεγγύης
στη σοβιετική Ρωσία.
Και πάνω από όλα, βρέθηκε στην
καρδιά του κινήματος των εργοστασιακών επιτροπών. Στη διάρκεια των
πιο πύρινων ημερών εκείνου του κινήματος ο Γκράμσι έδινε μέχρι και
τέσσερις ομιλίες σε διαφορετικά εργοστάσια, προσπαθώντας να οργανώσει και να συντονίσει τους αγώνες. Εκεί ο Γκράμσι είδε με τα ίδια
του τα μάιτα πώς αναδύονταν δομές
εργατικής δημοκρατίας, χωρίς κανένα κόμμα να τις έχει προσχεδιάσει.
Στις “εσωτερικές επιτροπές” των εργοστασίων οι εργάτες άρχισαν να
εκλέγουν τους δικούς τους αντιπροσώπους, έναν ανά 15-20. Και αυτοί
οι αντιπρόσωποι συντονίζονταν μεταξύ τους, ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα και τα διαφορετικά ερ-

γοστάσια. Στα τέλη του 1919 150 χιλιάδες εργάτες συμμετείχαν σε τέτοιες δομές.
Ποια θα ήταν τα όρια αυτού του
κινήματος; Να δείξει τη δύναμή του
και να προκαλέσει την αλλαγή των
συσχετισμών στο Κοινοβούλιο; Ή να
επιβληθεί ως νέα δύναμη που θα
τσακίσει τον καπιταλισμό; Η εφημερίδα Όρντινε Νουόβο (Νέα Τάξη)
μετατρέπεται στο όργανο που προσπαθεί ακριβώς να ανοίξει το δρόμο
για τη δεύτερη προοπτική. Απέναντι
σε αυτούς που κατηγορούσαν αυτή
την προσπάθεια ως “βολονταρισμό”
(δηλαδή να βάζεις την επιθυμία σου
πριν από την αντικειμενική πραγματικότητα) ο Γκράμσι εξηγούσε πως
αντίθετα το να βλέπεις την αντικειμενική πραγματικότητα ως κάτι κλειστό είναι “βολονταρισμός”.

Η “ηγεμονία”
Εκεί είναι που ο Γκράμσι αναδεικνύει για πρώτη φορά την ιδέα της
“ηγεμονίας” (την οποία θα καλλιεργήσει περισσότερο στη φυλακή) και
της οποίας κάνουν κατάχρηση οι
ακαδημαϊκοί “μελετητές” του. Η ηγεμονία της εργατικής τάξης ήταν μια
ιδέα παρμένη από τη ρώσικη επανάσταση και εκφράζει την αγωνία για
το πώς τα παραδείγματα των πιο
προχωρημένων κομματιών της εργατικής τάξης μπορούν να γενικευτούν, να εμπνεύσουν και να παρασύρουν μαζί τους την πλειοψηφία του
καταπιεσμένου πληθυσμού. Αυτό
ήταν το στοίχημα που παίχτηκε το
1919-20, το πώς το παράδειγμα του
εργατικού ελέγχου στον ιταλικό
Βορρά μπορούσε να μεταφραστεί
σε ένα κίνημα που θα συμπαρέσυρε
τους εργάτες και τους αγρότες της

υπόλοιπης Ιταλίας. Ο κοινοβουλευτικός δρόμος και ο “οικονομίστικος
συνδικαλισμός” παρότι φαντάζουν
πιο ρεαλιστικοί δεν έδιναν απάντηση
σε αυτό το ερώτημα.
Ποια θα ήταν η εναλλακτική αν η
εργατική πρωτοπορία δεν κάνει αυτά τα αποφασιστικά βήματα μπροστά και δεν κερδίσει την ηγεμονία.
Από τη μια ο κίνδυνος της αντεπίθεσης των αφεντικών, αυτό που πραγματικά έγινε δηλαδή. Από την άλλη,
ο Γκράμσι προειδοποιούσε και
όσους σκέφτονταν την ενδιάμεση
λύση, μιας “αριστερής κυβέρνησης”.
Σε ένα κείμενο που θα μπορούσε να
γραφετεί για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποιεί το μύθο της “μύγας-αμαξά”, μιας μύγας που επειδή
είχε καθήσει στο σβέρκο ενός αλόγου, νόμιζε πως η ίδια ήταν ο αμαξάς και κυβερνούσε ολόκληρη την
άμαξα και τους επιβάτες της:
“Το σοσιαλιστικό κόμμα δεν είναι
οργάνωση μερίδας, αλλά τάξης.
Μπορεί -μόνο αυτό- να αναγνωρίσει
στο Κράτος, συνολική έκφραση της
αστικής τάξης, τον ανταγωνιστικό
του όμοιο. Δεν μπορεί να μπει στον
ανταγωνισμό για την κατάκτηση του
κράτους, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα,
χωρίς να αυτοκτονήσει, χωρίς να εκφυλιστεί και να γίνει καθαρή πολιτική ομάδα, ξένη από την ιστορική
δραστηριότητα του προλεταριάτου
και να γίνει σμήνος από μύγες-αμαξάδες κυνηγώντας το ταψί με τη μυγδαλόπιτα για να δελεαστεί και να
τελειώσει άδοξα.”
Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο μάς
έχει προσφέρει τις Θέσεις της Λυών
στα ελληνικά, ένα βασικό κείμενο με
το οποίο μπορεί κανείς να ξεκινήσει
την επαφή του με τον Γκράμσι, αλλά
και ένα ακόμη βιβλίο - εισαγωγή στη
ζωή και τις ιδέες του Γκράμσι. Από
εκεί σαν αρχή, ανοίγεται μια θάλασσα ιδεών με τα κείμενα του Γκράμσι
για το ενιαίο μέτωπο, το κόμμα, τον
συνδικαλισμό, τη θρησκεία, τη
γλώσσα, την απελευθέρωση στην
οποία οι επαναστάτες του σήμερα
μόνο να κερδίσουν έχουν αν κολυμπήσουν.

Nίκος Λούντος

Διαβάστε επίσης
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Τα βιβλία είναι όπλα

Η Μόσχα του Λένιν

Διαβάστε επίσης

Τ

ο νέο βιβλίο του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου «Η Μόσχα του Λένιν» του Αλφρέντ Ροσμέρ είναι στην τελική φάση
και θα κυκλοφορήσει στα μέσα του Μάη.
Οι 400 σελίδες του διαπερνούν μια περίοδο τεσσάρων χρόνων (1920-1924)
στην πρωτεύουσα της επαναστατικής
Ρωσίας.
Ο Ροσμέρ, ένας γάλλος πρώην αναρχοσυνδικαλιστής που πέρασε στους
μπολσεβίκους, έγινε στέλεχος της Κομμουνιστικής Διεθνούς και περιγράφει ως
αυτόπτης μάρτυρας όλες τις μεγάλες
συζητήσεις και αντιπαραθέσεις για τα
προβλήματα που αντιμετώπιζε το νέο εργατικό κράτος, το κτίσιμο των κομμουνιστικών κομμάτων στη Δύση, το ενιαίο μέτωπο.
Προπληρώστε τώρα με έκπτωση 33%
από την τελική τιμή του (12 από 18 ευρώ).

Tο «Έτος Ένα»
στην Έκθεση
Βιβλίου στη
Θεσσαλονίκη
Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου (HELLEXPO)
στη Θεσσαλονίκη είναι 11-14 Μάη. Έχει
αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη Ρώσικη
Επανάσταση.
Το ΜΒ συμμετέχει με δικό του περίπτερο
αλλά και με την οργάνωση εκδήλωσης για
το «Έτος Ένα» του Σερζ (Σάββατο 13/5, 34μμ) που συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο
πρόγραμμα της Έκθεσης, με ομιλητή τον σ.
Λ. Μπόλαρη.

3η Έκδοση
του βιβλίου
του Τόνι Κλιφ
«Κρατικός
Καπιταλισμός
στη Ρωσία»
Μέσα στο Μάη θα κυκλοφορήσει η
τρίτη έκδοση στα ελληνικά του
κλασσικού βιβλίου «Κρατικός Καπιταλισμός στη Ρωσία» του Τόνι Κλιφ
σε νέα βελτιωμένη μετάφραση.

Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14, πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ, τηλ. 2105247584
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Πολιτισμός
Μέρος Πρώτο
Η λέσχη

Έ

να μεγάλο τόλμημα ανέλαβε το Εθνικό Θέατρο σε συνεργασία με το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν: Τη θεατρική
μεταφορά του έργου του Στρατή
Τσίρκα «Ακυβέρνητες Πολιτείες».
Πρόκειται για ένα σημαντικότατο
λογοτεχνικό έργο, τόσο σαν γλωσσική έκφραση, όσο και σαν ιστορική
και πολιτική κατάθεση.
Οι Ακυβέρνητες Πολιτείες, τίτλος
δανεισμένος από το Σεφέρη, αποτελούν το πεδίο δράσης των ηρώων
του και παράλληλα τον τόπο όπου
διαδραματίζονται τα συγκλονιστικά
γεγονότα του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και της Αντίστασης: Οι τρεις μεγάλες πολιτείες του έργου, Ιερουσαλήμ – Η Λέσχη, Κάιρο - Αριάγνη,
Αλεξάνδρεια - Νυχτερίδα, έπαιξαν
ρόλο τόσο στη ζωή του Τσίρκα και
της Μέσης Ανατολής όσο και στην
ελληνική πολιτική περιπέτεια. Με
φόντο τις πολύπαθες αυτές πόλεις
της ανατολικής Μεσογείου, ο Τσίρκας πλέκει τα ιστορικά γεγονότα με
τις προσωπικές διαδρομές των
ηρώων του. Από αυτή τη σκοπιά, η
μεταφορά αυτού του πολυεπίπεδου
έργου στο θέατρο αποτελεί πρόκληση και ρίσκο. Το αποτέλεσμα αξίζει.
Ο Τσίρκας έζησε τα γεγονότα σαν
κομμουνιστής αγωνιστής του αντιφασιστικού αγώνα. Γεννημένος στο
Κάιρο το 1911, μεγάλωσε μαζί με
Άραβες στις φτωχογειτονιές του και
όχι στο κοσμοπολίτικο περιβάλλον
της ελληνικής παροικίας της Αλεξάνδρειας. Από τα 19 του χρόνια
ήρθε σε επαφή με τις ιδέες του
μαρξισμού και συμμετείχε σε εκδόσεις περιοδικών όπως ο «Έλλην», το
σημαντικότερο αντιφασιστικό περιοδικό της Μέσης Ανατολής. Το 1937,
στο ταξίδι του στην Ευρώπη πήρε
μέρος στο Β’ Συνέδριο Συγγραφέων
για την «Υπεράσπιση της κουλτούρας ενάντια στο Φασισμό» και στη
συγγραφή του «Όρκου» των ποιητών στον δολοφονημένο Λόρκα.
Βιώνει τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο
μέσα στο δαιδαλώδες πεδίο της Μέσης Ανατολής. Συμμετέχει ενεργά
στην Αντίσταση διοχετεύοντας, παράλληλα, κείμενα στον παράνομο
Τύπο της εποχής.
Η δράση του πρώτου τόμου, «Η
Λέσχη» ξεκινά στις 7 Ιουνίου του
1942 και διαρκεί 3 εβδομάδες, μέχρι
ακριβώς τη στιγμή που φτάνουν οι
πρόσφυγες, ενώ ο Ρόμμελ επελαύνει στη Βόρεια Αφρική. Στο τέλος
του έργου μαθαίνουμε ότι οι πρώτοι
πρόσφυγες από την Αίγυπτο βρίσκονται στην Ιερουσαλήμ. Μεταξύ
αυτών ο Σεφέρης και ο Τσίρκας,
όπως και άλλες διακεκριμένες προσωπικότητες. Υπάρχει μια αφήγηση
του Τσίρκα που λέει πώς έφτασε,
«…με ένα εισιτήριο του τραμ στην

Oι Ακυβέρνητες Πολιτείες
του Στρατή Τσίρκα στο θέατρο
τής έρχεται σε επαφή με τους
ήρωες και τον ίδιο τον συγγραφέα,
καθώς ακούγονται αποσπάσματα
από τα «Ημερολόγια» της τριλογίας
και άλλες σημειώσεις του.

Αφήγηση

τσέπη και κάποια άλλα χαρτιά. Φορτωθήκαμε σε ένα καμιόνι και φτάσαμε όπως όπως...».
Καταφεύγουν στην πανσιόν της
φράου Άννα, ξεπεσμένης Γερμανοεβραίας με προσωπικές εμμονές,
που ωστόσο λόγω αστικής ευγένειας ντρέπεται να ζητήσει διαβατήρια
από τους νοικάρηδές της. Έτσι η
πανσιόν αποικείται από ένα συνονθύλευμα ανθρώπων από πολύ διαφορετικές καταβολές: Ένας Αυστριακός υπουργός και η αισθησιακή σύζυγός του Έμμη, η Πολωνέζα
Ρόζα που ο άντρας της έφυγε στο
Άουσβιτς κι αυτή πήρε τα παιδιά
της, διέσχισε θάλασσες κι έφτασε,
μια Ρουμάνα αξιωματικός, κάποιοι
Σεφαραδίτες, Έλληνες. Στον κάτω
όροφο ζουν και οι πιο λαϊκές οικογένειες, σωστός Πύργος της Βαβέλ.

Αντίσταση
Στην πανσιόν της Άννας κρύβεται
ο ήρωας της τριλογίας, Μάνος Σιμωνίδης, Έλληνας αριστερός διανοούμενος που εγκατέλειψε την Γερμανοκατεχόμενη Ελλάδα για να πολεμήσει το φασισμό στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση ωστόσο τον έχει
απογοητεύσει. Από τη μια βλέπει ότι
οι «Σύμμαχοι» Βρετανοί και η Ελληνική κυβέρνηση του Καϊρου προσβλέπουν στη δική τους γεωπολιτική επιβίωση και όχι στην αντιφασιστική πάλη, που εμπνέει τον κόσμο
και θα μπορούσε να συνδέσει τις
προσφυγικές ροές σε κεντρική πολιτική κατεύθυνση. Αυτό τον οδηγεί
στην αριστερά, στο ΚΚΕ, που αποτελεί κορμό της αντίστασης. Και το
ΚΚΕ ωστόσο τον απογοητεύει με τις
σταλινικές λογικές και πρακτικές.

Σ. Τσίρκας

Αρνητικό σύμβολο αυτής της αριστεράς είναι το «Ανθρωπάκι», ο καθοδηγητής - φωτεινός παντογνώστης με τη μηχανιστική σκέψη, που
χειραγωγεί τη διάθεση για δράση
και ευνουχίζει οποιαδήποτε αποκλίνουσα άποψη. Στον αντίποδα μέσα
στο κόμμα βρίσκεται ο αγωνιστής
της βάσης, Γαρέλλας που εμπνέει
τη συλλογική δράση. Ο Μάνος κρύβεται στην πανσιόν για να ξαναμαζέψει τις σκέψεις του και να αποτιμήσει την κατάσταση. Παράλληλα
με τα πολιτικά ερωτήματα, δανείζεται και μεταφέρει πιο ενδόμυχες
αγωνίες του συγγραφέα. Τέχνη ή
στρατευμένη δράση; Γίνεται σκοτεινό αντικείμενο των πόθων της φράου Άννας, μιας Ρουμάνας αξιωματικού, αλλά και της σεξομανούς Έμμης, γυναίκας του Αυστριακού διπλωμάτη. Η αμοιβαία έντονη έλξη
τους είναι αφυπνιστική για το Μάνο
αλλά και ολότελα απέλπιδη. Ωστόσο θα τον βγάλει από το λήθαργο,
θα τον θέσει σε κίνηση.

Με τη «Λέσχη» ο Τσίρκας προετοιμάζει το σκηνικό για τους επόμενους
τόμους, που ρίχνουν φως σε κομμάτια της ιστορίας της αντίστασης, παραγκωνισμένα και επιμελώς κρυμμένα, όπως ήταν η ασυμφιλίωτη αντίθεση ανάμεσα στην Ελληνική αστική
τάξη και τους Βρετανούς από τη μια
και την εργατική τάξη και την αριστερά από την άλλη, που οδήγησαν στις
εξεγέρσεις των φαντάρων στην Αλεξάνδρεια τον Απρίλη του 1944. Η
αριστερά του Λιβάνου και της Βάρκιζας έχει θάψει αυτή την κρίσιμη μάχη κάτω από ένα βουνό σκόνη και
άφθονες συκοφαντίες. Η τριλογία
του Τσίρκα τα φέρνει σε πρώτο φόντο και αποτείει φόρο τιμής στους
ανώνυμους αγωνιστές της Αντίστασης στη Μέση Ανατολή. Αυτό κόστισε στον Τσίρκα τη διαγραφή του από
το ΚΚΕ, όταν αρνήθηκε να αποκηρύξει τη «Λέσχη», όπως του ζητήθηκε
το 1962 που εκδόθηκε.
Η θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Έφης Θεοδώρου κατάφερε
να αναδείξει το πνεύμα και την ουσία της «Λέσχης» σε μεγάλο βαθμό.
Σε ένα προσεγμένο σκηνικό, όπου
αναπαρίστανται η πανσιόν, τα δρομάκια της Ιερουσαλήμ, το Βρετανικό προξενείο, εκτυλίσσονται τα πάντα. Δεν πρόκειται για πιστή μεταφορά του λογοτεχνικού έργου, κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο σε μια τρίωρη
παράσταση, αλλά για επιλεγμένους
διαλόγους, σκέψεις και αφηγήσεις
που εκφράζουν τον πυρήνα της
ιστορίας και του πνεύματος του
Τσίρκα. Από αυτή την άποψη η παρακολούθηση είναι αρκετά περίπλοκη αν κάποιος δεν έχει διαβάσει το
λογοτεχνικό έργο. Ωστόσο ο θεα-

Πολύ σημαντικό είναι ότι αναδεικνύεται μια βασική καινοτομία της
τριλογίας, η πολυεστιακή αφήγηση.
Διαφορετικοί ήρωες αποκτούν φωνή φωτίζοντας, ο καθένας με την
ιδιαίτερη και μοιραία αποσπασματική ματιά του, τα ιστορικά γεγονότα.
Έτσι προβάλλεται η σκοπιά του Μάνου, της Έμμης, της νευρωτικής
φράου Άννα και επιτυγχάνεται η πολυπρισματική απόδοση των ηρώων
μέσα από το βλέμμα των άλλων.
Υπηρετείται η πρόθεση του συγγραφέα, που δεν χαρίζεται, αλλά και
δεν μηδενίζει, δεν υποβιβάζει κανέναν σε καρικατούρα. Οι άνθρωποι
αποκτούν αξία από τις πράξεις και
τη στάση τους μακριά από ηθικολογικούς κανόνες, χρώμα, φύλο, ούτε
από την καταρχήν ιδεολογική τους
τοποθέτηση.
Σ’αυτή τη Βαβυλωνία όπου διασταυρώνονται πρόσφυγες, πράκτορες, στρατιωτικοί, αποτυχημένοι πολιτικοί αλλά και αγωνιστές της Αντίστασης, πλέκεται ο μυθιστορηματικός με τον ιστορικό χρόνο αλλά και
τα στοιχήματα που έχουν βάλει τα
μέλη της λέσχης, όπως αποκαλύπτεται προς το τέλος του έργου.
Κοιτάζοντας το μωσαϊκό με τις
διαφορετικές γλώσσες που ακούγονται, τις διαφορετικές καταβολές,
πολιτικές και συμπεριφορές, ο παραλληλισμός με το σήμερα είναι
αναπόφευκτος. Η προσφυγιά (σε
αντίστροφη κατεύθυνση) είναι ο
προφανής λόγος. Υπάρχουν όμως
και βαθύτεροι: Οι έννοιες του παροδικού, του ρίσκου, του φόβου, του
συνακόλουθου κυνισμού σε αντιπαραβολή με την ηθική συνέπεια, δεν
είναι έμφυτα στοιχεία των ανθρώπων αλλά κύρια συνέπειες των καταστάσεων που αυτοί βρίσκονται
και αναμετρούνται με ή χωρίς τη θέλησή τους. Ο Τσίρκας είχε ξεκινήσει
να γράψει «ένα ή δυο βιβλία για να
μείνουν, … για να δικαιωθεί ο Απρίλης». Έφτιαξε ένα διαχρονικό έργο
που «μιλάει» και στο σήμερα.

Δήμητρα Κυρίλλου
INFO:
Η «Λέσχη» θα παίζεται στο υπόγειο
θέατρο της οδού Πεσμαζόγλου 5,
έως τις 28 Μάη.
Θα ακολουθήσουν η «Αριάγνη» και η
«Νυχτερίδα»

Η πολιτική κρίση στην Ευρώπη

εργατικη αλληλεγγυη

Κολωνία, 22 Απρίλη

Εκλογές
στη Βρετανία

Ε

κλογές κάλεσε την περασμένη βδομάδα η
Τερέζα Μέι για τις 8 Ιούνη στη Βρετανία. Τα
ΜΜΕ και οι γκαλοπατζήδες που έχουν πιάσει ήδη δουλειά, μιλάνε για μια έξυπνη πολιτική κίνηση της Μέι και προβλέπουν μια άνετη επικράτησή της. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι.

ΚΟΛΩΝΙΑ Μαζική αντίσταση στο AfD

Π

άνω από 20.000 άνθρωποι διαδήλωσαν έξω από τη συνδιάσκεψη
του ρατσιστικού AfD («Εναλλακτική
για τη Γερμανία») το προηγούμενο Σάββατο στην Κολωνία, σε μια συνέχεια των αντιρατσιστικών κινητοποιήσεων της 18
Μάρτη στην Ευρώπη. Το Aufstehen gegen
Rassismus’ («Ξεσηκωθείτε ενάντια στο ρατσισμό») ήταν βασικό στις κινητοποιήσεις.
«Οι κινητοποιήσεις είχαν την υποστήριξη των συνδικάτων, διαφορετικών πολιτικών κομμάτων, ακτιβιστών» δήλωσε στην
εφημερίδα Socialist Worker η Κριστίνε
Μπούχολτζ, βουλευτίνα του Die Linke.
«Οι ταξιτζήδες αρνήθηκαν να μεταφέρουν τα στελέχη του AfD και το θετικό

κλίμα για τις κινητοποιήσεις ήταν κυρίαρχο. Η αστυνομία συνέλαβε διαδηλωτές
που προσπάθησαν να εισβάλλουν μέσα
στο χώρο της συνδιάσκεψης».

Κρίση
Μέσα στο ίδιο το AfD (που στις περιφερειακές εκλογές του περασμένου Μαρτίου και Σεπτεμβρίου, ποτισμένο από τη
ρατσιστική πολιτική των μεγάλων κομμάτων, είχε πετύχει να αναδειχθεί σε νέα
πολιτική δύναμη) έχει ξεσπάσει κρίση
ανάμεσα σε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα, καθαρόαιμους ναζί από τη μια και
τους πιο «ήπιους» ρατσιστές λαϊκιστές
από την άλλη.

Η μια εκ των βασικών ηγετών του AfD,
Πέτρι, δήλωσε την περασμένη βδομάδα
ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει ξανά την
ηγεσία του κόμματος. Η Πέτρι είχε καλέσει το AfD να αφήσει πίσω τις «ρατσιστικές, αντισημιτικές και εθνικιστικές ιδεολογίες» για να γίνει πιο πιασάρικο, αλλά η
πρότασή της απορρίφθηκε.
Το AfD έχει παρουσιάσει πρόσφατα
πτώση στις δημοσκοπήσεις αλλά τα ποσοστά του εξακολουθούν να παραμένουν μια
απειλή. «Σήμερα διαδηλώσαμε στην Κολωνία και δείξαμε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει μαζική αντίσταση και πλατιά διαμαρτυρία που να σταματήσει το AfD” τόνισε η
Κριστίνε Μπούκολτζ.

Tσακίστε την Λεπέν, οργανώστε την αντίσταση στον Μακρόν
Συνέχεια από τη σελίδα 3
Ήταν αυτός που κατηγόρησε τον Ολάντ (όταν εκείνος υποσχόταν ότι θα επιβάλει φόρο στους πάρα πολύ πλούσιους) ότι «θα
μας κάνει Κούβα». Ο Ολάντ για να τον ευχαριστήσει και για να
υποστηρίξει τη δική του δεξιά στροφή τον διόρισε μετά υπουργό
Οικονομίας, για να ολοκληρώσει μαζί με τη θητεία του την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, με τους αντεργατικούς νόμους
που ξεσήκωσαν την εργατική τάξη την περασμένη χρονιά.
Ο Φιγιόν, αυτό το πολιτικό σύμβολο της διαφθοράς του συστήματος καλεί μαζί με τον Ολάντ υπέρ του Μακρόν στο δεύτερο γύρο. Όμως είναι τα κόμματά τους που έθρεψαν συστηματικά τη
Λεπέν ενορχηστρώνοντας την ισλαμοφοβική εκστρατεία, την πιο
ρατσιστική εκστρατεία που έχει γνωρίσει η Ευρώπη από τη δεκαετία του ’30 όταν στο στόχαστρο ήταν οι Εβραίοι. Οι ίδιοι που
έχουν επιβάλει στην κατά τα άλλα «κοσμική» Γαλλία μια άγρια
αστυνομοκρατούμενη μόνιμη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο
Μακρόν ήταν υπουργός του Βαλς που έστελνε αστυνομικούς στα
σχολεία να συλλαμβάνουν παιδιά μεταναστών επειδή οι γονείς
τους δεν είχαν χαρτιά. Αυτοί που έστελναν την αστυνομία να συλλαμβάνει τις μουσουλμάνες γυναίκες στις παραλίες γιατί φορούσαν μπουρκίνι. Αυτοί που πριν μόλις λίγες βδομάδες χειροκροτούσαν τον Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στη Συρία.
Η μάχη ενάντια στο φασισμό είναι πολύ σημαντική για να αφεθεί στα χέρια του Μακρόν. Η Αριστερά πρέπει να βγει μαζικά
στους δρόμους και να χτίσει το αντιφασιστικό κίνημα. Να μην

Η απόφαση της Μέι να προχωρήσει σε εκλογές
είναι ουσιαστικά μια απόπειρα να βγάλει το κόμμα
της και τη Βρετανία από την πολιτική κρίση στην
οποία βρίσκονται εδώ και καιρό. Με την αυτοπεποίθηση που του έδινε η εκλογή και η δημιουργία
αυτοδύναμης κυβέρνησης των Τόρις το 2015, ο
πρώην πρωθυπουργός Κάμερον είχε προσπαθήσει να βγει από αυτήν την κρίση προκηρύσσοντας
το δημοψήφισμα, το οποίο και έχασε τελικά το
καλοκαίρι του 2016.
Η Τερέζα Μέι που τον διαδέχτηκε τον Ιούλιο
του 2016 είχε δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι
δεν πρόκειται να προχωρήσει άμεσα σε εκλογές.
Μόλις και μέχρι πριν από ένα μήνα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Μέι δήλωνε ότι «δεν έχει
υπάρξει καμιά αλλαγή στη θέση μας πάνω στις
πρόωρες γενικές εκλογές, δεν πρόκειται να υπάρξουν». Τελικά, η Τερέζα Μέι, όπως και ο Κάμερον
πριν από αυτή, αποφάσισε να επιχειρήσει την δική της φυγή προς τα μπρος.

Οργή
Ελπίζει ότι θα καταφέρει να κερδίσει αρκετή
πλειοψηφία ώστε να ξεπεράσει τις αντιθέσεις που
έχουν ξεσπάσει μέσα στο κόμμα των Τόρις σχετικά με τις συνομιλίες και το συνολικότερο χειρισμό
του Brexit αλλά και περισσότερη υποστήριξη προκειμένου να μπορέσει να αρνηθεί ένα δημοψήφισμα για ανεξαρτησία στη Σκωτία. Από την άλλη,
πολλοί σύμβουλοί της θεωρούν ότι μια εκλογή
της Μέι τώρα, θα μπορούσε να λειτουργήσει κατευναστικά σταματώντας την έκφραση μιας αυξανόμενης οργής ενάντια στις περικοπές που διαλύουν το βρετανικό Σύστημα Υγείας, τα σχολεία
και την κοινωνική πρόνοια.

Η δύναμη που μπορεί να αντισταθεί τόσο στο νέο τραπεζίτη
πρόεδρο της Γαλλίας όσο και στον κίνδυνο της φασιστικής απειλής είναι η εργατική τάξη και η νεολαία της Γαλλίας που έχει
αποδείξει ξανά το τελευταίο διάστημα την ικανότητά της να μάχεται, με τις μεγάλες απεργίες ενάντια στην αντεργατική μεταρρύθμιση του Ολάντ αλλά και στους δρόμους κόντρα στην κατάσταση
«έκτακτης ανάγκης». Αγωνιστές-τριες που βρέθηκαν ξανά στο
δρόμο κόντρα στις απαγορεύσεις της αστυνομίας από τις διαδηλώσεις στο Καλαί μέχρι τις 19 Μάρτη στο Παρίσι.
Δεν είναι μικρή αυτή η δύναμη. Αν αθροίσει κανείς συνολικά τις
ψήφους του Μελανσόν, του Πουτού και της Αρτό, φτάνουν και ξεπερνούν το ποσοστό της Λεπέν. Και οι ψήφοι προς τα κόμματα
της Αριστεράς δεν είναι στην πλειοψηφία τους παθητικοί ψηφοφόροι, αλλά ψήφοι απεργών, νέων, μεταναστών 2ης και 3ης γενιάς.
Αυτός ο κόσμος -και η παρέμβαση μέσα σε αυτόν ενός αυτόνομου αντικαπιταλιστικού πόλου με εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους
και σημαντική επιρροή στο κίνημα- μπορεί να φράξει το δρόμο
στη φασιστική απειλή και να εμποδίσει τη χρεοκοπημένη πολιτική
του Μακρόν να καταλήξει σε περαιτέρω ενίσχυση της Λεπέν.

Ήδη αυτή η οργή έχει αρχίσει να εκφράζεται.
Το έδειξε το συλλαλητήριο που έγινε πριν μερικές
εβδομάδες ενάντια στη διάλυση του NHS στο Λονδίνο και συμμετείχαν 200.000 άνθρωποι αλλά και
οι 30.000 διαδηλωτές που κατέβηκαν στο δρόμο
ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή στις
18 Μάρτη. Και η έκφραση των αντιστάσεων δεν
περιορίζεται μόνο στο κινηματικό επίπεδο, αποκτά
ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως έδειξε η ανάδειξη
του Τζέρεμι Κόρμπιν στην ηγεσία του Εργατικού
Κόμματος πριν δύο χρόνια. Μια επίσης «απρόσμενη εξέλιξη» μιας και επιβλήθηκε από τα κάτω και
κόντρα στην κυρίαρχη εδώ και δεκαετίες μπλερική
πτέρυγα του κόμματος.
Οι εκλογές στις 8 Ιούνη ανοίγουν τη δυνατότητα να πέσει η ίδια η Μέι στο λάκκο που έσκαψε.
Για να συμβεί κάτι τέτοιο, η ηγεσία του Εργατικού
Κόμματος θα πρέπει να μπορέσει να πείσει τον
κόσμο και τον εαυτό της ότι ετοιμάζεται για μια
πραγματική αλλαγή και σύγκρουση με μια από τις
πιο ισχυρές ελίτ της Ευρώπης, αλλά και την δική
της εσωκομματική αντιπολίτευση. Σε κάθε περίπτωση το εργατικό κίνημα και η αντικαπιταλιστική
αριστερά δεν θα πρέπει να κάνει πίσω ούτε για
μια στιγμή στις κινητοποιήσεις, τις διαδηλώσεις
και τις απεργίες. Εκεί είναι η δύναμη που μπορεί
να ανατρέψει τη Μέι και όλα της τα προγνωστικά.

Ν.Λ.

Γιώργος Πίττας

αφήσουμε κανέναν εργάτη και εργάτρια να εξαπατηθεί από το
«αντισυστημικό» προσωπείο της Λεπέν. Καμιά ψήφο για τους φασίστες στο δεύτερο γύρο. Καμιά αυταπάτη για το «δημοκρατικό»
μέτωπο της «καλής κοινωνίας».

Δύναμη

