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Κάτω τα χέρια από τα σωματεία
ΣΤΟΠ στα “προαπαιτούμενα”

Διαγράψτε
Διαγραψτε
το χρέος
Όχι τα
δικαιώματά
μας

ΑΠΕΡΓΙΑ!

Παρασκευή 12/1 Αθήνα: Κλαυθμώνος 12 μες
Θεσσαλονίκη: Πλ. Αγ. Σοφίας 12 μες
Δευτέρα 15/1
Σύνταγμα 6μμ

Δυναμώνουμε
το αντιφασιστικό
κίνημα
σελ. 6, 7, 8, 9

ΙΡΑΝ Συνέντευξη
με αγωνιστές
της Αριστεράς
σελ. 20

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
Όχι στους “Νονούς”
των Βαλκανίων
σελ. 15

50 χρόνια Μάης 68
σελ. 14

Πανελλαδικό
Συμβούλιο του ΣΕΚ
σελ. 12, 13

σελ.2 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1306, 10 Γενάρη 2018

Oικονομία και Πολιτική

Πολυνομοσχέδιο-Γολγοθάς

Τ

ην Παρασκευή αναμένεται να εισαχθεί για
συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το
πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για
το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να ψηφιστεί την επόμενη Δευτέρα, να
εγκριθεί από το Eurogroup στις 22 Γενάρη και να
ανοίξει ο δρόμος για την εκταμίευση της δόσης
των 5 περίπου δισεκατομμυρίων που περιμένει
από τους δανειστές η κυβέρνηση.
Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο
Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι, για πρώτη φορά,
αξιολόγηση κλείνει χωρίς ούτε ένα ευρώ νέα δημοσιονομικά μέτρα. Πρόκειται κατ' αρχήν για ψέμα. Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει μια ολόκληρη
σειρά από περικοπές στα επιδόματα - με κύρια τα
επιδόματα τέκνων και τα θέρμανσης που θα πλήξουν χιλιάδες οικογένειες. Προβλέπει επίσης την
κατάργηση των χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ που
ίσχυαν μέχρι τώρα στα νησιά. Περιλαμβάνει ακόμα διάφορες φορολογικές μεταρρυθμίσεις που
δεν θα είναι απλά και μόνο "διαδικαστικού χαρακτήρα" -όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση. Αλλά δεν
είναι μόνο αυτά.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Το πολυνομοσχέδιο φέρνει τρεις βασικές αλλαγές σε σχέση με τα χρέη προς το δημόσιο. Πρώτον επεκτείνει τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το
δημόσιο. Αυτή τη στιγμή τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα που αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους τους στην ώρα τους ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια. Οι ίδιες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές (στις
οποίες δεν περιλαμβάνονται οι οφειλές για τις
οποίες έχει γίνει κάποια ρύθμιση) "έσπασαν" αυτές τις μέρες το "φράγμα" των 100 δισεκατομμυρίων. Ο κύριος όγκος αυτού του ιλιγγιώδους ποσού προέρχεται από τις χρεοκοπημένες, μεγάλες
επιχειρήσεις. Αλλά δεν είναι αυτές στο στόχαστρο της εφορίας. Με το πολυνομοσχέδιο -και
αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή- η διοίκηση θα μπορεί να προβαίνει σε κατάσχεση περιουσιακών
στοιχείων για οφειλές ακόμα και 500 ευρώ. Μέχρι
τώρα οι πλειστηριασμοί ακινήτων γίνονταν από
την εφορία μόνο για μεγάλους οφειλέτες με χρέη
που ξεπερνούσαν τις 100 χιλιάδες Ευρώ. Τώρα
στο στόχαστρο της εφορίας θα μπαίνουν ακόμα
και οι πάμφτωχοι.
Η τρίτη αλλαγή αφορά τον ίδιο τον τρόπο που
θα γίνονται οι πλειστηριασμοί. Μέχρι τώρα η ελάχιστη τιμή διαμορφωνόταν από την "αντικειμενική
αξία" -που λόγω της κατάρρευσης των τιμών των
ακινήτων ήταν πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική αξία. Το αποτέλεσμα ήταν οι πλειστηριασμοί
να παραμένουν "άγονοι" -δηλαδή να ακυρώνονται
λόγω έλλειψης αγοραστών. Τώρα η βάση θα είναι
η "εμπορική αξία" -ένα νούμερο ουσιαστικά αυθαίρετο που θα ανοίξει το δρόμο για τον εκπλειστηριασμό χιλιάδων ακινήτων σε εξευτελιστικές τιμές.

της λειτουργίας του ΟΣΕ, των ΕΛΤΑ, της ΕΥΔΑΠ
κλπ θα περάσει άμεσα στο διοικητικό συμβούλιο
του υπερταμείου -και θα υποταχθεί προφανώς
στις δικές του προτεραιότητες, στην εξόφληση
του δημόσιου χρέους δηλαδή.
Στην εισήγησή του στο υπουργικό Συμβούλιο ο
Τσίπρας επανέλαβε τα σενάρια για μια "καθαρή
έξοδο" από τα μνημόνια τον ερχόμενο Αύγουστο.
Με άλλα λόγια είπε ξανά ότι “τον φάγαμε τον γάιδαρο, και τώρα μας έχει μείνει η ουρά”. Παραμύθια.
Πρώτον η "ουρά" ισοδυναμεί με πρωτογενή
πλεονάσματα που θα ξεπερνούν συστηματικά
ακόμα και αυτό το καταστροφικό 3,5% του ΑΕΠ
κάθε χρόνο. Και ο λόγος είναι πολύ απλός: η κυβέρνηση δεν πρέπει να πείσει μόνο την Τρόικα.
Πρέπει να πείσει και τις ίδιες τις αγορές. Που σημαίνει πρώτα και κύρια τους οίκους αξιολόγησης που συνεχίζουν να κατατάσσουν τα ελληνικά χρεόγραφα στην κατηγορία "σκουπίδια". Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρόλα αυτά, δέχεται τα
ελληνικά χρεόγραφα σαν εγγύηση για την παροχή ρευστότητας προς τις ιδιωτικές τράπεζες που
τα προσκομίζουν λόγω του "waiver" - του καθεστώτος "εξαίρεσης" που παρέχει στις χώρες της
Ευρωζώνης που βρίσκονται σε "πρόγραμμα" (σε
μνημόνιο δηλαδή). Τον Αύγουστο (αν όλα πάνε
όπως λογαριάζει η κυβέρνηση και βγούμε από τα
μνημόνια) το waiver θα λήξει. Για να μπορεί να
συνεχίσει η ΕΚΤ να δέχεται τα ελληνικά (παλαιά
και νέα) χρεόγραφα θα πρέπει οι οίκοι αξιολόγησης να έχουν αλλάξει ριζικά τη βαθμολογία τους
για την Ελλάδα. Και τα δικά τους "προαπαιτούμενα" είναι ακόμα πιο σκληρά από των δανειστών.
Τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων έχουν επιστρέψει πλέον στα προ κρίσης επίπεδα -ο Τσίπρας κόμπασε για μια ακόμα φορά για αυτή την
επιτυχία στο υπουργικό Συμβούλιο. Οι εργαζόμενοι και οι φτωχοί έχουν πληρώσει ήδη πολύ ακριβά, όχι μόνο με ιδρώτα αλλά και με αίμα, για αυτή
την επιτυχία. Αυτό που μας ετοιμάζουν δεν είναι η
"ουρά" αλλά ένας ακόμα ανήφορος, χωρίς τέλος.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Ιδιωτικοποιήσεις
Ανάμεσα στα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο
της τρίτης αξιολόγησης είναι και η επιτάχυνση
της ιδιωτικοποίησης των ΔΕΚΟ -που θα περάσουν
τώρα άμεσα υπό τον έλεγχο του "υπερταμείου
αποκρατικοποιήσεων" (Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας), χωρίς να απαιτείται η ίδρυση μιας ξεχωριστής, "ενδίαμεσης" εταιρίας όπως
είχε αρχικά προβλεφθεί. Με άλλα λόγια ο έλεγχος

21/11/17, Απεργία στο Μετρό της Αθήνας

Απλώνεται
το κύμα της απεργίας

Μ

ε όλες του τις δυνάμεις μπαίνει στην οργάνωση της απεργίας την Παρασκευή 12 Γενάρη ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια καλώντας σε μεγάλη
απεργιακή προσυγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα στις 12
το μεσημέρι, ενώ συγκεντρώσεις καλούνται σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.
Η απεργία από τα κάτω που ανακοινώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8/1 οργανώνεται ενωτικά από όλες τις δυνάμεις της αριστεράς στα σωματεία. Ο ξεσηκωμός
ενάντια στον αντι-απεργιακό νόμο και σε όλα τα προαπαιτούμενα έχει βαρέσει συναγερμό σε δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία αλλά και δευτεροβάθμια όργανα που παρά την κωλυσιεργία της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας μπαίνουν μπροστά να οργανώσουν την αντίσταση στις αντεργατικές μεθοδεύσεις κυβέρνησης και θεσμών.
Την ώρα που η ΕΑ πήγαινε στο τυπογραφείο στην ΕΕ της ΑΔΕΔΥ γινόταν συζήτηση για την μεταφορά της αποφασισμένης στάσης εργασίας (την ημέρα ψήφισης του
νομοσχεδίου όπως ήταν η απόφαση που πάρθηκε στην τελευταία συνεδρίασή της)
για την Παρασκευή 12/1.
Ακόμη όμως και αν η ΓΣΕΕ αρνείται και η ΑΔΕΔΥ διστάζει να καλέσει σε πανεργατικό ξεσηκωμό, ήδη μπροστά στη μάχη μπαίνουν συνδικάτα και ομοσπονδίες, όπως
οι νοσοκομειακοί γιατροί με την απόφαση της ΕΙΝΑΠ για 24ωρη απεργία την Παρασκευή 12/1 (ενώ απόφαση αναμένεται να βγάλει και η ΟΕΝΓΕ) και οι ναυτεργάτες με
την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας την Παρασκευή 12/1 σε όλες τις κατηγορίες πλοίων και μάλιστα με προοπτική κλιμάκωσης, όπως αποφάσισε ομόφωνα και
η διοίκηση της ΠΝΟ μετά από αίτημα που κατέθεσε η ΠΕΝΕΝ.
Σε 24ωρη απεργία την Παρασκευή 12/1 προσανατολίζεται και το Σωματείο των Εργαζόμενων στο Μετρό (ΣΕΛΜΑ). “Στο ΔΣ της Δευτέρας 8/1 αποφασίσαμε να κάνουμε
24ωρη απεργία την ημέρα ψήφισης των προαπαιτούμενων. Ωστόσο την Τρίτη 9/1 καλέσαμε νέο ΔΣ για να μεταφέρουμε την 24ωρη απεργία την Παρασκευή 12/1. Είναι
αναγκαίο όλοι μαζί οι εργαζόμενοι να δώσουμε κοινά την απάντηση. Δεν μπορούμε
να περιμένουμε πότε η κυβέρνηση θα στείλει το ν/σ προς ψήφιση. Από τη μεριά μας
έχουμε προτείνει και δεύτερη 24ωρη την Δευτέρα 15/1 ενάντια στις νέες μνημονιακές επιθέσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ”, ανέφερε στην ΕΑ ο πρόεδρος του ΣΕΛΜΑ,
Σπύρος Ρεβύθης.
Σε απεργιακή κατεύθυνση κινούνται και τα σωματεία των νοσοκομείων όπως του
Αγ. Σάββα που καλεί σε στάση εργασίας (7πμ-3μμ), και του Γεννηματάς που επίσης
συμμετέχει με στάση εργασίας (12μεσ.-3μμ). Σε συμμετοχή στην συγκέντρωση καλεί
και το σωματείο του Αττικού νοσοκομείου ενώ αποφάσεις συμμετοχής αναμένονται
από πλειάδα σωματείων όπως αυτά του Αγλ. Κυριακού και του Ερυθρού. Συμμετοχή
στην απεργία και στις κατά τόπους συγκεντρώσεις θα έχουν και νοσοκομεία της
επαρχίας όπως το ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο της Κρήτης και το Πανεπιστημιακό του Ρίου
στην Πάτρα.

Συνέχεια στη σελ. 5

H άποψή μας
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ
Στα 40.100 ευρώ ανέβηκε ο
δείκτης της οικονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης
τις προηγούμενες μέρες. Ευχαριστούμε για τις προσωπικές
σας ενισχύσεις: από 50 ευρώ Μιχάλης Μ., Γιάννης Σ., Γιώργος
Μ. και Ελένη Π., από 40 ευρώ
Ηλίας Κ. και Μαρία Κ., από 20
ευρώ Δέσποινα Χ., Χριστίνα Δ.,
Μιχάλης Ψ., Δημήτρης Π., Αγγελική Π., Κώστας Κ., Σπύρος Γ.,
από 10 ευρώ Τάκης Π., Ειρήνη
Μ., Τάσος Π., Βασιλική Σ., από 5
ευρώ Αχμέντ Δ., Νίκος Ν., Γιάννης Δ. Ευχαριστούμε επιπλέον
τους Δημήτρη Τ., Γιάννη Κ.,
Γιώργο Μ. και Μαρία Κ. που ανανέωσαν τη συνδρομή τους στην
εφημερίδα.
Οι απεργοί στην Ελλάδα δεν είμαστε μόνοι. Στη φωτό, απεργοί του συνδικάτου μετάλλου στη Γερμανία στην Πόρσε την Δευτέρα 8 Γενάρη

Διαγράψτε το χρέος,
όχι τα δικαιώματά μας
Η

μάχη για να μην περάσει το πολυνομοσχέδιο που έστειλε η κυβέρνηση στη
Βουλή είναι ένας τριπλός σταθμός για το
κίνημα της εργατικής αντίστασης στα Μνημόνια.
Πρώτα απ' όλα, είναι σταθμός γιατί αποδομεί
όλη την προπαγάνδα ότι η κυβέρνηση Τσίπρα
προωθεί την έξοδο από τα Μνημόνια. Πρόκειται για άγρια αντεργατική επίθεση που βάζει
χέρι στον πρωτοβάθμιο συνδικαλισμό, κάνει
πλάτες στους τραπεζίτες για ηλεκτρονικό τζόγο με τα ακίνητα και ξεπουλάει μονάδες της
ΔΕΗ. Στρώνει το δρόμο για διαιώνιση των Μνημονίων με θηριώδη “πρωτογενή πλεονάσματα”
για πολλά χρόνια.
Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά στα χρόνια

των Μνημονίων, στήνεται η συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΔ του Μητσοτάκη και το “διευρυμένο” ΠΑΣΟΚ της Φώφης μαζί με το Ποτάμι. Το
τρίτο Μνημόνιο είχε ψηφιστεί από τη ΝΔ του
Μεϊμαράκη το καλοκαίρι του 2015, αλλά ύστερα ο Μητσοτάκης ζητούσε κάθε μέρα να πέσει
η κυβέρνηση. Τώρα, η ΔΑΚΕ και η ΠΑΣΚΕ πρωτοστατούν μαζί με τους φιλοκυβερνητικούς
συνδικαλιστές για να εμποδίσουν την απεργία
ενάντια στο πολυνομοσχέδιο. Ακόμη και η
ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ συναινεί με δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ότι “ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε μυαλό, κάλιο αργά παρά ποτέ”. Σαν συνέπεια, ακούγονται τριγμοί για νέο κόμμα στα δεξιά της ΝΔ με σημαία μια νέα εθνικιστική υστερία για το Μακεδονικό, αλλά το κύριο στοιχείο
των εξελίξεων είναι το κοινό αντιαπεργιακό μέτωπο Τσίπρα-Μητσοτάκη.
Σε πείσμα αυτών των προσπαθειών, όμως, η
απεργία αυτής της Παρασκευής ενάντια στο
απεργοκτόνο πολυνομοσχέδιο οργανώνεται
από τη βάση με τη στήριξη των συνδικαλιστών
από το ΚΚΕ, τη ΛΑΕ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Και αυτό αποτελεί σταθμό για το κίνημα. Να θυμη-

Νέο Τευχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω
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θούμε ότι προηγούμενες απόπειρες ΠΑΣΚΕΔΑΚΕ για να μπλοκάρει η συνδικαλιστική γραφειοκρατία πανεργατικές απεργίες είχαν γίνει
το 2008 μέσα στη φωτιά της εξέγερσης μετά
τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και
το 2010 όταν ξεκινούσε η πάλη ενάντια στα μέτρα του ΓΑΠ που προετοίμαζαν το πρώτο Μνημόνιο. Και τις δυο φορές οι γραφειοκράτες είχαν αποτύχει και οι πρωτοβουλίες από τα κάτω
είχαν ανοίξει το δρόμο για άνοδο του κινήματος. Τώρα, η επιτυχία της απεργίας της Παρασκευής μπορεί να παίξει τον ίδιο ρόλο για την
κλιμάκωση της εργατικής αντίστασης.

Διχάλα
Μπροστά μας ανοίγεται μια διχάλα. Είτε οι
μνημονιακές πολιτικές δυνάμεις, παλιές και νέες, θα επιβάλουν τη δική τους “έξοδο” πάνω
στις πλάτες της εργατικής τάξης, είτε το εργατικό κίνημα θα επιβάλει τη δική του γνήσια έξοδο αναγκάζοντας τους καπιταλιστές να πληρώσουν το κόστος:
Διαγραφή του χρέους αντί για τα “πλεονάσματα” που λεηλατούν την εργατική τάξη.
Κρατικοποίηση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων αντί για τις ιδιωτικοποιήσεις
που χαρίζουν πλούτο στα “επενδυτικά” λαμόγια.
Ρήξη με το ευρώ, την ΕΚΤ και την ΕΕ και επιβολή εργατικού ελέγχου σε όλα τα επίπεδα,
στην οικονομία και στην πολιτική.
Με ορίζοντα ένα τέτοιο αντικαπιταλιστικό
πρόγραμμα, η πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ Αριστερά
μπορεί να στηρίξει την αντεπίθεση του εργατικού κινήματος για να μην περάσουν τα μέτρα
Τσίπρα και να αρχίσουμε να παίρνουμε πίσω
όλα όσα μας λεηλάτησαν.

Απεργιακές
συγκεντρώσεις
12 Γενάρη
Αθήνα

12μεσ πλ.Κλαυθμώνος

Θεσσαλονίκη

12μεσ πλ.Αγίας Σοφίας

Γιάννενα

10πμ Εργατικό Κέντρο

Χανιά

11πμ πλ.Αγοράς
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Το εργατικό κίνημα

ΟΛΠ Πόσο“φιλεργατικοί”είναι οι “επενδυτές”;

Π

ανηγύριζαν τις προηγούμενες μέρες οι
κυβερνητικοί και τα προσκείμενα σε αυτούς ΜΜΕ, για το “σπάσιμο των μνημονίων” με την υπογραφή της ΣΣΕ στον ΟΛΠ που
υπέγραψαν Cosco και ΟΜΥΛΕ. Οι “πανηγυρικοί” αναφέρουν ότι η νέα ΣΣΕ προβλέπει “την
επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού” που είχαν καταργηθεί από 2012.
Οι εργαζόμενοι της Cosco έχουν δώσει αγώνες για την υπογραφή ΣΣΕ. Οι κυβερνητικοί
όμως προσπαθούν να πείσουν ότι οι “επενδύσεις” - οι ιδιωτικοποιήσεις δηλαδή – δεν σημαίνουν απαραίτητα κι αντεργατικές επιλογές, αντίθετα μπορεί να σημαίνει και βελτίωση για
τους εργάτες στους τομείς που ξεπουλιούνται.
Πόσο πραγματική είναι αυτή η εικόνα;
Διαβάζουμε στο 902.gr για το τι προβλέπει η
νέα ΣΣΕ: “Στη ΣΣΕ που υπέγραψε η πλειοψηφία
της διοίκησης της ΟΜΥΛΕ με την Cosco, προβλέπονται μειώσεις μισθών περίπου κατά 25%.
Εισάγεται, μόνο για τους εργαζόμενους που
έχουν συμπληρώσει κατά την υπογραφή της
ΣΣΕ 27 έτη εργασίας, η καταβολή προσωποπαγούς επιδόματος Ευδόκιμης Υπηρεσίας,
ύψους 225 ευρώ το μήνα, δημιουργώντας εργαζόμενους δύο ταχυτήτων στον ΟΛΠ, ενώ
υποθηκεύει το εργασιακό μέλλον των επόμενων υπαλλήλων και παγιδεύει τους παλιότερους εργαζόμενους για να μην αντιδράσουν.
Ταυτόχρονα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
εργολαβικούς υπαλλήλους.
Η μείωση των μισθών σε όλα τα κλιμάκια έρχεται να προστεθεί στην αύξηση του ωραρίου (το
7,5ωρο - 37,5ωρο και το 7ωρο - 35ωρο που
ίσχυε έγινε 8ωρο - 40ωρο), στη «διευθέτηση»
του χρόνου εργασίας, στην εντατικοποίηση της
εργασίας και την εισαγωγή ενεργού και ανενεργού χρόνου εργασίας, στη δουλειά 7 μέρες τη
βδομάδα χωρίς να θεωρείται το Σαββατοκύριακο αργία, συνολικά σε όλες τις αντεργατικές
προβλέψεις του νέου Κανονισμού Προσωπικού”.
Κι αν αυτή είναι η εικόνα από τον Πειραιά,
για το “φιλεργατικό περιβάλλον” που διαμορφώνουν οι “επενδυτές”, ας ρωτήσουν τους ερ-

Απεργιακή συγκέντρωση των εργατών της Cosco τον Οκτώβρη του ’15

“Στο μεταξύ, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και η
Υπηρεσία Ασύλου αποφάσισαν να
προσλάβουν νέο προσωπικό με
σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου χωρίς να ζητούν εξειδικευμένη εμπειρία σε καμία κατηγορία.
Μέχρι και το 2017, η Υπηρεσία
Ασύλου συνομολογούσε ότι υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη
για την πρόσληψη εξειδικευμένου

Τραγικές
ελλείψεις και
καθυστερήσεις
Την Τρίτη 9/1 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στη
διοίκηση του νοσοκομείου Αγ. Σάββας
αφού οι πληρωμές όλων των ελαστικά εργαζόμενων στο νοσοκομείο (καθαριότητα,
φύλαξη, τραπεζοκόμοι, επικουρικοί, κλπ)
πάνε για τις 27 Γενάρη, τρεις βδομάδες
πίσω από την προβλεπόμενη ημερομηνία.

γάτες της ΣΕΚΑΠ στη Ξάνθη. Ο ερχομός του
Σαββίδη διαφημίστηκε σαν “μια από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις” που θα έφερνε
“νέα εποχή” στην άλλοτε συνεταιριστική καπνοβιομηχανία. Για τους εργαζόμενους σήμαινε δεκάδες απολύσεις, ατομικές συμβάσεις και
μισθολογικές περικοπές που έφταναν το 40%.
Οι ίδιοι είχαν απαντήσει τότε με τρεις 48ωρες
απεργίες. Σήμερα ο Σαββίδης απειλεί να βάλει
λουκέτο στη ΣΕΚΑΠ – και να στείλει τους εργάτες στις ουρές του ΟΑΕΔ - επειδή δεν του
διαγράφουν παλιότερο πρόστιμο που είχε επιβληθεί στην εταιρία.

Λουκέτο
Και οι εργάτες της ΣΕΚΑΠ δεν είναι οι μόνοι
που αντιμετώπισαν το “παραμυθένιο” τοπίο
των “επενδύσεων”. Όπως μας μεταφέρει ο
Παντελής Αποστολίδης από την Ξάνθη: “τα τελευταία 15 χρόνια περισσότερες από 30 βιομηχανίες έβαλαν λουκέτο στην περιοχή και συνεταιριστικά εργοστάσια όπως η ΣΕΚΑΠ και η
ΡΟΔΟΠΗ για να «σωθούν» ξεπουλήθηκαν σε
ιδιώτες. Οι καπνοπαραγωγοί των ορεινών περιοχών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις
καλλιέργειες και τις εστίες τους μην έχοντας
άλλη επιλογή από το σακάτεμα στις πιο βαριές
και ανθυγιεινές δουλειές της «πολιτισμένης»και

«ευημερούσας» ΕΕ. Οι ελάχιστοι που απέμειναν, παραμένουν απλήρωτοι από τα «κανόνια»
εταιρειών εμπορίας και επεξεργασίας καπνού,
όπως η Καπνική Μιχαηλίδης”.
“Το δικαίωμα στη δουλειά των εργαζόμενων
στη ΣΕΚΑΠ (και κάθε επιχείρηση) δεν μπορεί
να γίνεται αντικείμενο εκβιασμών του κάθε
αγύρτη επιχειρηματία και της διαπλοκής του
με την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία” τονίζει
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε ανακοίνωσή της και θέτει το
ζήτημα της απαλλοτρίωσης χωρίς αποζημίωση
στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που κλείνουν και τη λειτουργία τους με εργατικό έλεγχο. “Όχι μόνο πρέπει να πληρώσει τα χρέη του
ο Σαββίδης (και με κατάσχεση της περιουσίας
του) αλλά και η ΣΕΚΑΠ να συνεχίσει να συνεχίσει να λειτουργεί, κρατικοποιημένη και με εργατικό έλεγχο. Αν ο (κάθε) Σαββίδης δεν θέλει,
οι εργαζόμενοι μπορούν! Σε σύγκρουση με την
πολιτική ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ΣΕΒ, το πλαίσιο
μνημονίων και συνολικά την πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ για την υπεράσπιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου και των τραπεζών”.
Λύσεις υπάρχουν και είναι αντικαπιταλιστικές. Ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση από
τις ιδιωτικοποιήσεις και τα ξεπουλήματα που
προωθεί η κυβέρνηση.

Σ.Μ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ Όχι στη διάλυση, όχι στις απολύσεις
“Τέλος του Δεκεμβρίου ’17 περίπου 100 έμπειροι/ες συνάδελφοι/ισσες, που είχαν στηρίξει το
έργο της Υπηρεσίας Ασύλου τα
τελευταία δύο χρόνια από διάφορες νευραλγικές θέσεις, ήρθαν
αντιμέτωποι/ες με την απόλυση
και την ανεργία”, τονίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζόμενων Συμβασιούχων
στην Υπηρεσία Ασύλου.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

προσωπικού με ειδική εμπειρία είτε σε διαδικασίες αναγνώρισης
της ιδιότητας του πρόσφυγα, είτε
στη διαχείριση και συντονισμό ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων, είτε σε συγκεκριμένα προγράμματα πληροφορικής.
Η αλλαγή στάσης του Υπουργείου και της Υπηρεσίας Ασύλου εντός του 2017, λίγους μήνες μετά
την ίδρυση του Σωματείου, έρχεται σε προφανή αντίφαση με τις
ανάγκες που έχουν δημιουργήσει
οι συνεχείς μεταναστευτικές/προσφυγικές ροές, οι χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου και ο εγκλωβισμός χιλιάδων αιτούντων άσυλο
στα νησιά και στην ενδοχώρα.
Σε μια υπηρεσία που λειτουργεί
μονίμως «στο κόκκινο», η λογική
της «ανακύκλωσης» του προσωπικού και των ανέργων φαίνεται ότι

κυριαρχεί έναντι των διαρκών και
αντικειμενικών αναγκών της για
εξειδικευμένο προσωπικό.
Το Δ.Σ. του Σωματείου αφενός
καταδικάζει την απόφαση του
ΥΜΕΠΟ να υλοποιήσει τη δέσμευση της Κυβέρνησης για μαζικές
απολύσεις οδηγώντας περίπου
100 συμβασιούχους – μέλη του
Σωματείου- στην ανεργία και να
τους αποστερήσει με άδικο και κα-

ταχρηστικό τρόπο την προοπτική
σταθερής και διαρκούς απασχόλησης στην Υ.Α. Ταυτόχρονα το σωματείο καταδεικνύει την απουσία
συνείδητοποίησης της ευθύνης
που έχει το υπουργείο απέναντι
στη διαχείριση του προσφυγικού
ζητήματος, για την οποία απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό με
κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα”, τονίζεται στην ανακοίνωση.

ΟΛΜΕ Γ.Σ Προέδρων
Με βασικό θέμα τα προαπαιτούμενα της Γ' Αξιολόγησης, ειδικά αυτά
που έχουν να κάνουν με τις περικοπές στην Παιδεία, το ΔΣ της ΟΛΜΕ
αποφάσισε να καλέσει Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ στις
13 Ιανουαρίου στην Αθήνα ζητώντας από τις τοπικές ΕΛΜΕ να πραγματοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις του κλάδου την πρώτη εβδομάδα του
Ιανουαρίου που ανοίγουν τα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του νέου έτους (προτεινόμενες ημερομηνίες 10 – 12 /01).

“Η απάντηση της διοίκησης ήταν τρομερά δυσάρεστη για την πλειοψηφία των
συμβασιούχων εργαζόμενων, όχι μόνο για
τον Αγ. Σάββα αλλά παντού, αφού πλέον
όλοι οι συμβασιούχοι θα πληρώνονται από
την Ενιαία Αρχή Πληρωμών ένα μήνα αργότερα από την εργασία τους. Έτσι στα
τέλη του Γενάρη θα πληρωθεί ο μήνας
που πέρασε και όχι ο μήνας που έρχεται”,
τόνισε στην ΕΑ η Κατερίνα Πατρικίου, εργαζόμενη στον Αγ. Σάββα. “Γενικώς η εικόνα που υπάρχει είναι ότι υπάρχει κλίμα
καθυστέρησης σε όλα τα νοσοκομεία. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι πως στέρεψαν εντελώς τα κουτσουρεμένα λεφτά
από τους προϋπολογισμούς του 2017 και
δεν έχει μείνει τίποτα για να πληρωθούν
τα δεδουλευμένα των συναδέλφων”, ανέφερε η Κ. Πατρικίου υπογραμμίζοντας την
αναγκαιότητα για κοινό αγώνα συμβασιούχων και μόνιμων εργαζόμενων ενάντια
στις μνημονιακές επιθέσεις.

Λιτότητα
Και στο Αττικό νοσοκομείο οι προϋπολογισμοί λιτότητας που έχει επιβάλει κυβέρνηση και θεσμοί έφτασαν στο σημείο
να μην υπάρχουν φάρμακα για χημειοθεραπείες όπως αναφέρεται σε καταγγελία
που εξέδωσε η αντικαπιταλιστική παράταξη Γαλέρα. “Στο νοσοκομείο μας ακυρώνονται εδώ και 15 ημέρες προγραμματισμένες χημειοθεραπείες σε καρκινοπαθείς λόγω έλλειψης ειδικών ΧΜΘ φαρμάκων κατάλληλων για συγκεκριμένες κατηγορίες κακοήθων νοσημάτων”, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. “Οι πολιτικές των
ματωμένων πλεονασμάτων οδηγούν σε
μεγάλη και συνεχή μείωση των κοινωνικών
δαπανών και παραγγελίες με το σταγονόμετρο με τις οποίες δεν βγαίνει η χρονιά”,
συνεχίζει.
“Πρόβλημα υπάρχει και με τους νέους
φύλακες στο νοσοκομείο αφού πολλοί
από αυτούς ΔΕΝ έχουν πληρωθεί ακόμα
μετά τις αλλοπρόσαλλες συμφωνίες της
διοίκησης του νοσοκομείου με τους διάφορους εργολάβους”, δήλωσε ο Σπύρος
Στάικος, εκλεγμένος στο νέο ΔΣ του σωματείου εργαζόμενων στο Αττικό με το αντικαπιταλιστικό σχήμα Γαλέρα. “Άμεσα τις
επόμενες μέρες θα έχουμε σύσκεψη με
κάποιους από τους φύλακες για να πάμε
στον διοικητή και να διαμαρτυρηθούμε τόσο για τις απληρωσιές όσο και για την
αδιανόητη, απάνθρωπη κατάσταση που
επικρατεί στις χημειοθεραπείες”.
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Το εργατικό κίνημα
Απλώνεται το κύμα της απεργίας
Συνέχεια από τη σελίδα 2
Σε συμμετοχή στην απεργία καλεί ήδη το Σωματείο Εκτάκτων του
ΥΠ.ΠΟ που μεταξύ άλλων αναφέρει πως “όσο και αν ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι υπάρχει «φως στο τούνελ» για το λαό, η πραγματικότητα τη διαψεύδει. Η προώθηση της αντεργατικής πολιτικής πάει αγκαλιά με την ένταση του αυταρχισμού και της καταστολής. Επιχειρούν να βάλουν με κάθε
τρόπο στο γύψο τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες της εργατικής τάξης,
να υψώσουν εμπόδια και περιορισμούς στην άσκηση του απεργιακού δικαιώματος και στη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων, να βάλουν χέρι στη δράση των σωματείων”.
Ανάμεσα σε άλλα ήδη καλούν σε απεργία η Ομοσπονδία Οικοδόμων, η
Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Γάλα – Τρόφιμα – Ποτά, η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο, η Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Κλωστοϋφαντουργία – Ιματισμό και Δέρμα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, η
Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου – Χάρτου. Εργατικά Κέντρα όπως του Πειραιά, της Λαμίας , της Νάουσας, της Άρτας, του Αγρινίου, της Ζακύνθου,
της Φωκίδας, της Κεφαλονιάς – Ιθάκης, της Λάρισας και του Λαυρίου και
δεκάδες ακόμα σωματεία.
Απόφαση για συμμετοχή στην απεργία και πρόγραμμα εξορμήσεων ενημέρωσης στους εργαζόμενους έχει βγάλει και ο Σύλλογος Εργαζόμενων
πρ. ΥΠΑΝ, ενώ μέχρι το βράδυ της Τρίτης 9/1 αναμένονταν αποφάσεις
από σειρά σωματείων και συλλόγων τόσο στην δημόσια διοίκηση, όσο και
σε άλλα κομμάτια του δημόσιου τομέα όπως στους δήμους και στην εκπαίδευση. Σε 24ωρη απεργία ανακοίνωσε πως θα μετατρέψει την στάση
εργασίας της ΑΔΕΔΥ, όποτε αυτή και αν γίνει, η ΟΛΜΕ.
Αντίστοιχα, απεργιακά καλέσματα για την Παρασκευή 12/1 αναμένονται τις
επόμενες μέρες και ώρες από σειρά εργατικών κέντρων, νομαρχιακών τμημάτων της ΑΔΕΔΥ αλλά και πρωτοβάθμιων σωματείων του ιδιωτικού τομέα
σε όλη τη χώρα, ενώ και συνταξιουχικές οργανώσεις, με πρώτο παράδειγμα
τους Συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας, ετοιμάζουν τη συμμετοχή τους
στην μεγάλη Πανεργατική κινητοποίηση της Παρασκευής 12/1 με συγκέντρωση στην Αθήνα στην πλ. Κλαυθμώνος στις 12 το μεσημέρι.

ΟΙΥΕ 24ωρη απεργία 14 Γενάρη
Σε 24ωρη Πανελλαδική Απεργία προχωράει αυτή την Κυριακή 14 Γενάρη -ημέρα όπου τα καταστήματα θα είναι ξανά ανοικτά σύμφωνα με το μνημονιακό θεσμικό πλαίσιο- η
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ).
“Στις 14 Γενάρη, για μια ακόμα Κυριακή, οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο καλούνται να ξεχάσουν την ημέρα
ανάπαυσής τους, να ξεχάσουν τις οικογένειές τους
και τον ελεύθερο χρόνο τους και να προσέλθουν να
εργαστούν, διότι έτσι έχουν αποφασίσει οι δανειστές,
η Κυβέρνηση και οι μεγάλοι εργοδότες. Αυτή την Κυριακή 14/1/2018 και μετά από 3 συνεχόμενες Κυρια-

κές το Δεκέμβρη, θα λειτουργήσουν ξανά όλα τα εμπορικά καταστήματα και οι αλυσίδες, λόγω των εκπτώσεων, όπως προβλέπει η Μνημονιακή νομοθεσία
του 2013 την οποία η Κυβέρνηση άφησε άθικτη. Οι
εργαζόμενοι στο Εμπόριο δεν το βάζουμε κάτω”, τονίζεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας η οποία καλεί σε κατά τόπους απεργιακές συγκεντρώσεις με βασικό αίτημα: “Κάτω τα χέρια από τις Κυριακές μας.
Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακής – Αργίας, ΤΩΡΑ!”

ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ Όχι στους εκβιασμούς της διοίκησης
Ανακοίνωση ενάντια στους εκβιασμούς της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ προς το προσωπικό σχετικά
με την υπογραφή νέας δήλωσης
με τις προϋποθέσεις και τα αιτούμενα δικαιολογητικά για την παροχή οικογενειακού επιδόματος και
υγειονομικής κάλυψης έβγαλε η
παράταξη ΣΕΚΕΣ-ΕΥΔΑΠ.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ με ασάφειες και “πονηρές” διατυπώσεις
και με δικαιολογία την δήθεν επικαιροποίηση των δικαιολογητικών,
εκβιάζει τους ασφαλισμένους εργαζόμενους της εταιρίας ότι δεν
θα πάρουν οικογενειακά επιδόμα-

τα και δεν θα έχουν υγειονομική
περίθαλψη αν δεν συναινέσουν
στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
“Ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και για ποιο λόγο;”,
αναρωτιούνται στην ανακοίνωση οι
εκπρόσωποι του ΣΕΚΕΣ-ΕΥΔΑΠ
που ζητάνε από την Ομοσπονδία
τους, την ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, να σταματήσει την τακτική της σιωπής των
αμνών και να πάρει ανοικτά θέση
καλύπτοντας την αντίδραση του
προσωπικού στην απαράδεκτη
ενέργεια της διοίκησης. Ταυτόχρονα καλεί όλους τους συναδέλφους
τους να αρνηθούν την υπογραφή

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ Νέα συγκέντρωση 10 Γενάρη

Ν

έα κινητοποίηση την
Τετάρτη 10/1, στις
10πμ, έξω από το
κεντρικό κατάστημα της
Εθνικής στην Αιόλου καλεί
ο Σύλλογος Συνταξιούχων
Εθνικής την ώρα που συνεδριάζει η διαχειριστική Επιτροπή του ΛΕΠΕΤΕ. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη
κινητοποίηση της νέας χρόνιας που δίνει το στίγμα της
αγωνιστικής συνέχειας απέναντι στις μεθοδεύσεις της
διοίκησης που από την
1/12/17 έκοψε και επίσημα
την χρηματοδότηση των
επικουρικών παροχών. Την
ίδια μέρα (Τετάρτη 10/1)
στις 4μμ στα γραφεία του
ΣΣΕΤΕ (Δραγατσανίου 8,
6ος όροφος) η Ανοιχτή Επιτροπή Συνταξιούχων και
Εργαζόμενων ΕΤΕ καλεί σε μεγάλη ανοιχτή σύσκεψη ενημέρωσης και περαιτέρω οργάνωσης
του αγώνα. Σημαντική αναμένεται να είναι και η
κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στο
Ηράκλειο της Κρήτης την Πέμπτη 11/1 στο Εργατικό Κέντρο (Λ. Δημοκρατίας 10).
Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με τον Βασίλη Πανάκια από την Ομάδα - Ενότητα και Δράσεις για το ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ.
“Ο ΛΕΠΕΤΕ είναι ένας λογαριασμός εγγυημένων επικουρικών παροχών που έχει στηριχτεί στις πολύ μεγάλες εισφορές των χιλιάδων

τραπεζοϋπαλλήλων
από το 1949 μέχρι
σήμερα. Ακριβώς
γιατί οι προηγούμενες διοικήσεις της
τράπεζας μετέτρεψαν τον ΛΕΠΕΤΕ σε
λογαριασμό εγγυημένων παροχών, η
μονομερής κατάργησή του, εκτός
από αντιδεοντολογική και ανήθικη, είναι
και παράνομη.
Και ενώ η κυβέρνηση θα έπρεπε να
παρέμβει, να επιβάλει το νόμο και να
επαναφέρει το καθεστώς της νομιμότητας όπως είναι και
ο ρόλος της, απέναντι σε μια τόσο
ξεδιάντροπη παρανομία, έρχεται δυστυχώς να
συνεπικουρήσει στην απόφαση Φραγκιαδάκη
νίπτοντας τα χέρια της.
Η διοίκηση της τράπεζας αφήνει να διακινείται σενάριο πιστωτικού κινδύνου από την
ύπαρξη του ΛΕΠΕΤΕ. Εμείς οι εργαζόμενοι
γνωρίζουμε ότι είναι ψευδές πως ο ΛΕΠΕΤΕ
θα δημιουργήσει πιστωτικό κίνδυνο για την
τράπεζα.
Σήμερα με την περικοπή των επικουρικών
παροχών εκβιάζουν στην ουσία τους συνταξιούχους είτε να πάρουν ένα πολύ μειωμένο ΛΕ-

ΠΕΤΕ είτε να ενταχθούν με το ζόρι στο ΕΤΕΑΕΠ. Ωστόσο ακόμα και με τις δικές τους αναλογιστικές μελέτες σε βάθος χρόνου το ΕΤΕΑΕΠ αποδεικνύεται θνησιγενές. Εξάλλου η
απόφαση του ΣΣΕΤΕ, του συλλογικού οργάνου των συνταξιούχων, είναι ξεκάθαρη: ο ΛΕΠΕΤΕ είναι αδιαπραγμάτευτος. Δυστυχώς βλέπουμε κομμάτια της συνδικαλιστικής ηγεσίας,
είτε του ΣΣΕΤΕ, είτε του ΣΥΕΤΕ να πηγαίνουν
προς συμβιβασμό.
Επίσης γνωρίζουμε πως κυβέρνηση και Φραγκιαδάκης θα έχουν εξίσου μεγάλο πρόβλημα
αφού θα πρέπει με την ένταξή μας να χρηματοδοτήσουν τον ΕΤΕΑΕΠ από τη στιγμή που δεν
έχουμε εισφέρει ποτέ στο νέο ταμείο. Αυτό προϋποθέτει από την τράπεζα τόσα χρήματα όσα
θα έπρεπε να δώσει για τα επόμενα 30 χρόνια
για να καλύψει τον ΛΕΠΕΤΕ.
Από τη μεριά μας πιέζουμε
ώστε να μην δεχθούμε κανένα συμβιβασμό.
Είναι προφανές πως θέλουν να ξαλαφρώσουν τους
τραπεζίτες από το κόστος
των επικουρικών παροχών
μας, φορτώνοντάς το στην
κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούν να μας φέρουν απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία. Αυτός είναι και
ο λόγος που χρειάζεται να
ξεκινήσουμε μια μεγάλη κινητοποίηση ενημέρωσης.
Από την μία προς ολόκληρη
την κοινωνία και από την άλ-

της απαράδεκτη και επικίνδυνης
δήλωσης.
“Το υγειονομικό μας χρηματοδοτείται κάθε μήνα από τις εισφορές
και τον κόπο εργαζόμενων και συνταξιούχων και δεν έχει κανένας δικαίωμα να μας εκβιάζει. Η απαράδεκτη δήλωση πρέπει να αποσυρθεί. Η Διοίκηση υποχρεούται να
εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στον απαράδεκτο
εκβιασμό προσωπικού και συνταξιούχων” αναφέρεται στην ανακοίνωση.

λη προς τους εν ενεργεία συναδέλφους.
Τέτοιου είδους κινητοποίηση πρέπει να συμπεριλάβει όλη την χώρα και πρέπει να έχει
αιφνιδιαστικές και ακτιβίστικες ενέργειες. Καταλαβαίνουμε πως η οργάνωση αυτή έχει δυσκολίες γιατί εμείς που θέλουμε να κάνουμε
ένα βήμα παραπάνω -και είμαστε εκατοντάδες
σε όλη την Ελλάδα- δεν έχουμε πρόσβαση
στις λίστες με τον κόσμο πανελλαδικά, και ο
ΣΣΕΤΕ που έχει αυτή τη δύναμη δεν την χρησιμοποιεί.
Αυτός είναι και ο λόγος που συσκέψεις
όπως αυτή που καλεί η Ανοιχτή Επιτροπή την
Τετάρτη 10/1 είναι πολύ σημαντικές: πρέπει να
βρούμε τους τρόπους για να δημιουργήσουμε
σε κάθε δήμο της χώρας, αφού υπάρχουν
παντού καταστήματα της τράπεζας, ανοιχτές
επιτροπές ενημέρωσης και αγώνα. Θα πρέπει
να πηγαίνουμε παντού να ενημερώνουμε την
κοινωνία και να μιλάμε με τους εν ενεργεία.
Να κάνουμε αποκλεισμούς καταστημάτων με
περιφερειακές δράσεις.
Χρειάζεται να οργανώσουμε το δίκτυό μας και
να πιέσουμε το σύλλογο
να κινηθεί αγωνιστικά.
Δεν διαχωρίζουμε τους
εαυτούς μας από το
σύλλογο αντιθέτως θέλουμε να γίνουμε μοχλός πίεσης που να
αναγκάσει το σύλλογο
να κινηθεί προς αγωνιστική κατεύθυνση και
όχι στην κατεύθυνση
των συμβιβασμών”.

Κυριάκος Μπάνος
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Πακιστανός εργάτης
Σαχζάτ Λουκμάν δολοφονήθηκε γύρω στις 3
τα ξημερώματα της 17ης Ιανουαρίου 2013 επί της οδού
Τριών Ιεραρχών στα Πετράλωνα, από τον 29χρονο πυροσβέστη Χρήστο Στεργιόπουλο και
τον 25χρονο Διονύση Λιακόπουλο. Οι δύο δολοφόνοι επέβαιναν
σε μηχανάκι και οπλισμένοι με
πτυσσόμενα μαχαίρια «πεταλούδα», επιτέθηκαν στον 27χρονο
Λουκμάν, ενώ εκείνος πήγαινε
με το ποδήλατό του στη δουλειά
του στη Λαϊκή. Τον σκότωσαν με
7 μαχαιριές στην καρδιά και
στην πλάτη και τον παράτησαν
αιμόφυρτο στην άσφαλτο όπου
άφησε την τελευταία του πνοή.
Η δίκη των δύο χρυσαυγιτών
(που είναι σήμερα ανάμεσα
στους κατηγορούμενους της δίκης της Χ.Α που βρίσκεται σε
εξέλιξη) ξεκίνησε στις 18 Δεκέμβρη 2013. Μετά από τέσσερις
μήνες διάρκειας της δίκης, το
Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της
Αθήνας καταδίκασε τους δύο
δολοφόνους χρυσαυγίτες σε
ισόβια χωρίς κανένα ελαφρυντικό, αναγνωρίζοντας για πρώτη
φορά σε ελληνικό δικαστήριο το
ρατσιστικό κίνητρο της δολοφονίας.
Ο Στεργιόπουλος και ο Λιακόπουλος, εκείνο το βράδυ, αφού
αφαίρεσαν τις πινακίδες από το
μηχανάκι τους, πήραν τα μαχαίρια πεταλούδα και βγήκαν παγανιά. Βρήκαν μόνο τον Λουκμάν
να προσπαθεί στις 3 η ώρα τη
νύχτα να πάει για να πιάσει δουλειά στη Λαϊκή με το ποδήλατό
του. Δεν τον γνώριζαν ούτε είχαν προσωπικές διαφορές μαζί
του, τον επέλεξαν με μοναδικό
κριτήριο το χρώμα του δέρματος, την καταγωγή και την θρησκεία του και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν με επαγγελματικό
τρόπο τα μαχαίρια τους, τα κάρφωσαν στην καρδιά του και τον
εγκατέλειψαν αιμόφυρτο, για να
πεθάνει από ακατάσχετη αιμορραγία. Η σύλληψή τους έγινε τυχαία, μόνο γιατί κάτοικοι της περιοχής είδαν τη δολοφονία και
ειδοποίησαν την αστυνομία.
Όταν συνελήφθησαν στο Σύνταγμα, ο ένας είχε ακόμα το ματωμένο μαχαίρι στα χέρια και ο
άλλος είχε το μαχαίρι κρυμμένο
στο παπούτσι, γεγονός που φανερώνει ότι δεν ένιωθαν ότι
υπήρχε η παραμικρή πιθανότητα
να συλληφθούν.
Οι δύο δολοφόνοι αποτελούσαν ένα μικρό και ευέλικτο τάγμα εφόδου που βγήκε τη νύχτα
για να τρομοκρατήσει και να δολοφονήσει μετανάστες. Ήταν
άλλωστε μία πρακτική που είχε
ξεκινήσει τρία ολόκληρα χρόνια
πριν και κλιμακώθηκε μετά το

Το αντιρατσιστικό και

Σαχζάτ Λουκμάν

ΠΑΡΩΝ
καλοκαίρι του 2012 σε πολλές
γειτονιές. Αντί όμως η σύλληψη
του Στεργιόπουλου και του Λιακόπουλου να σημάνει το ξετύλιγμα του κουβαριού της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής
Αυγής, αυτό που ακολούθησε
ήταν η κραυγαλέα προσπάθεια
συγκάλυψης από την αστυνομία
και τις αρχές.
Ακόμα και όταν στα σπίτια των
δολοφόνων βρέθηκαν όλα τα
αποδεικτικά στοιχεία ότι ήταν
χρυσαυγίτες, δεν εξετάστηκε
ποτέ η συνολικότερη εμπλοκή
της Χρυσής Αυγής στη συγκεκριμένη δολοφονία, ενώ η ενημέρωση της αστυνομίας μίλαγε
για “φυλλάδια πολιτικού κόμματος” χωρίς να κατονομάζει τη
Χρυσή Αυγή. Οι φωτογραφίες
των δύο χρυσαυγιτών δεν δόθηκαν ποτέ στη δημοσιότητα για
να αναγνωριστούν από πιθανόν
άλλα θύματα άλλων επιθέσεων
στο παρελθόν. Δεν έγινε ποτέ
άρση του τηλεφωνικού τους
απορρήτου ώστε να διερευνηθεί
από ποιον είχαν πάρει την εντολή να βγουν παγανιά εκείνη τη
νύχτα.

Συγκάλυψη
Η συγκάλυψη της υπόθεσης
και συνολικά της Χρυσής Αυγής
ήταν πολιτική γραμμή της κυβέρνησης Σαμαρά και του
υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Δένδια. Η δολοφονία του Λουκμάν έγινε μέσα σε μία περίοδο
που η ΕΛ.ΑΣ οργάνωνε ρατσιστικά πογκρόμ στους δρόμους της
Αθήνας, συλλαμβάνοντας σωρηδόν κάθε σκουρόχρωμο που
τολμούσε να κυκλοφορήσει στο
κέντρο και στη συνέχεια τους
φυλάκιζε στις Αμυγδαλέζες και
στα στρατόπεδα κολαστήρια. Η
δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν
ήταν ο πρόδρομος της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.
Τον Απρίλη του 2014 οι δολοφόνοι του Λουκμάν καταδικάστηκαν με τη μεγαλύτερη δυνατή ποινή, ισόβια χωρίς κανένα
ελαφρυντικό. Αυτή η εξέλιξη
ήταν ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα
της δράσης του αντιφασιστικού
και αντιρατσιστικού κινήματος,
που έδωσε τη μάχη στην Ελλάδα και διεθνώς. Μία υπόθεση
που πήγε στα δικαστήρια ως
ένα “τυχαίο περιστατικό” για
έναν “τυχαίο διαπληκτισμό”,

έφτασε στην καταδίκη των δολοφόνων και στην αναγνώριση
του ρατσιστικού κινήτρου, ανοίγοντας το δρόμο για την καταδίκη όλου του εγκληματικού μηχανισμού των χρυσαυγιτών, για να
πάνε όλοι ισόβια και να κάνουν
παρέα με τους δολοφόνους του
Σαχζάτ Λουκμάν. Η ακροαματική
διαδικασία ανέδειξε πεντακάθαρα την σχέση των κατηγορουμένων με την Χρυσή Αυγή και η
υπόθεση εντάχθηκε στη μεγάλη
δίκη της εγκληματικής οργάνωσης.
Η καταδίκη ήταν αποτέλεσμα
μιας ολόκληρης καμπάνιας και
μίας μάχης που δόθηκε από το
αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα μέσα και έξω από τα
δικαστήρια. Ο πανελλαδικός ξεσηκωμός στις 19 Γενάρη 2013“Αθήνα πόλη Αντιφασιστική”
ανέδειξε την πάλη ενάντια στη
Χρυσή Αυγή σαν κεντρικό κομμάτι της πάλης του κινήματος.
Μέσα από την καμπάνια της
Πακιστανικής Κοινότητας και
της ΚΕΕΡΦΑ, η υπόθεση Λουκμάν έγινε υπόθεση των συνδικάτων, των φοιτητικών συλλόγων,
των δημοτικών συμβουλίων που
απαίτησαν την παραδειγματική
καταδίκη των ενόχων. Μέσα από
αυτή τη στήριξη, παρών στη δίκη ήταν η εμβληματική μορφή
της μητέρας και του πατέρα του
Λουκμάν, που κατέθεσαν στο δικαστήριο αλλά και μίλησαν σε
δεκάδες εκδηλώσεις σε γειτονιές και πανεπιστήμια σε όλη
την Ελλάδα, καλώντας σε κλιμάκωση της δράσης κατά του ρατσισμού και του φασισμού για
να είναι ο γιος τους το τελευταίο θύμα.
Πέντε χρόνια μετά, τιμούμε
την μνήμη του Σαχζάτ Λουκμάν,
δυναμώνοντας τον αγώνα για να
τσακίσουμε τη φασιστική απειλή
και για την καταδίκη των νεοναζί
δολοφόνων της Χρυσής Αυγής
και παλεύουμε τη ρατσιστική
πολιτική που στρώνει το δρόμο
στους φασίστες. Για να νικήσει
η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, να ανοίξουν τα σύνορα, να
κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να νομιμοποιηθούν
όλοι οι μετανάστες χωρίς διακρίσεις και να αποχτήσουν ίσα
και πλήρη δικαιώματα.

Κατερίνα Θωίδου

Α

νεβαίνει ο αντιφασιστικός πυρετός στις γειτονιές του κέντρου της Αθήνας, λίγες ημέρες πριν την διαδήλωση για τα 5 χρόνια από την δολοφονία του Σαχζάτ
Λουκμάν, την Κυριακή 14/1 στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Μερκούρη στα
Πετράλωνα. Η πρωτοβουλία για την διαδήλωση αποφασίστηκε σε μαζική σύσκεψη,
που κάλεσε η Πακιστανική Kοινότητα και η ΚΕΕΡΦΑ πριν τις γιορτές.
Μέχρι στιγμής το κάλεσμα στηρίζουν επίσης η Μπαγκλαντεσιανή κοινότητα, η Λέσχη Αλληλεγγύης Ν. Κόσμου, το Σωματείο Συμβασιούχων του ΥΠΠΟ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, o
Αντιφασιστικός Συντονισμός Καλλιθέας Μοσχάτου, η Πρωτοβουλία για το κλείσιμο
των γραφείων της Χ.Α, η φεμινιστική εφημερίδα "το μωβ". Τις επόμενες ημέρες, συμμετοχή αναμένεται να δηλώσουν η τοπική Ε’ ΕΛΜΕ, ο Σύλλογος Δασκάλων Παρθενώνας, το Σωματείο εργαζόμενων στο ΥΠΠΟ, το σχήμα των ΕΑΑΚ στην Πάντειο, η κίνηση πολιτών Μοσχάτου Μεσοποταμία, η ΛΑΕ Πετραλώνων, κ.α.
Αφισοκολλήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει στις γειτονιές των Πετραλώνων, της Καλλιθέας, του Κεραμεικού, ενώ με πανό έχει γεμίσει η πλ. Μερκούρη, τόπος της συγκέντρωσης. Το πιο σημαντικό όμως είναι η ανταπόκριση στις εξορμήσεις που άρχισαν ήδη
τις ημέρες των γιορτών. Η εξόρμηση στα Κάτω Πετράλωνα και η μικροφωνική για 2
ώρες στο σταθμό του ΗΣΑΠ την Παρασκευή ενημέρωσε εκατοντάδες, ενώ 6 φύλλα
της Ε.Α δόθηκαν και 9 εργαζόμενοι και φοιτητές άφησαν επικοινωνία για να βοηθήσουν στην καμπάνια.

Συζήτηση
Ίδια εικόνα και στα καφέ της περιοχής Κουκακίου και Πετραλώνων που κολλήθηκαν αφισάκια ενώ δόθηκαν ακόμη 5 εφημερίδες. Επίσης μεγάλη ήταν η όρεξη για συζήτηση και συμμετοχή στους εργατικούς χώρους. Η ΔΕΗ στο Ρουφ, το ΙΚΑ Κ. Πετραλώνων, ο δημοτικός σταθμός 9,84, ο δήμος και η Εφορία στην Καλλιθέα, είναι οι πρώτοι εργατικοί χώροι που ενημερώθηκαν, με πολλούς να ανοίγουν την συζήτηση για
την δίκη της Χ.Α. και πως η δύναμη του αντιφασιστικού κινήματος έχει κάτσει τους
δολοφόνους στο σκαμνί.
Η νομιμοποίηση όλων των μεταναστών με όλα τα δικαιώματα, το κλείσιμο των
στρατοπέδων συγκέντρωσης και οι ανοιχτές πόλεις για τους πρόσφυγες είναι το μήνυμα που θα φέρουν τα συνεργεία σε πολλούς περισσότερους εργατικούς χώρους
τις επόμενες λίγες ημέρες που απομένουν πριν την πορεία.
Κρίσιμο στοιχείο για την μαζικότητα της συγκέντρωσης είναι να γίνει γνωστή στα
σχολεία και τις σχολές της γειτονιάς. Λίγο πριν την εξεταστική, εξορμήσεις θα γίνουν
σε Πάντειο, Νομική, σε αμφιθέατρα, λέσχες και αναγνωστήρια για να ενημερωθούν
φοιτητές/τριες, καθηγητές και διοικητικοί, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ ήδη ξεκίνησαν οι εξορμήσεις στα σχολεία. Στο Πειραματικό λύκειο στην Πλάκα ήταν η πρώτη
εξόρμηση όπου οι μαθήτριες/ες ήταν ήδη ενημερωμένοι για την διαδήλωση, ενώ τις
επόμενες μέρες εξορμήσεις θα γίνουν στην Σιβιτανίδειο και σε άλλα τρία λύκεια.
Την Παρασκευή το μεσημέρι το ραντεβού ολών μας θα είναι έξω από τα τζαμιά της
περιοχής ενημερώνοντας μετανάστες, ενώ ήδη την Δευτέρα το μεσημέρι μέλη
της Μπαγκλαντεσιανής κοινότητας οργάνωσαν εξόρμηση στα μαγαζιά στην Ομόνοια. Μικροφωνική, που οργανώνεται από όσους συμμετέχουν, θα υπάρχει το απόγευμα της Παρασκευής στο σταθμό των Πετραλώνων, ενώ όλες οι γειτονιές οργανώνουν ανάλογες εξορμήσεις.

Γιάννης Μαραβελάκης
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αντιφασιστικό κίνημα

Στην τελική ευθεία για τη
μεγάλη συναυλία στο Γκαγκάριν
Μ
ια χρονιά μεγάλων προκλήσεων
για το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα, θα ξεκινάει
δυναμικά με τη μεγάλη γιορτή-συναυλία
που διοργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ, για την ενίσχυση της καμπάνιας για τη δίκη - καταδίκη της Χρυσής Αυγής, την στήριξη
των θυμάτων των ρατσιστικών και φασιστικών επιθέσεων, την αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες, την πάλη για τα δικαιώματα των μεταναστών.

Την παρουσίαση της όλης εκδήλωσης
θα κάνουν οι ηθοποιοί Μαρία Κανελλοπούλου και Παντελής Δεντάκης.
Η συναυλία θα σημάνει και την επίσημη έναρξη της καμπάνιας για τις 17
Μάρτη, της ημέρας που το αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό κίνημα ετοιμάζεται να
διαδηλώσει σε τριάντα πόλεις όλου του
πλανήτη και σε μία σειρά πόλεις όλης
της Ελλάδας.
Ελάτε όλοι και όλες στη συναυλία για

να δυναμώσουμε την αντίσταση στο φασισμό και το ρατσισμό, για να νικήσει η
ελπίδα και όχι η απελπισία!
Εισιτήρια: 5 ευρώ, Σημεία πώλησης:
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, Φειδίου 1416, πίσω από Τιτάνια-Ρεξ, 210 5247584,
ΚΕΕΡΦΑ, Αιόλου 47, 5ος. Τηλ. 210
3232871, Δισκοπωλείο Syd Records,
Πρωτογένους 13, Ψυρρή και στις εξορμήσεις της ΚΕΕΡΦΑ στις γειτονιές.

Μία σειρά καλλιτέχνες ετοιμάζονται
να ενώσουν τη φωνή τους στη μεγάλη
Αντιφασιστική συναυλία της ΚΕΕΡΦΑ
στις 20 Γενάρη στις 8μμ στο Gagarin,
(Λιοσίων 205).
Με τη Λαϊκή ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης συμμετέχουν αφιλοκερδώς οι:
Παντελής Αμπαζής, Κίτρινα Ποδήλατα,
Υακίνθη Λάγιου, Σοφία Παπάζογλου, Μάνος Πυροβολάκης, Ναταλία Ρασούλη,
Αγγελική Τουμπανάκη, Ιωάννα Φόρτη.
Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας
συμμετέχουν οι Δημήτρης Πουλικάκος
και Νίκος Σπυρόπουλος, MC YINKA, Jerome Kaluta, Duyou, RadioSol, ΛΑΡΓΚΟ.

«Αν δεν είσαι εσύ
εκεί, ποιος θα είναι»;

Α

υτή η ορχήστρα έχει το χαρακτηριστικό ότι είμαστε όλοι
ίσοι. Μέσα σε αυτό το πνεύμα προσπαθούμε όλοι μαζί
για αυτό το αποτέλεσμα το οποίο βγαίνει. Είμαστε δέκα
μουσικοί επί σκηνής, το όνομά μας “Λαϊκή ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης” τα λέει όλα. Στην ουσία είμαστε η ορχήστρα του
Μίκη. Ο ίδιος δεν είναι ένα τοτέμ, είναι ζων, δρων και πανταχού
παρών, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει δευτερόλεπτο μουσικής
ή δραστηριότητας από αυτά που παράγουμε, τα οποία να μην
τα παρακολουθεί. Είτε με τη φυσική του παρουσία είτε ακόμα
και όταν δεν είναι εκεί, πάντα φροντίζει ώστε το αποτέλεσμα
να φτάνει στα αυτιά του και βέβαια το πλαίσιο με βάση το
οποίο λειτουργεί η ορχήστρα είναι πάντα κάτω από την ομπρέλα του.

Διεθνής μέρα
δράσης 17Μ
Πλατειά σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ γινόταν την Τρίτη 9 Γενάρη στο Ρομάντσο
στο κέντρο της Αθήνας (την ώρα που η
Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο) με θέμα την οργάνωση του
συλλαλητηρίου στις 17 Μάρτη. Ενημέρωση από τη σύσκεψη θα υπάρχει στο
επόμενο φύλλο.

Αντιφασιστική εξόρμηση πραγματοποίησαν μέλη της ΚΕΕΡΦΑ Κυψέλης και
της Μπαγκλαντεσιανής κοινότητας τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου στις γειτονιές
του κέντρου στα στέκια και στα μαγαζιά των μεταναστών καλώντας στην κινητοποίηση στα Πετράλωνα για τα 5 χρόνια από την δολοφονία του Σαχζάτ
Λουκμάν και στη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία 20/1 στο Gagarin. Κόπηκαν
συνολικά 17 προσκλήσεις.

30 ρατσιστικές επιθέσεις
στο Ρέντη – Τι κάνει ο Τόσκας;

Μ

ία σειρά ρατσιστικών επιθέσεων
που έγιναν τις τελευταίες ημέρες σε βάρος Πακιστανών μεταναστών στην περιοχή του Ρέντη καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ
Πειραιά και η Πακιστανική Κοινότητα.
Μετά από σύσκεψη που έγινε αποφασίστηκε να δοθεί μία πρώτη απάντηση
το Σάββατο 13 Ιανουαρίου με συγκέντρωση -πικετοφορία στον τόπο των επιθέσεων, με αγωνιστικό ραντεβού στις 12
το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Θηβών και Θεσσαλονίκης. Τις επόμενες
ημέρες θα πραγματοποιηθεί παράσταση
διαμαρτυρίας στο αστυνομικό τμήμα
Ρέντη με τη συμμετοχή του Δημοτικού
Συμβουλίου Νίκαιας-Ρέντη και άλλων κινήσεων και φορέων της περιοχής.
“Το τελευταίο μήνα στην περιοχή Ρέντη- Nίκαια μία οργανωμένη ομάδα φασιστών έχει προχωρήσει σε αρκετές ρα-

τσιστικές επιθέσεις κατά μεταναστών
εργατών”, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση
της ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά και της Πακιστανικής Κοινότητας. “Αυτή η ομάδα κάνει
περιπολίες στις οδούς Μακρυγιάννη,
Θεσσαλονίκης, Ιθάκης και στην Θηβών
και χτυπάει με πέτρες, ξύλα, μπουκάλια
ακόμη και νεράντζια τα σπίτια και μαγαζιά των μεταναστών.

Καταγγελίες
Παρά τις καταγγελίες των μεταναστών στην Αστυνομία, η ομάδα συνεχίζει
να δρα στην περιοχή.
Οι επιθέσεις γίνονται κατά τις βραδυνές ώρες. Μέχρι τώρα έχουν στοχοποιήσει και επιτεθεί σε περίπου τριάντα
σπίτια. Από τα Χριστούγεννα, κλιμακώθηκαν οι επιθέσεις.
Σε ένα από αυτά ο μετανάστης τους
φώναξε γιατί τα κάνετε αυτά και πήρε

απάντηση “βρωμοπακιστανοί φύγετε, να
πάτε στη χώρα σας”. Εμφανίστηκαν μάλιστα φορώντας όλοι μαύρες κουκούλες.Την ομάδα αποτελούσαν άτομα ηλικίας 18-22 ετών. Ένας άλλος μετανάστης κατήγγειλε ότι άτομο μεγαλύτερης
ηλικίας τους μάζεψε με ένα μαύρο αυτοκίνητο και τους απομάκρυνε όταν σε κάποια επίθεση διαμαρτυρήθηκαν οι μετανάστες άμεσα.
Πρόκειται για περιοχή στην οποία παλιότερα έδρασε τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής με επιθέσεις ξανά σε σπίτια
και στους δρόμους της γειτονιάς.
Δεν θα επιτρέψουμε στη Νίκαια και
στο Ρέντη, στην περιοχή από όπου οι
Ρουπακιάδες της Χρυσής Αυγής έφτασαν στο Κερατσίνι για να δολοφονήσουν
το Παύλο Φύσσα, να ξαναστηθούν τάγματα εφόδου κατά των μεταναστών.
Καλούμε το Δήμο Νίκαιας, τα συνδικάτα, την αριστερά να δώσουμε μαζί τη
μάχη για να μπει τέλος στις ρατσιστικές
επιθέσεις και να διαλυθεί η φασιστική
ομάδα στην περιοχή Ρέντη-Νίκαιας”.

Όλο αυτό ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά. Ξεκινάει από τον
πρώτο δίσκο του Μίκη, που ήταν ο “Επιτάφιος”, ο οποίος ήταν
στην πραγματικότητα μία ατομική βόμβα, η οποία έπεσε στα
πολιτιστικά και παράλληλα στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας. Ο Μίκης γύρω στο ‘60 ήταν ήδη πετυχημένος στο κλασικό
στερέωμα στο εξωτερικό, με μουσική μπαλέτου που να παίζεται στα πιο διάσημα θέατρα, είχε πετύχει η μουσική του για
τον κινηματογράφο να είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Παρόλα
αυτά διάλεξε να επιστρέψει και να κάνει όλο αυτό το μανιφέστο παρέα με τους ομοϊδεάτες του και να ορθώσει πολιτικό
λόγο και ταυτόχρονα να καταφέρει να δώσει ένα όπλο στο λαό
μας, για να μπορέσει με αυτό και να ορθώσει το ανάστημά του
και να αντισταθεί σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ζούσε.
Όλη αυτή η μουσική η οποία δε σταματάει ούτε δευτερόλεπτο να είναι πολιτική, όποτε την παίξεις είναι επίκαιρη και πάντα είναι εκεί να σου θυμίζει πράγματα. Καταρχήν είναι συνυφασμένη με τους αγώνες του λαού μας. Δεν υπάρχει πορεία,
απεργία, διαδήλωση όπου να μην παίζεται αυτή η μουσική. Και
τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εμείς από το να την υπενθυμίσουμε και να την φέρουμε επί σκηνής στα αυτιά των ακροατών
και των συμπολιτών μας και των συναγωνιστών μας βέβαια,
γιατί και εμείς πολιτικά όντα είμαστε. Και εμείς ορθώνουμε λόγο απέναντι στον φασισμό ο οποίος ουε και αλίμονο αν μπορέσει πάλι να ξεπηδήσει δυνατός. Χάθηκαν γενιές επί γενναίων,
αίμα έτρεξε και πότισε χώματα, πεζοδρόμια, δρόμους. Καταφέραμε με έναν τρόπο να τον κάνουμε να λουφάξει και πάλι
σήμερα, παρέα με την φτώχεια, ανδρώνεται και προσπαθεί πάλι να πάρει κεφάλι. Και εκεί εμείς πρέπει να του το κόψουμε.
Σαν άνθρωπος και πολιτικό ον νιώθω χρέος, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε εκεί στην μεγάλη αντιφασιστική αντιρατσιστική
συναυλία της ΚΕΕΡΦΑ και να είμαστε εκεί ανά πάσα στιγμή, το
κίνημα το καλεί. Σαν μουσικός της ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης θεωρώ ότι εκεί είναι ο φυσικός σου χώρος, δεν μπορεί
να μην είσαι. Αν δεν είσαι εκεί, ποιος θα είναι; Είναι τόσο απλό.
Και ξεκινάει από πολύ παλιά. Από τον Πέτρουλα και το 114.
Από τη συνέντευξη του Ξενοφώντα Σουμπουλίδη,
μουσικού της “Λαϊκής Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης”
στη Φωνή της ΚΕΕΡΦΑ στην ertopen
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Μ

ε τις καταθέσεις του διευθυντή της
Εργατικής Αλληλεγγύης Πάνου
Γκαργκάνα και του δημοσιογράφου
σε αυτήν Γιώργου Πίττα άρχισε η νέα χρονιά
της δίκης της Χρυσής Αυγής (211η δικάσιμος,
8/1).
Κατέθεσαν στο δικαστήριο μια πολύτιμη εικόνα για την εγκληματική δράση της Χ.Α που
συνεχίζεται αδιάλειπτα από το 1992 μέχρι σήμερα. Τόσο μέσα από το πλούσιο υλικό της
εφημερίδας, αντιφασιστικά άρθρα και ρεπορτάζ των επιθέσεων της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης όσο και μέσα από την αντιφασιστική δράση των μελών της ΟΣΕ, και στη συνέχεια του ΣΕΚ, που έχουν ματώσει ξανά και
ξανά στους δρόμους ενάντια στους φασίστες
και την Χρυσή Αυγή - ξηλώνοντας το πουλόβερ της αστυνομικής κάλυψης και της δικαστικής ολιγωρίας.
Ο Γ. Πίττας μίλησε ως δημοσιογράφος της
ΕΑ αλλά και ως θύμα επιθέσεων τάγματος εφόδου της ΧΑ. Τόνισε πως από τις πρώτες έξι καταγεγραμμένες τελεσίδικες καταδικαστικές
αποφάσεις σε βάρος μελών και στελεχών της
Χ.Α οι τέσσερις αφορούσαν επιθέσεις σε μέλη
της ΟΣΕ και του ΣΕΚ, η μια πρώην μέλη του και
η τελευταία, αυτή ενάντια στον Δ. Κουσουρή,
διαπράχτηκε σε μια από τις αναβολές της δίκης
για την επίθεση σε μέλη της ΟΣΕ το 1996.
Αναλυτικά περιέγραψε τις δύο από αυτές.
“Στις 16 Ιουνίου του 2000 εμφανίστηκε στην
Κυψέλη, σε εξόρμηση της Εργατικής Αλληλεγγύης και του ΣΕΚ, τάγμα εφόδου 6-7 ατόμων.
Απειλεί: 'είμαστε από τη Χρυσή Αυγή, η περιοχή μας ανήκει, θα φύγετε από δω'. Την επόμενη μέρα 17/6 έχουμε διπλή επίθεση στην Ομόνοια, στην εξόρμηση στο σταθμό και στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο στην Αναξαγόρα. Επικεφαλής είναι ο Γιάννης Αδράσκελας. Κατέστρεψαν ό,τι μπορούσαν στο χώρο του βιβλιοπωλείου και απείλησαν τον Κ. Πίττα με μαχαίρι.
Δεν ξέραμε τα ονόματα των δραστών και έγινε
μήνυση κατ’ αγνώστων. Ωστόσο φεύγοντας
φωτογραφήθηκαν.
Στις 30 Ιουνίου και ενώ ήταν σε εξέλιξη η
καμπάνια για το αντιρατσιστικό συλλαλλητήριο του Ιούλη, δεχτήκαμε επίθεση από ομάδα
10 ατόμων στη Φωκίωνος Νέγρη. Ηγείται ξανά
ο Αδράσκελας. Η επίθεση ξεκίνησε από την
οδό Πύθωνος 16 που τότε ήταν ένα υπόγειοορμητήριο. Με έριξαν κάτω και με χτυπούσαν
στο κεφάλι και στον αυχένα με μπουνιές και
κλωτσιές. Χτύπησαν επίσης τη Διονυσία Πυλαρινού και την Ντίνα Γκαρανέ. Η απόφαση του
δικαστηρίου έλεγε χαρακτηριστικά ότι υπήρχαν χτυπήματα που μπορούσαν να αποβούν
μοιραία για τη ζωή μου.
Δόθηκαν οι φωτογραφίες στην Ελευθεροτυπία, δημοσιεύτηκαν και μέσα από αυτή τη διαδικασία αναγνωρίστηκαν ο Γ. Αδράσκελας και
ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης, γνωστός ως
«Πόρκυ». Ο Αδράσκελας έχει φωτογραφηθεί
στη συνέχεια σε δίκες χρυσαυγιτών, ερχόταν
σε στήριξη των δραστών. Καταδικάστηκε και
για τις δύο επιθέσεις ενώ στη συνέχεια έγινε
γνωστό ότι είχε γίνει ειδικός φρουρός λίγο μετά την επίθεση.
Οι αναβολές αυτής της δίκης ήταν ευκαιρίες
για επιθέσεις: Στις 16/06/1998 όταν το τάγμα
εφόδου του «Περίανδρου» αποπειράται να δολοφονήσει τον Κουσουρή στην Ευελπίδων.
Στις 10/01/2001, άλλο τάγμα εφόδου επιτίθεται στον Σταμάτη Χατζηδήμου, επίθεση για την
οποία καταδικάζεται το τότε στέλεχος της
Χρυσής Αυγής Δημήτρης Παπαγεωργίου.

Η δίκη της Χρυσής Αυγής
ΠΑΝΟΣ ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΤΑΣ

«Από το 1996 παλεύαμε να φτάσουν σε δίκη»

Εμβληματική
Στις 6 Απριλίου του 1996 είχε γίνει στη Φωκίωνος Νέγρη η εμβληματική επίθεση σε βάρος συνεργείου της Εργατικής Αλληλεγγύης,
με την έννοια ότι ήταν πρότυπο για τις επόμενες. Ξεκίνησε από τα γραφεία που τότε βρίσκονταν στην Κεφαλληνίας. Έχει πάρα πολύ
άγρια χαρακτηριστικά: ρόπαλα μπέιζμπολ, πέτρες. Φοράνε διακριτικά, όπως ο μισός αγκυλωτός σταυρός που είχαν τότε. Υπήρχαν απειλές όχι μόνο στα θύματα αλλά και στους μάρτυρες, για παράδειγμα έχουν γράψει «πρόσεχε» και ναζιστικά συνθήματα με σπρέι στο σπίτι του Μανώλη Γλέζου. Καταδικάστηκαν τελεσίδικα οι Χαράλαμπος Κουσουμβρής και Δημήτρης Ζαφειρόπουλος, που έχουν υπάρξει
υπαρχηγοί.
Υπάρχουν κοινά σημεία σε όλες τις επιθέσεις: είναι οργανωμένες. Ειδικά στην περίπτωση των Αιγύπτιων αλιεργατών είναι νύχτα, γίνεται διάρρηξη, έχουμε σπάσιμο αυτοκινήτων,
όλα τα χαρακτηριστικά μιας Νύχτας Κρυστάλλων του ’30. Στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
μπαίνουν σε δυάδες, στην Φωκίωνος κάνουν
οργανωμένες κινήσεις. Κοινό επίσης τα χτυπήματα στο κεφάλι, η ταχύτητα, ότι είναι πάντα
περισσότεροι. Άλλο κοινό είναι ο στόχος, αριστερούς, μετανάστες, συνδικαλιστές, ακόμη
και ανθρώπους που η εμφάνισή τους 'δεν κολ-

λάει' (πχ Αλέξης Λάζαρης)”. Συμμετέχουν ηγετικά στελέχη. Αυτό που παραμένει σταθερό σε
όλες τις επιθέσεις από την δεκαετία του ’90
μέχρι σήμερα είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Ν. Μιχαλολιάκος.
Στο τέλος της ίδιας ημέρας κατέθεσε ο Π.
Γκαργκάνας. “Ως διευθυντής της εφημερίδας
έχω γίνει αποδέκτης πολλών καταγγελιών για
επιθέσεις της ΧΑ σε διάφορους στόχους, μεταξύ των οποίων οι ίδιοι οι διακινητές της εφημερίδας. Η εφημερίδα διακινείται κατά κύριο
λόγο χέρι με χέρι, ανοιχτά και δημόσια. Τον
Απρίλιο του 1996 στη Φωκίωνος Νέγρη έγινε
επίθεση σε συνεργείο της ΕΑ από τάγμα εφόδου με ρόπαλα και πέτρες. Η Γ. Βασιλάκη πχ
έφυγε με διάσειση.

Η επίθεση στην Πετρούπολη
Τον Οκτώβριο του 2011 παρόμοια ομάδα
κρούσης με τον ίδιο γνωστό τρόπο επιτέθηκε
και τραυμάτισε την Κατερίνα Πατρικίου, δημοτική σύμβουλο στην Πετρούπολη, η οποία επίσης διακινούσε την ΕΑ εν όψει πανεργατικής
απεργίας. Για αυτή την επίθεση έχει καταδικαστεί ο Μιχάλης Γιαννόγκωνας, μέλος της ΚΕ
της ΧΑ. Η υπόθεση τελεσιδίκησε φέτος και ο
Γιαννόγκωνας καταδικάστηκε σε 2 χρόνια με
τριετή αναστολή. Μέσα στους στόχους της
Χ.Α είναι να χτυπήσει το συνδικαλισμό, ήταν
μια επίθεση ενταγμένη στο σχεδιασμό της. Το
ξέρουμε άλλωστε πολύ καλά και από την επίθεση στους συνδικαλιστές της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.
Η πρώτη επίθεση για την οποία έγραψε η ΕΑ
ήταν σε μαθητές από τους Αμπελόκηπους: χάραξαν τον αγκυλωτό σταυρό σε μια μαθήτρια

το 1992. Τον Νοέμβρη του 1993 οι μαθητές
οργάνωσαν μια διαδήλωση με σύνθημα 'να
κλείσουν τα γραφεία της ΧΑ'. Δείχνει ότι αναγνωρίζουν στη ΧΑ το δράστη της επίθεσης.
Δεν δικάστηκε η υπόθεση αυτή.
Η προσπάθεια να φτάσουν στη δικαιοσύνη
όσοι δράστες είχαν εντοπιστεί στην πραγματικότητα ξεκίνησε το 1996 με την επίθεση στη
Φωκίωνος Νέγρη. Έγινε μεγάλη προσπάθεια,
ζητήσαμε στήριξη από το συνδικαλιστικό κίνημα, έβγαλε ανακοίνωση το ΕΚΑ και ζητούσε να
υπάρξει δίωξη. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να
ξεπεράσουμε τα εμπόδια όπως το ότι η αστυνομία κάλυπτε. Αυτό που άλλαξε λοιπόν το '96
ήταν ότι πρώτη φορά φτάνουμε σε δίκη. Κάνει
τη διαφορά και ανοίγει τη δυνατότητα να μην
κολλάνε οι υποθέσεις στο σημείο της καταγγελίας.
Στο σήμερα η γνωστότερη υπόθεση που
έχει φτάσει στην εφημερίδα είναι η επίθεση
στον Αλέξη Λάζαρη. Περνούσε έξω από τα
γραφεία της Μεσογείων, έγινε στόχος επίθεσης, δέχτηκε επίθεση από τάγμα με επικεφαλής τον Χ. Ζέρβα, υπεύθυνο ασφαλείας των
γραφείων. Έγινε η δίκη και έχει πρωτόδικα καταδικαστεί.
Αυτές οι επιθέσεις δεν έγιναν τυχαία ή επειδή κάποιος εξοργίστηκε. Είναι μέρος μιας οργανωμένης προσπάθειας. Προσπάθειας όπου
ανοίγουν γραφεία της ΧΑ να μην τολμάει γύρω
να εμφανιστεί αριστερός ή μετανάστης. Για να
το επιβάλουν αυτό λειτουργούν με οργανωμένα τάγματα εφόδου”.
Ρωτηθείς από την υπεράσπιση για την «πολιτική δραστηριότητα» της ΧΑ μέσα στο κοινοβούλιο, απάντησε: “Είναι καταχρηστικό να χαρακτηρίσουμε τη δραστηριότητα της ΧΑ 'πολιτική'. Στην πραγματικότητα είναι κηρύγματα
μίσους για τους μετανάστες και την αριστερά.
Η στάση της σε σχέση με το μνημόνιο είναι να
επιτίθεται στις δυνάμεις που προσπαθούν να
παλέψουν μαζί με την εργατική τάξη ενάντια
στις επιπτώσεις του μνημονίου. Με το να επιτίθενται στην αριστερά και στα συνδικάτα, στην
πράξη είναι υπέρ του μνημονίου”.
Τέλος, για το τι κάνει τον Παύλο Φύσσα αντιφασίστα μουσικό: “Ο Παύλος Φύσσας ήταν
γνωστός ως μουσικός που τα τραγούδια του
απευθύνονται στη νεολαία και έχουν αντιφασιστικό μήνυμα. Χαρακτηριστικό κομμάτι είναι το
προφητικό: αυτό που λέει 'είναι ωραίο να πεθάνεις μια μέρα όρθιος...', σαν να ήξερε ότι
κινδυνεύει από χτυπήματα φασιστών. Ο Παύλος Φύσσας δρούσε σε μια περιοχή που είχε
μάρτυρες της αντίστασης στη ναζιστική κατοχή. Είναι στίχος που παραπέμπει ακριβώς σε
αυτούς που δολοφονήθηκαν από ναζί”.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ «Εγκληματική οργάνωση»
Κατά την 212η δικάσιμο κατέθεσε επίσης ο Δημήτρης Χριστόπουλος, πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στην οποία υπάγεται και το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας.
«Ως ΕΕΔΑ είχαμε παρακολουθήσει τα στοιχεία του Δικτύου Καταγραφής από το 2011 που συστάθηκε. Γράψαμε και ότι οι δράστες είναι σε διαρκή εγκληματική ετοιμότητα, διότι ο στόχος (το θύμα) δεν
είναι στόχος για κάτι που έκανε αλλά για κάτι που είναι. Λέγαμε ότι

υπάρχει ρατσιστικό έγκλημα που τελείται από μια οργάνωση ιεραρχικά δομημένη, κάτι που τότε ήταν άποψη μειοψηφική.
Η δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν στις αρχές στου 2013 ήταν η
συμπύκνωση όλου αυτού. Αμέσως μετά τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα βγάλαμε ένα κείμενο στο οποίο λέγαμε ότι ο δράστης είναι η
ίδια η Χρυσή Αυγή. Δεν έχουμε το σχήμα ‘κόμμα-εγκληματικός βραχίονας’. Έχουμε ένα κόμμα στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται μια
εγκληματική οργάνωση».
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Η δίκη της Χρυσής Αυγής

Τ

ον μεγάλο πρωταγωνιστή στις
εργατογειτονιές του Πειραιά
και της Νίκαιας ανέδειξαν με
τις καταθέσεις τους κατά την 212η
δικάσιμο (9/1) ο Θανάσης Διαβολάκης και η Κατερίνα Θωίδου (πρώην
δημοτικός σύμβουλος Πειραιά και
δημοτική σύμβουλος Νίκαιας αντίστοιχα): το αντιφασιστικό κίνημα και
τον κόσμο που αντιστέκεται στους
ναζί στις γειτονιές.
Ο Θ. Διαβολάκης, συνδικαλιστής
αγωνιστής με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και εκπαιδευτικός, μίλησε για την προσπάθεια της Χρυσής Αυγής να κυριαρχήσει στους δρόμους του Πειραιά
και περιέγραψε πώς κάθε άλλο παρά γραμμική ήταν. «Θέλουν να κερδίσουν πολιτική δύναμη με την
άσκηση βίας. Αλλά στην πολιτική
δεν είναι κανένας μόνος του. Υπάρχει ο φασισμός, αλλά υπάρχει και το
αντιφασιστικό κίνημα. Η ισχυροποίηση του αντιφασιστικού κινήματος
δεν τους επιτρέπει να ανεβάσουν τα
ποσοστά τους», τόνισε.
Αναφέρθηκε σε επίθεση σε βάρος
της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας
Πειραιά το Σεπτέμβρη του 2012, για
την οποία αναγνωρίστηκαν και καταδικάστηκαν οι χρυσαυγίτες Αποστόλου και Σαλούφας. Ο Αποστόλου
συνδέεται με τη μεγάλη δίκη της ΧΑ,
καθώς υπάρχει συνομιλία του στην
οποία φαίνεται να έχει στρατολογήσει τον Ρουπακιά.

Αντιφασιστικές
συγκεντρώσεις
«Η ίδια η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία δημιουργήθηκε από φορείς,
άτομα και συλλογικότητες της περιοχής, μετά από επίθεση που έγινε
σε βάρος της δημοτικής κίνησής
μας ‘Ανταρσία στο Λιμάνι’. 25 άτομα
έσπασαν το τραπεζάκι μας. Αποσύρθηκαν μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν
εκεί. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση με τη συμμετοχή και του ΕΚΠ. Εκδόθηκαν ανακοινώσεις από σωματεία, κόμματα, δημοτικές κινήσεις. Έγιναν και άλλες
αντιφασιστικές συγκεντρώσεις, και
μετά την επίθεση στην ίδια την Αντιναζιστική Πρωτοβουλία» τόνισε ο Θ.
Διαβολάκης.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΛΑΚΗΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΩΙΔΟΥ

Κατέθεσαν οι πρωτεργάτες του κινήματος
που διώχνει τους φασίστες απ’τον Πειραιά

Εφετείο, 9 Γενάρη

Στην ερώτηση που γίνεται σε
όλους τους προσκεκλημένους από
την πολιτική αγωγή μάρτυρες, αν
έχουν κάτι να προσθέσουν σε σχέση
με την επίθεση στους Αιγύπτιους
αλιεργάτες, η Κατερίνα Θωίδου –
που κατέθεσε αμέσως μετά τον Θ.
Διαβολάκη- απάντησε: «Γνωρίζω ότι
συγκλόνισε τους κατοίκους της περιοχής γιατί ήταν μια ναζιστικού τύπου επίθεση. Έγινε νύχτα από οπλισμένους με σκοπό να δολοφονήσουν. Οι κάτοικοι γνώριζαν τα θύματα είτε σαν γείτονες είτε σαν πελάτες τους. Μέσα σε 3 μέρες πάρθηκε
πρωτοβουλία από τους κατοίκους
του Περάματος ώστε να οργανωθεί
συλαλλητήριο για να δείξει την αντίθεση του λαού της περιοχής στην
επίθεση αυτή. Είχε πολύ κόσμο από
την περιοχή. Ομιλητές ήταν ο Στέλιος Φωκιανός από το Σύλλογο Δασκάλων και η Ραμπάτ Χασάν από την
Αιγυπτιακή Κοινότητα. Αυτή η κίνηση συμβόλιζε ότι ντόπιοι και μετανάστες δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν
και δε θα αφήσουν το ρατσιστικό μίσος να τους διαιρέσει».
Η εικόνα που εισέφερε στο δικα-

στήριο η Κ.Θωίδου κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα από περιοχές με προεξέχουσα τη Νίκαια. Παρόμοια λοιπόν
ήταν η πρωταγωνιστική παρουσία
του κόσμου ενάντια στα γραφεία
της Χ.Α στη Νίκαια που εγκαινιάστηκαν στις 9/6/12, ενώ λειτουργούσαν
από τις αρχές του 2012: «Συγκαλέσαμε σύσκεψη φορέων στο Δημαρχείο της Νίκαιας τον Ιούνιο. Το πόσο
μεγάλο πρόβλημα είχε ο κόσμος, το
πόσο δεν άντεχε άλλο, φάνηκε στην
προσέλευση, ήρθαν 500 άτομα και
δεν χωρούσε ο κόσμος στην αίθουσα. Οργανώθηκε συλαλλητήριο για
τις 5 Ιούλη όπου ήρθε πολύ περισσότερος κόσμος απ’ ό,τι περιμέναμε, από όλο το φάσμα της αριστεράς, από συλλογικότητες, κοινότητες μεταναστών και σωματεία».
Η Χρυσή Αυγή, ανοίγοντας τα
γραφεία της Νίκαιας, επιχείρησε να
«εκμεταλλευτεί το γενικότερο κλίμα
που καλλιεργούσε η Νέα Δημοκρατία για να ρίξει την ευθύνη της κρίσης στους μετανάστες. Να καλλιεργήσει η ίδια το ρατσιστικό μίσος» σε
μια γειτονιά που οι μετανάστες αποτελούν το 10% και δεν υπήρχε εκ

των προτέρων διχόνοια: πολλοί Πακιστανοί κάτοικοι της περιοχής ζουν
εκεί από τη δεκαετία του ‘70.
Το άνοιγμα των γραφείων της Νίκαιας σήμανε «μια κατάσταση καθαρής τρομοκρατίας. Η ΧΑ έκλεινε τα
γύρω στενά βάζοντας περιφρούρηση. Αν περνούσε μετανάστης δεχόταν επίθεση. Τρίτη και Πέμπτη που
ήταν ανοιχτά, κάθε πολιτική δραστηριότητα σταματούσε». Ως συντονίστρια της ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας και δημοσιογράφος της ΕΑ ήταν αποδέκτης δεκάδων καταγγελιών για ρατσιστικές επιθέσεις, σχεδόν πανομοιότυπες μεταξύ τους. Περιέγραψε
στο δικαστήριο δεκάδες από αυτές.
Σε επίθεση σε βάρος του Χαφίς
Μουταζά με χτύπημα στο κεφάλι
στις 15/6/12, οι γιατροί του Κρατικού Νίκαιας είπαν ότι είχαν δει δεκάδες ίδια χτυπήματα σε αλλοδαπούς
μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων.

Παρεμβάσεις
Η Χρυσή Αυγή προσπαθούσε μέσω της βίας να ανέβει και εκλογικά
και γι’ αυτό η εγκληματική της δρά-

ση εντάθηκε στην προεκλογική περίοδο. Το έχει δηλώσει άλλωστε ο
ίδιος ο αρχηγός της Μιχαλολιάκος,
που μιλώντας για το χαστούκι του
Κασιδιάρη στην Κανέλλη είπε ότι
στις κρυφές δημοσκοπήσεις τους
έδωσε 2 μονάδες, πράγμα που η
μάρτυρας θύμισε στο δικαστήριο.
Πολλές καταγγελίες ανέφεραν ότι
οι δράστες είναι 16χρονοι και
17χρονοι. Με παρεμβάσεις της
ΚΕΕΡΦΑ στο δημοτικό συμβούλιο
της Νίκαιας πάρθηκε απόφαση να
ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης στα
σχολεία, ώστε να ενημερωθούν οι
μαθητές για την αντιφασιστική ιστορία της περιοχής, τι σημαίνει φασιστική απειλή και ρατσιστικό έγκλημα
και να αποτραπούν από το να προσχωρήσουν σε τάγματα εφόδου.
Τέλος, ως εργαζόμενη πλέον στο
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, η μάρτυρας ξεκαθάρισε στο δικαστήριο ότι
η «αιμοδοσία μόνο για Έλληνες»
που ισχυρίζεται η ΧΑ ότι έχει κάνει
είναι, εκτός από ρατσιστική, και παραπλανητική: το αίμα το διαχειρίζεται η Υπηρεσία Αιμοδοσίας και όχι οι
εθελοντές αιμοδότες. Ο ρατιστικός
και φυλετικός χαρακτήρας των «αιμοδοσιών» προκάλεσε την αντίσταση των γιατρών και των συνδικάτων
τους, κάτι που η μάρτυρας θύμισε
και στο δικαστήριο, μιλώντας για τις
πρωτοβουλίες συνδικαλιστών εργαζόμενων Υγείας σε μια σειρά νοσοκομεία, ανάμεσά τους το Κρατικό
Νίκαιας.

Αφροδίτη Φράγκου

Επόμενες δικάσιμοι
Γενάρης: 11/1, 12/1, 17/1, 23/1,
25/1 και 31/1 στον Κορυδαλλό.
22/1 και 26/1 στο Εφετείο.
Φλεβάρης: 1/2, 6/2, 7/2, 13/2,
15/2, 23/2 και 27/2 στον Κορυδαλλό. 2/2, 8/2, 21/2 και 22/2
στο Εφετείο.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΛΛΑΣ Οι ναζιστικές θέσεις της Χ.Α για την αναπηρία

Μ

ε την κατάθεση του Αντώνη Ρέλλα, μέλους της Κίνησης
Χειραφέτησης Αναπήρων «Μηδενική Ανοχή», σκηνοθέτη και δημοσιογράφου, έκλεισε η 212η δικάσιμος. Ο Α.
Ρέλλας αναφέρθηκε στις αποκρουστικές θέσεις της XA απέναντι στους ανάπηρους: πιστή στις ναζιστικές της ιδέες, είναι
υπέρμαχος της ευγονικής αλλά και της στείρωσης σε μια σειρά
κοινωνικές ομάδες, όπως οι νοητικά ανάπηροι, οι έχοντες ψυχιατρικές βλάβες κλπ.
Η ιδεολογία αυτή, τόνισε, οδήγησε στο διαβόητο πρόγραμμα
Τ4 με το οποίο εξοντώθηκαν 275 χιλιάδες ανάπηροι στη ναζιστική Γερμανία. Ξεκαθάρισε ότι οι ανάπηροι ήταν τα πρώτα θύματα του Ολοκαυτώματος, γεγονός που έχει αναγνωριστεί από

τις δίκες της Νυρεμβέργης και των ναζιστών γιατρών, καθώς
και από διεθνείς συμβάσεις. Έκανε τη σύνδεση με το σήμερα,
λέγοντας ότι την κατάκτηση της διεθνούς αναγνώρισης του
Ολοκαυτώματος και των δικαιωμάτων των αναπήρων προσπαθεί να πισωγυρίσει η ΧΑ με σημερινά κείμενα και δηλώσεις της.
Αναφέρθηκε σε ομιλία του Μ. Παπαδημητρίου (πυρηνάρχη Σαλαμίνας) στην τοπική της Νίκαιας και σε κείμενο της Πράσινης
Πτέρυγας που αναδημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα
«Χρυσή Αυγή» που επαναλαμβάνει τα αποτρόπαια «επιχειρήματα» της οργάνωσης στο θέμα. Επίσης αναφέρθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή στην οποία ο Ματθαιόπουλος υπεραμύνθηκε των
απόψεων αυτών δημόσια, παρουσία και των ηγετικών στελεχών

Παππά, Παναγιώταρου και Κασιδιάρη. Τέλος είπε ότι το αναπηρικό κίνημα έχει καταγράψει γύρω στις 50 μισαναπηρικές φασιστικές επιθέσεις.
Η υπεράσπιση προσπάθησε να διασκεδάσει αυτή τη στάση
λέγοντας ότι έχει στελέχη αναπήρους, κάτι που έδωσε την ευκαιρία στο μάρτυρα να ξεκαθαρίσει στο δικαστήριο ότι και σε
αυτό το θέμα, η ΧΑ κάνει χρήση διπλού λόγου. Όπως άλλωστε
έκανε και το γερμανικό ναζιστικό κόμμα τη δεκαετία του ’30:
την ίδια στιγμή που στην αφάνεια εξόντωνε ανάπηρους, στη
δημόσια σφαίρα εκθείαζε ανάπηρους πολέμου, πρώην στελέχη
της Βέρμαχτ.
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Η “έξοδος” του Τσίπρα είναι αντεργατική επίθεση

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
Μ

ια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η εργατική τάξη στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, είναι
αυτή που επιχειρεί να βάλει εμπόδια
στη δυνατότητά της να απεργεί και
να αντιστέκεται. Ο αντιαπεργιακός
νόμος ξανάρχεται συμπεριλαμβανόμενος στο πακέτο των προαπαιτούμενων μέτρων για το κλείσιμο της
γ'αξιολόγησης. Όπως διέδιδαν το
πρωί της Δευτέρας τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, την Τρίτη 9/1, θα έμπαινε
στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο, μεσοβδόμαδα θα συζητιόταν στις επιτροπές, και από την Παρασκευή θα ξεκίναγε η συζήτηση στην Ολομέλεια, με
στόχο την ψήφισή του το βράδυ της
15ης Ιανουαρίου.
Με τη συγκεκριμένη νομοθετική
ρύθμιση, κυβέρνηση και δανειστές
επιχειρούν να δυσκολέψουν τη δυνατότητα που έχει ένα πρωτοβάθμιο
σωματείο να κηρύσσει απεργίες. Βάσει όσων κυκλοφορούσαν λίγο πριν
την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου,
οι αλλαγές αφορούν το όριο της
απαρτίας σε μια γενική συνέλευση
πρωτοβάθμιου σωματείου, το οποίο
ανεβαίνει στο 50% συν 1 των οικονομικά εντάξει μελών του, προκειμένου
να ισχύει η απόφαση για απεργία.
Η κυβερνητική προπαγάνδα προσπαθεί να πείσει ότι πρόκειται για
ένα μέτρο που θα φέρει περισσότερη
δημοκρατία στα σωματεία. Όχι μόνο
δημοκρατία δεν φέρνει, αλλά κάνει
το αντίθετο. Πρακτικά ελαχιστοποιεί
τη δυνατότητα των ίδιων των εργαζομένων μέσω της συνέλευσής τους να
πραγματοποιήσουν μια απεργία. Εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες κι εργάτριες γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις
δυσκολίες και τα εμπόδια που βάζουν
τα αφεντικά στην πραγματοποίηση
γενικών συνελεύσεων, όπως επίσης
ξέρουν και το πώς οι γραφειοκράτες
των συνδικάτων προσπαθούν με κάθε
τρόπο να αποφεύγουν την απεργιακή
σύγκρουση. Η κυβέρνηση με το μέτρο αυτό μοιράζει όπλα τόσο στην
εργοδοσία όσο και στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Οι απαρτίες θα είναι άπιαστο φαινόμενο σε σωματεία
με χιλιάδες μέλη, ή σε κλάδους που
η έλλειψη προσωπικού αναγκάζει
τους περισσότερους να μπαίνουν
προσωπικό ασφαλείας, ή σε χώρους
που η αποχή και μόνο διευθυντικών,
ανώτερων στελεχών και φιλοεργοδοτικών κομματιών, θα αρκεί για να μην
λαμβάνεται απεργιακή απόφαση. Και
την ίδια στιγμή οι γραφειοκράτες θα
μπορούν ακόμα πιο εύκολα να νίπτουν τας χείρας τους καθώς η συνέ-

λευση “δεν έχει απαρτία”.
Οι περισσότεροι αγωνιστές της βάσης έχουν την εμπειρία των δυσκολιών που βάζουν τα ήδη υψηλά όρια
απαρτίας. “Ο σύλλογός μας έχει καταστατική απαρτία τα 250 άτομα”
μας λέει ο Σεραφείμ Ρίζος, πρόεδρος
του ΣΕΠΕ Χανίων, του τοπικού συλλόγου δασκάλων.
“Ήδη με μια σειρά ρυθμίσεις έχουν
δυσκολέψει τη δυνατότητα στους συναδέλφους να συμμετέχουν σε μια
έκτακτη γενική συνέλευση (όπως είναι οι περισσότερες που γίνονται) με
αποτέλεσμα και τώρα να είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί απαρτία. Με το
νέο νομοσχέδιο τα πράγματα γίνονται χειρότερα καθώς η απαρτία πάει
περίπου στα 600 άτομα”.
Αντίστοιχη είναι και η εμπειρία των
παιχνιδιών που μπορεί να παίζει η
γραφειοκρατική ηγεσία με τα νούμερα της συνέλευσης, προκειμένου να
αποφεύγονται οι απεργιακές αποφάσεις. Διαβάζουμε για παράδειγμα την
περιγραφή συνέλευσης των εργαζομένων της ΕΘΕΛ το Μάιο του 2016,
όταν παιζόταν το ενδεχόμενο συντονισμένης απεργιακής κινητοποίησης
σε όλα τα ΜΜΜ. “Εκατοντάδες ήταν
οι εργαζόμενοι των λεωφορείων που
συγκεντρώθηκαν στο κλειστό γήπεδο
των Α.Λιοσίων όπου ήταν προγραμματισμένη η γενική συνέλευση της
ΕΘΕΛ. Παρά το γεγονός όμως ότι οι
εργαζόμενοι γέμισαν μισό γήπεδο
μπάσκετ, η ηγεσία του συνδικάτου
επέμεινε ότι δεν υπάρχει απαρτία για
να πραγματοποιηθεί η συνέλευση. Η
εικόνα που δόθηκε ήταν ότι έγινε μεθόδευση για να μην υπάρξει απαρτία.
Από την επιλογή του χώρου στα Άνω
Λιόσια, μέχρι το παρουσιολόγιο...
Ακόμα κι όταν ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρίες μετά την ανακοίνωση του προεδρίου για την έλλειψη απαρτίας κι
αποκαλύφθηκε ότι δεν είχαν δηλώσει
όλοι οι παρευρισκόμενοι την παρουσία τους, η ηγεσία έσπευσε να σταματήσει τους μη υπογράψαντες με τη
λογική ότι 'όσοι κι αν είστε ακόμα λείπουν πολλοί για απαρτία'. Αν και
όπως ανακοίνωσε το ίδιο το προεδρείο, μόνο αυτοί που υπέγραψαν
την παρουσία τους ήδη ξεπέρναγαν
τους 800” έγραφε τότε η Εργατική
Αλληλεγγύη (φ.1225). Είναι προφανές το πόση δημοκρατία φέρνει στα
σωματεία η απαίτηση για ακόμα μεγαλύτερη απαρτία.
Εύστοχα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χαρακτηρίζει γελοία την “προσπάθεια των απολογητών του ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάσουν την αντιαπεργιακή ρύθμιση ως
δήθεν «εκδημοκρατισμό» της απόφα-

Ιούνης ‘17, Καταλήψεις των Δημοτικών Αμαξοστάσιων από τους συμβασιούχους των Δήμων

σης για απεργία. Είναι προφανές ότι
οι «θεσμοί» δεν κόπτονται για τον
«εκδημοκρατισμό» του συνδικαλισμού. Κανένα πρόβλημα δεν έχουν
όταν οι κυβερνήσεις που έχουν εκλεγεί από το 25% του συνόλου των ψηφοφόρων περνούν τα μνημόνια με
συνοπτικές διαδικασίες στο κοινοβούλιο ή όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το ΔΝΤ δεν λογοδοτούν σε κανένα εκλογικό σώμα και καταδικάζουν
ολόκληρους λαούς στη φτώχεια και
την εξαθλίωση”.

Ψέματα
Την ίδια στιγμή που χρησιμοποιούν
το επιχείρημα του “εκδημοκρατισμού”, οι κυβερνητικοί προσπαθούν
να υποβαθμίσουν την επίθεση, ισχυριζόμενοι ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις είναι το μικρότερο κακό σε σχέση με αυτά που ζητούσαν οι δανειστές και ότι “έριξαν” τη συμφωνία
στα μίνιμουμ μετά από “σκληρή μάχη” απέναντί τους. Αναφέρουν ότι
δεν περιλαμβάνονται μέτρα που
απαιτούνταν αρχικά όπως η θεσμοθέτηση του λοκ άουτ, οι απολύσεις
συνδικαλιστών κλπ. Χρησιμοποιούν
μάλιστα το επιχείρημα ότι σε σχέση
με την αρχική εικόνα, η επίθεση μετριάστηκε καθώς το όριο της απαρτίας δεν θα αφορά το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών αλλά τα οικονομικά εντάξει μέλη, ότι θα εξαιρεθούν
τα πρωτοβαθμια σωματεία πανελλαδικής εμβέλειας κλπ.
Η κυβέρνηση συνεχίζει τα ψέματα,
φοβούμενη τις αντιδράσεις. Γιατί δεν
ήταν η δική της “σκληρή μάχη” με
τους δανειστές, που έφερε τις εξαιρέσεις – αν τελικά υπάρξουν τέτοιες.
Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση
θέλει τον περιορισμό της απεργιακής
δύναμης των εργαζομένων, όσο το

θέλουν οι δανειστές κι ο ΣΕΒ, όσο το
θέλουν η ΝΔ και τα λοιπά μνημονιακά
κόμματα.
Όλοι τους έχουν πολύ νωπές εμπειρίες των απεργιακών αγώνων
όλης της τελευταίας δεκαετίας. Ο
ρόλος των πρωτοβάθμιων σωματείων, εκεί που η βάση έχει τη δυνατότητα να μαζεύεται, να συζητά και να
παίρνει αποφάσεις, ήταν το Α και το
Ω για να υπάρξει ένα εργατικό κίνημα
που έγινε φάρος για τους εργάτες
όλης της Ευρώπης, που έφτασε να
αναγκάζει την πλέον δυσκίνητη συνδικαλιστική γραφειοκρατία των τελευταίων δεκαετιών να κηρύσσει δεκάδες γενικές απεργίες που έγραψαν
ιστορία, να στέλνει κυβερνήσεις στα
αζήτητα, να κοντράρει την εφαρμογή
νόμων και αποφάσεων. Οι εργατικοί
αγώνες δεν σταμάτησαν ούτε από
την απογοητευτική εμπειρία που είχαν οι χιλιάδες που πίστεψαν στην
προοπτική μιας “κυβέρνησης της αριστεράς” και αντιμετώπισαν προδοσίες και ξεπουλήματα.
Κυβέρνηση, δανειστές κι αφεντικά
χρειάζονται τη νέα αντιαπεργιακή
επίθεση για να ξεμπερδεύουν με αυτή τη δύναμη. Ειδικά τώρα που την
ίδια στιγμή που διαφημίζουν την
“έξοδο από τα μνημόνια” έχουν
μπροστά τους την εφαρμογή δεκάδων μνημονιακών επιθέσεων. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι φέρνουν τον
αντιαπεργιακό νόμο σε ένα πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει δεκάδες
μέτρα, όπως ιδιωτικοποιήσεις και περικοπές. Θέλουν να προχωρήσουν
στην εφαρμογή τους χωρίς το βραχνά των απεργιών που είχαν τόσα
χρόνια.
Δεν τους είναι εύκολο όμως να
ξεμπερδέψουν με το εργατικό κίνημα. Φοβούνται.

Η αντιαπεργιακή επίθεση από όταν
είδε το φως της δημοσιότητας ξεσήκωσε την οργή των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς. Κορυφαία στιγμή αυτής της διαδικασίας
ήταν το διήμερο 4 και 5 Δεκέμβρη.
Τότε που το βράδυ της πρώτης μέρας η κυβέρνηση έφερε στα μουλωχτά την αντιαπεργιακή τροπολογία
και την απέσυρε μέσα σε λίγες ώρες,
όταν σε μια επίδειξη αντανακλαστικών, άρχισαν να προκηρύσσονται
βροχή οι απεργιακές κινητοποιήσεις
και τα συλλαλητήρια για την επόμενη
μέρα. Και το μεσημέρι της επόμενης,
παρά την απόσυρση της τροπολογίας, διαδήλωσαν χιλιάδες, με την
αριστερή αντιπολίτευση – ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΚΚΕ και ΛΑΕ – να δίνουν ενωτικό παρών στους δρόμους της Αθήνας. Μια εικόνα που επαναλήφθηκε
σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, λίγες

από την απεργία
από τα σωματεία Α

γιατί το κομμάτι που περιλαμβάνεται
αυτή τη στιγμή στην επίθεση είναι τεράστιο και αποτελεί την ψυχή του εργατικού κινήματος.
Αλήθεια αν ίσχυε τα τελευταία χρόνια αυτός ο νόμος θα ξεδιπλώνονταν
εργατικοί αγώνες σαν της Χαλυβουργίας; Τα σωματεία των νοσοκομείων
θα μπορούσαν να στείλουν στο σκουπιδοντενεκέ του Άδωνι το 25ευρο εισητήριο που πήγε να επιβάλει; Οι
συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ θα κέρδιζαν
την παραμονή τους στη δουλειά,
όπως έγινε μετά την πρόσφατη πρωτοβουλία του Συντονιστικού των Νοσοκομείων; Αντίστοιχα θα καταλαμβάνονταν τα αμαξοστάσια των δήμων
όταν οι εκεί συμβασιούχοι απειλήθηκαν με απόλυση; Οι ναυτεργάτες θα
μπορούσαν να υποχρεώσουν τους
εφοπλιστές να καταβάλουν δεδουλευμένα; Θα βλέπαμε απεργίες (και

18/9/13, Αντιφασιστική διαδήλωση την ημέρα που δολοφόνησαν τον Παύλο Φύσσα

μέρες μετά, στις 14 Δεκέμβρη, όταν
δεκάδες χιλιάδες συμμετείχαν στα
συλλαλητήρια τη μέρα της πανεργατικής απεργίας. Ήταν αυτή ακριβώς
η δύναμη του εργατικού κινήματος
που έχει αναγκάσει την κυβέρνηση
σε συνεχείς οπισθοχωρήσεις και ψαλιδίσματα της επίθεσης και είναι αυτή που μπορεί να στείλει το νόμο μια
και καλή στα σκουπίδια. Γιατί αυτό
πρέπει να γίνει. Καμία υποτίμηση της
επίθεσης, το παραμικρό ψήγμα της
κυβερνητικής προπαγάνδας για το
“μικρότερο κακό”, δεν πρέπει να περάσει.
Αφενός γιατί αν ανοίξει τώρα η
πόρτα για αυτή την επίθεση, όποια
κατηγορία σωματείων κι αν εξαιρεθεί
σε πρώτη φάση, δεν θα αργήσει να
πληγεί στο άμεσο μέλλον. Αφετέρου

Κι αν πάμε ακόμα πιο πίσω, πού θα
βρίσκονταν σήμερα οι χιλιάδες εργαζόμενοι που κέρδισαν τις δουλειές
τους πριν 10 χρόνια μέσα από τις κινητοποιήσεις των συμβασιούχων και
των στεϊτζάδων;

Η ώρα της μάχης
Η ώρα της μάχης είναι τώρα. Με
την αυτοπεποίθηση ότι το εργατικό
κίνημα τους ανάγκασε να τον μαζέψουν ήδη μια φορά πριν ένα μήνα, ο
αντιαπεργιακός νόμος μπορεί να ξαναμπεί στο συρτάρι. Είναι ισχυρό
κρατούμενο το γεγονός ότι η αριστερά στην ΑΔΕΔΥ– οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, του ΜΕΤΑ και των Παρεμβάσεων- έδωσαν ενωτικά τη μάχη για να
βγει πανεργατική απεργία. Ακόμα κι
αν οι συσχετισμοί σε επίπεδο κορυφής δεν το επέτρεψαν και οι εκπρόσωποι των ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ
περιόρισαν την απόφαση σε μια στάση εργασίας για τη μέρα της ψήφισης, μπορούν να παρθούν απεργιακές αποφάσεις σε επίπεδο πρωτοβάθμιων σωματείων κι ομοσπονδιών.
Να φανεί για ακόμα μια φορά η δύναμη της βάσης που τόσο φοβούνται.
Ήδη μια σειρά σωματεία παίρνουν
αποφάσεις για 24ωρη απεργία όπως
το Σωματείο Εκτάκτων του ΥΠΠΟ, η
ΠΝΟ, το Σωματείο του Μετρό αλλά
και πολλά ακόμα Εργατικά Κέντρα,
Ομοσπονδίες και σωματεία κι οργανώνεται “από τα κάτω” απεργία για
την Παρασκευή 12/1.
Κι ακόμα κι αν φτάσουν να το ψηφίσουν, πολιορκημένοι κι αποκλεισμένοι μέσα στο κτίριο της Βουλής, η
μάχη μόλις θα έχει ξεκινήσει και θα
είναι σκληρή. Με την ψήφιση του νόμου δεν σημαίνει ότι θα έχουν και την
εφαρμογή του στο τσεπάκι.

τις επιτυχίες τους) σε εργοστάσια
κάτεργα μεταναστών όπως στο Γεωργίου Α.Ε ή στη Γενική Ανακύκλωση; Οι σύλλογοι δασκάλων θα μπορούσαν να προκηρύξουν κινητοποίηση για την υποδοχή των προσφυγόπουλων στα σχολεία ή θα σκόνταφταν στην απαρτία; Θα μπορούσαν
να γίνουν οι απεργίες της ΕΡΤ που
προετοίμασαν το έδαφος για τον μεγάλο αγώνα στα χρόνια του “μαύρου” ή θα εμποδίζονταν με την αποχή των φιλοκυβερνητικών δημοσιογράφων; Οι εκπαιδευτικοί και τα άλλα σωματεία του Κερατσινίου θα
μπορούσαν να αντιδράσουν άμεσα
όταν ο Φύσσας έπεφτε νεκρός από
το μαχαίρι της Χρυσής Αυγής, ή θα
έπρεπε να μαζέψουν το 50% + 1 των
οικονομικά εντάξει μελών τους;
Φλεβάρης ’12, Οι Χαλυβουργοί απεργούν

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά
που προσπαθούν να σταματήσουν το
εργατικό κίνημα με αντιαπεργιακούς
νόμους κι αποτυγχάνουν. Για να σταματήσουν το τεράστιο απεργιακό κύμα της Μεταπολίτευσης, ο Καραμανλής τότε με υπουργό το Λάσκαρη,
έφερε τον περιβόητο νόμο 330 που
ουσιαστικά έβγαζε εκτός νόμου τις
απεργίες των εργοστασιακών σωματείων και οι απεργοί απειλούνταν
πλέον με απολύσεις και ποινές. Παρά
τις χιλιάδες εκδικητικές απολύσεις
και συνδικαλιστικές διώξεις που ακολούθησαν, το εργατικό κίνημα κατάφερε το 1982 να ανατρέψει τον 330
και να κατοχυρώσει ακόμα περισσότερα συνδικαλιστικά δικαιώματα,
αναγκάζοντας την νεοεκλεγμένη τότε
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην ψήφιση
του νόμου 1264. Η νέα ώθηση που
πήρε το εργατικό κίνημα δεν άργησε
να δεχτεί την κυβερνητική επίθεση.
Το “άρθρο 4” που έφερε η κυβέρνηση ένα χρόνο μετά, προσπαθώντας
να σταματήσει τις απεργίες στις ΔΕΚΟ και κυρίως στις τράπεζες, όριζε
ότι τα σωματεία μπορούν να κηρύξουν απεργία μόνο κατόπιν απόφασης που θα συγκέντρωνε το 50%+1
των εγγεγραμμένων μελών, μέσω μυστικής ψηφοφορίας. Οι απεργίες με
διάρκεια άνω των πέντε ημερών απαγορεύτηκαν. Ο νόμος μπορεί να ψηφίστηκε, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε
και ο εμπνευστής του, ο Γ. Αρσένης,
μετά από λίγο αντικαταστάθηκε.
Έτσι μπορεί να γίνει και τώρα. Η
καλύτερη απάντηση στην προσπάθειά τους να σταματήσουν τις απεργίες είναι η οργάνωση και η απεργιακή κλιμάκωση σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς.

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

περγιακή κινητοποίηση οργανώνουν μια σειρά σωματεία και
ομοσπονδίες την Παρασκευή 12/1, ημέρα που σύμφωνα με τις
πληροφορίες, το πολυνομοσχέδιο θα μπαίνει στην Ολομέλεια
της Βουλής. Τον προσανατολισμό για απάντηση με γενική απεργία
έβαλε από την αρχή ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια καλώντας,
μετά από την ανακοίνωση της στάσης εργασίας της ΑΔΕΔΥ και την
αδράνεια της ΓΣΕΕ, σε απεργιακό ξεσηκωμό από τα κάτω. Στις 12/1
καλεί σε προσυγκέντρωση στις 12μεσ, στην πλ.Κλαυθμώνος και τη
Δευτέρα 15/1 συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 6μμ στο Σύνταγμα.

“Την Παρασκευή 12 Γενάρη απεργούμε και διαδηλώνουμε πανελλαδικά, για να μην περάσει το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης που
περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης, ανάμεσά
τους και την απαγόρευση των απεργιών από τα πρωτοβάθμια σωματεία” αναφέρει στην προκήρυξη που εξέδωσε. “Εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα, έχουν αποφασίσει 24ωρη απεργία και συλλαλητήρια
την Τρίτη 12 Γενάρη. Χρειάζεται να σημάνει απεργιακός συναγερμός
σε κάθε χώρο δουλειάς. Να πάρουμε αποφάσεις από όλα τα σωματεία συμμετοχής στην απεργία. Να αναγκάσουμε την ΑΔΕΔΥ που
έχει αποφασίσει στάση εργασίας για την ημέρα της ψήφισης, να
συμμετέχει στην απεργία στις 12 Γενάρη. Να αναγκάσουμε και τη
ΓΣΕΕ που «σφυρίζει αμέριμνη» να προχωρήσει σε απεργία.
Λίγες μέρες πριν την πανεργατική απεργία στις 14/12, η κυβέρνηση,
κάτω από την μαζική και αποφασιστική κινητοποίηση των Συνδικάτων,
αναγκάστηκε να κάνει πίσω στο χτύπημα των σωματείων και του δικαιώματος στην απεργία, με την επαίσχυντη τροπολογία που πήγε να
καταθέσει «νύχτα». Τώρα επανέρχεται όχι μόνο με την απαγόρευση
των απεργιών αλλά και με όλο τον κατάλογο των απαιτήσεων δανειστών και εργοδοτών. Φέρνουν μαζί τις περικοπές συντάξεων και μισθών μέσα από την αύξηση των εισφορών και πάνω απ’ όλα την συνέχιση των περικοπών για να βγουν τα ματωμένα πλεονάσματα που απαιτούν αφεντικά και δανειστές, την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων.

Το ίδιο παραμύθι
Η κυβέρνηση προχωράει να ψηφίσει το πολυνομοσχέδιο με την
μορφή του επείγοντος την Δευτέρα 15 Γενάρη για να προλάβει το Γιούρογκρούπ της 22 Γενάρη και την συμφωνία με τους δανειστές.
Τσίπρας και υπουργοί, ισχυρίζονται ότι οι περικοπές στις κοινωνικές
δαπάνες, το ξεπούλημα των δημόσιων επιχειρήσεων και το χτύπημα
των συνδικάτων, στρώνουν το δρόμο για την έξοδο από την κρίση.
Επαναλαμβάνουν ακριβώς το ίδιο παραμύθι που ακούγαμε από τον
Γ. Παπανδρέου και τον Σαμαρά. Έχουν κατρακυλήσει τόσο χαμηλά
ώστε συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τους προηγούμενους και λένε ότι αυτοί υλοποιούν το σενάριο της μνημονιακής “εξόδου από τα
μνημόνια” εκεί που οι άλλοι απέτυχαν.
Μπορούμε να τους σταματήσουμε απεργιακά. Να ξαναπιάσουμε
το νήμα από την πανεργατική απεργία της 14 Δεκέμβρη που γέμισε
τους δρόμους με απεργούς διαδηλωτές και έστειλε το μήνυμα στην
κυβέρνηση Τσίπρα, τους δανειστές και τα αφεντικά, ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν άλλες θυσίες για την ολοκλήρωση της νέας αξιολόγησης. Να επιβάλλουμε ότι και σε αυτό το
μέτωπο θα τους αναγκάσουμε να κάνουν πίσω. Όπως τους αναγκάσαμε με την απεργία των δήμων το καλοκαίρι, με την μάχη για την
αξιολόγηση στο δημόσιο που ξανά έκαναν πίσω.
Είναι λάθος να αφήνουν τα συνδικάτα την πρωτοβουλία των κινήσεων στην κυβέρνηση. Τώρα είναι η ώρα για απεργιακή κλιμάκωση
για να μην ψηφιστεί και πολύ περισσότερο να μην εφαρμοστεί ο αντιαπεργιακός νόμος. Καλούμε κάθε Εργατικό Κέντρο, Ομοσπονδία
και πρωτοβάθμιο σωματείο δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να πάρει
απόφαση για απεργιακή κινητοποίηση στις 12 Γενάρη και για την συνέχεια και την κλιμάκωση μέχρι την ψήφιση.
Να οργανώσουμε τις επόμενες ημέρες όλους τους χώρους δουλειάς για την επιτυχία της απεργίας. Για να αποτρέψουμε την ψήφιση
των προαπαιτούμενων αλλά και για να ανοίξουμε τον δρόμο για τις
μάχες που φέρνει η νέα χρονιά. Να μην εφαρμοστεί στην πράξη το
χτύπημα στην απεργία ακόμη και αν βρουν τους «πρόθυμους» βουλευτές να το ψηφίσουν. Για να συνεχίσουμε τη σύγκρουση για να μην
απολυθεί κανένας συμβασιούχος, αντίθετα να γίνουν μαζικές προσλήψεις σε σχολεία, δήμους και νοσοκομεία. Για να μην περάσει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, του νερού, των συγκοινωνιών” καταλήγει.

σελ. 12 εργατικη αλληλεγγυη
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Τ

ο Σάββατο 6 Γενάρη πραγματοποιήθηκε το πρώτο Πανελλαδικό Συμβούλιο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος για τη
νέα χρονιά. Στη διαδικασία συμμετείχαν σύντροφοι και συντρόφισσες από όλη τη χώρα, ενώ έγιναν τρεις συζητήσεις. Η πρώτη
είχε θέμα “Η εργατική τάξη και η Αριστερά – η μόνη διέξοδος” με εισηγήτρια τη Μαρία Στύλλου, η δεύτερη “Η Εργατική Αλληλεγγύη
οργανώνει” με εισηγητές τη Νίκη Αργύρη και τον Πάνο Γκαργκάνα
και η τρίτη “Η 4η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ” με εισηγητή τον
Γιάννη Σηφακάκη. Κατά τη διάρκειά τους έγιναν συνολικά σαρανταοκτώ τοποθετήσεις, αποσπάσματα των οποίων παρουσιάζουμε στις
διπλανές στήλες.
Η εικόνα της άρχουσας τάξης διεθνώς, οι μάχες του εργατικού κινήματος και τα καθήκοντα της επαναστατικής αριστεράς τη νέα χρονιά ήταν τα τρία βασικά σημεία της εισήγησης που έκανε η Μαρία
Στύλλου. “Οι από πάνω προσπαθούν να μας πείσουν ότι πλέουν σε
πελάγη αισιοδοξίας”, ξεκίνησε, “Ο Τσίπρας λέει ότι τον Αύγουστο
βγαίνουμε από τα μνημόνια. Οι καπιταλιστές διεθνώς μιλάνε για ανάκαμψη και βλέπουν θετικούς ρυθμούς ΑΕΠ παγκόσμια, 3,7% λέει
συγκεκριμένα το ΔΝΤ το 2018. Δε ξέρουν όμως ούτε αν θα κρατήσει
μέχρι το 2019 ούτε αν θα καταλήξει σε νέες μεγάλες φούσκες. Οι
Φαινάνσιαλ Τάιμς λένε ότι ο δείκτης στη Γουόλ Στρητ έχει φτάσει
στα επίπεδα πριν το Κραχ του '29. Στην πραγματικότητα, η ανάπτυξη δεν είναι αποτέλεσμα επενδύσεων στην παραγωγή και την πραγματική οικονομία, αλλά στην κερδοσκοπία. Η ανάκαμψη στηρίχτηκε
στην ποσοτική χαλάρωση, οι καπιταλιστές δεν έχουν ανακτήσει την
κερδοφορία τους για να κάνουν νέες επενδύσεις. Και μέσα σε αυτή
την περίοδο το παγκόσμιο χρέος, ιδιωτικό και δημόσιο, ανεβαίνει με
κίνδυνο να γίνει νέα κόκκινα δάνεια για τις τράπεζες. Ακόμα και αν
καταφέρουν να έχουν ανάκαμψη, αυτή πάει στους πλούσιους και όχι
στους φτωχούς. Η ανισότητα έχει σημάνει ότι το πλουσιότερο 1%
κατέχει όσο το 90% του κόσμου. Αυτή είναι η αιτία της οργής και
της αγανάκτησης, της πολιτικής κρίσης και των κινημάτων που βγαίνουν το τελευταίο διάστημα”.

Κινήματα
“Πουθενά δεν έχουν καταφέρει να ελέγξουν τον κόσμο, παντού
βγαίνουν καινούργια κινήματα, παντού το εργατικό κίνημα δυναμώνει και δίνει σκληρές μάχες”, συνέχισε, “Το κίνημα των γυναικών
στην Αμερική ενάντια στο σεξισμό και τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις, είναι ενδεικτικό. Το ίδιο το τεράστιο αντιφασιστικό κίνημα μέσα
στην Ευρώπη, οι μεγάλες αντιφασιστικές διαδηλώσεις δείχνουν ότι
δεν είναι κίνημα μιας μειοψηφίας, αλλά μπορεί παντού να τσακίσει
την ακροδεξιά. Στην Ελλάδα, το ότι το εργατικό κίνημα έχει σηκώσει
κεφάλι για προσλήψεις, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, εξηγεί γιατί η
επίθεση στο δικαίωμα στην απεργία είναι τόσο σημαντική γι αυτούς.
Μπαίνουμε σε μια χρονιά πολωμένη ανάμεσα στις δύο τάξεις διεθνώς και θα χρειαστεί να παλέψουμε για να πληρώσουν αυτοί κι όχι
εμείς”.
Και κατέληξε: “Οι μάχες που έχουμε να δώσουμε δεν είναι επανάληψη των προηγούμενων, αλλά κλιμάκωσή τους. Παίξαμε ρόλο πχ
στα νοσοκομεία και στους δήμους ενάντια στις απολύσεις και για
προσλήψεις, στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Έχουμε σχέσεις με όλα τα εργατικά κομμάτια. Ξεκινάμε ενάντια στο πολυνομοσχέδιο. Διεκδικήσαμε 24ωρη απεργία στην ΑΔΕΔΥ,
κερδίσαμε τρίωρη στάση εργασίας αλλά θα την κάνουμε 24ωρη, πηγαίνοντας στα πρωτοβάθμια σωματεία, αυτά που θέλουν να διαλύσουν. Θα δώσουμε τις αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές μάχες,
στη δίκη της Χρυσής Αυγής, στις 14 Γενάρη στην επέτειο της δολοφονίας του Λουκμάν, στη διεθνή μέρα στις 17 Μάρτη. Η αριστερά
έχει παίξει ρόλο σε όλη την Ευρώπη. Είναι παρούσα παντού. Έχουμε τη δύναμη και πρέπει να την οργανώσουμε πολύ καλύτερα. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η δύναμη που μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις, η Συνδιάσκεψή της είναι ευκαιρία.
Το μεγάλωμα του ΣΕΚ αυτή την περίοδο είναι κρίσιμο. Θέλουμε
κόσμο σε κάθε εργατικό και φοιτητικό χώρο, σε κάθε γειτονιά. Η
διακίνηση της Εργατικής Αλληλεγγύης είναι κριτήριο. Θέλουμε συνεργασία με όλη την αριστερά, αλλιώς οι καλύτερες ιδέες δεν μπορούν να εφαρμοστούν ούτε να κερδίσουν. Κοινή δράση με έμφαση
στην πολιτική συζήτηση και τις ιδέες, όπως το κάναμε με τα 100χρονα της Ρώσικης Επανάστασης. Φέτος ο Μαρξισμός θα είναι αφιερωμένος στα 50 χρόνια από το Μάη του '68 και στα 100 χρόνια από την
ίδρυση του ΣΕΚΕ και της επαναστατικής αριστεράς στην Ελλάδα.
Δεν είναι αφιερώματα, είναι ζωντανές συζητήσεις για την προοπτική”.

Πανελλαδικό Συμβούλιο του

Προαπαιτούμενα
Μ

ια σειρά σύντροφοι και συντρόφισσες μίλησαν για το ρόλο της επαναστατικής αριστεράς σε όλες τις μάχες.
“Το τι σημαίνει ανισότητα φάνηκε
στην εργατογειτονιά της Μάνδρας”,
είπε η Λίλιαν από το Περιστέρι, “Παρότι δεν είχαμε πυρήνα στην περιοχή
αποφασίσαμε να παρέμβουμε και ο
κόσμος, ακόμα και μέσα στη δυστυχία του, ανταποκρίθηκε μαζικά. Στην
εξόρμησή μας για την πανεργατική,
τριάντα αγόρασαν την εφημερίδα γιατί κατάλαβαν ότι η επαναστατική αριστερά έχει πρόταση. Είναι παράδειγμα για το σε ποια κατάσταση είμαστε.
Δεν αρκεί, για μας ήταν καμπανάκι η
ανάγκη για πυρήνα στην περιοχή.
Πρέπει να κάνουμε το βήμα γιατί μόνο έτσι μπορούμε να συνδέουμε τις
μάχες, από τη Γκορυτσά μέχρι τη
Μάνδρα. Ανάλογες είναι οι απαιτήσεις σε όλες τις περιοχές των Δυτικών που έχουμε πυρήνες και μεγάλη
αριστερά”.
“Η διαδήλωση για τα πέντε χρόνια
από τη δολοφονία του Λουκμάν στις
14 Γενάρη στα Πετράλωνα είναι μεγάλη μάχη”, είπε ο Δημήτρης, “Δεν είναι εθιμοτυπική, είναι η κρίσιμη συνέχεια ενάντια στο ρατσισμό και τους
φασίστες. Δίνουμε τη μάχη αναβαθμισμένα, με άπλωμα στις γειτονιές, με
κοινή δράση. Η σύσκεψη της τοπικής
ΚΕΕΡΦΑ που κάλεσε στη διαδήλωση
ήταν αποκαλυπτική, συμμετείχαν σωματεία της περιοχής, αντιφασιστικές
οργανώσεις, συλλογικότητες, κοινότητες μεταναστών. Το πώς θα επιβάλει το κίνημα την ισόβια καταδίκη της
Χρυσής Αυγής κρίνεται από τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε και θα πάρουμε στη συνέχεια”.
“Οι πρωτοβουλίες μας έχουν αποτελέσματα”, είπε ο Σάββας, “Στη
Θεσσαλονίκη την περασμένη χρονιά,
ήμασταν οι μόνοι που στηρίξαμε τους
εργαζόμενους στον ΟΑΣΘ και την
ΕΥΑΘ κι αυτό έπαιξε ρόλο στη συμμετοχή τους στην πρόσφατη πανεργατική. Το ίδιο στον ΟΣΕΘ και τη μάχη που δώσαμε ενάντια στις απολύσεις με το μπλοκ των εργαζόμενων να
διαδηλώνει μαζί μας. Στην ίδια την
πορεία, ο Συντονισμός έπαιξε ρόλο
για να ξεκινήσει η διαδήλωση. Στηρίξαμε τα συνδικάτα ενάντια στο χτύπημα των από πάνω και έτσι θα συνεχίσουμε. Οι μάχες θα ανοίξουν ξανά,
στους δήμους χρειάζεται να ενισχύουμε τα συνεργεία μας”.
“Μπαίνουμε σε μια χρονιά με μεγάλες μάχες και με κατεύθυνση να μεγαλώσουν οι πυρήνες μας”, είπε η
Αλεξάνδρα από τα Βόρεια Αθήνας,
“Οι δυνατότητες να δουλέψουμε με
πολύ κόσμο και να τον κερδίσουμε
έχουν ήδη φανεί, πχ στη Νέα Ιωνία ο

πυρήνας έχει διπλασιαστεί και καθορίζει μια γειτονιά που έχει μεγάλη
αριστερά. Μπορούμε να τους διπλασιάσουμε και να τους τριπλασιάσουμε όλους. Αυτό γίνεται με ενιαίο μέτωπο. Ολοένα και περισσότερος κόσμος που είχε αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ
θέλει να δουλέψουμε μαζί, απλός κόσμος της γειτονιάς διαδηλώνει μαζί
μας, παίρνει υλικά της ΚΕΕΡΦΑ να
διακινήσει, είναι ανοιχτός στις ιδέες
μας. Μπορούμε να έχουμε μέλη σε
κάθε χώρο δουλειάς στα Βόρεια, στα
νοσοκομεία, στην ΕΡΤ, παντού”.

Συλλογική δουλειά
“Το φθινόπωρο για τους πυρήνες
των Νοτίων ξεκίνησε με νέα μέλη, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους”, είπε
η Κατερίνα από Ζωγράφου, “Οργανώνοντας την πανεργατική συναντήσαμε
νέα κομμάτια, στο δήμο Ζωγράφου,
στα νοσοκομεία, στο τραμ. Στο δήμο
Ζωγράφου με τους δύο νεκρούς εργάτες χρειάστηκε πολιτική συζήτηση
για να φτιαχτεί επιτροπή αγώνα, πανό, για το τι σημαίνει να διαδηλώσουμε στο δημοτικό συμβούλιο. Στη Δάφνη δεν έχουμε πυρήνα αλλά συγκροτήσαμε ΚΕΕΡΦΑ που οργανώνει εκεί.
Τα χριστουγιεννιάτικα αντιφασιστικά
κάλαντα στην πλατεία Βαρνάβα ήταν
επιτυχημένα με πολλές εφημερίδες,
ημερολόγια, ενίσχυση, υπογραφές.
Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε όλα μας
τα μέλη για να γίνουν κομμάτι της
συλλογικής δουλειάς των πυρήνων”.

“Στην εφορία Κυψέλης στην τελευταία πανεργατική ο κόσμος ήταν μαζικά με την απεργία”, είπε η Σοφία,
“Στα δικαστήρια που ξαναπήγαμε μετά από πολύ καιρό, μας έλεγαν ότι
τους έλειψε η εφημερίδα. Το τελευταίο διάστημα έχουμε κάνει πολλά
νέα ανοίγματα στην γειτονιά. Έχουμε
νέα μέλη από το Μπαγκλαντές και θα
οργανώσουμε μαζί τους εξορμήσεις
στα μαγαζιά και τα στέκια τους. Στο
παιδαγωγικό ξανανοίξαμε τη δράση
και τα ΕΑΑΚ κι αυτό δημιούργησε κύκλο γύρω μας. Έχει σημασία να βρισκόμαστε παντού”.
“Είμαι καινούργιο μέλος, μόλις δυο
μήνες στο ΣΕΚ”, είπε ο Παναγιώτης
από τα Τρίκαλα, “Ημουν δέκα χρόνια
στην ΚΝΕ αλλά για ένα χρόνο δεν είχα πολιτική δράση. Γνώρισα την
ΚΕΕΡΦΑ και το ΣΕΚ από τους συντρόφους του Βόλου που ήρθαν στα
Τρίκαλα ενάντια στην ομιλία Μιχαλολιάκου. Η πόλη έχει πολύ αριστερό
κόσμο και είναι κατά της ΧΑ και των
φασιστών. Παρά την καταρρακτώδη
βροχή, τουλάχιστον 300 άτομα περπατήσαμε ενάμιση χιλιόμετρο στο ξενοδοχείο έξω από την πόλη που θα
μιλούσε ο Μιχαλολιάκος. Καταστρέψαμε την ομιλία, ήρθε αστυνομία με
κλούβες για να μην πλησιάσουμε, αλλά ο κόσμος δε σταμάτησε. Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες στα Τρίκαλα ο κόσμος τους αγκάλιασε ενώ η ΧΑ ήταν
κρυμμένη παρόλο που έχει γραφεία
στην πόλη”.

Ανάγκη η κοινή δράση
Η ανάγκη για κοινή δράση ήρθε από πολλές τοποθετήσεις.
Το φθινώπορο συμμετείχα σε ένα συνέδριο αρχιτεκτόνων μηχανικών”,
είπε ο Νίκος από το ΜΕΤΡΟ, “Οι εισηγητές έκαναν πολιτικά ρηξικέλευθες
εισηγήσεις σε θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος με βαθιές και ταξικές προεκτάσεις. Πολλές από τις επισημάνσεις τους υπογραμμίστηκαν
τραγικά λίγες μέρες μετά στις πλυμμήρες της Μάνδρας, Όλες αυτές οι
παρουσιάσεις, αντισυστημικών ουσιαστικά ανθρώπων, αποκαλύπτουν ένα
επιστημονικά και ηθικά αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό που ξεκάθαρα φαίνεται ότι είχε επενδύσει τις ελπίδες του στη λεγόμενη κυβέρνηση της αριστεράς και τώρα είναι απογοητευμένο. Δεν δείχνει τάση να επιστρέψει
στα Πασοκονεοδημοκρατικά μορφώματα και επιθυμεί να κινηθεί ριζοσπαστικότερα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να βρούμε τρόπους προσέγγισης μαζί του,
να είναι στόχος στοχευμένης εκστρατείας από μέρους μας ώστε να ολοκληρωθεί το σπάσιμο από το ρεφορμισμό”.
“Το τελευταίο διάστημα στον Πειραιά δώσαμε μια κρίσιμη μάχη όσον
αφορά στη σχέση μας με την αριστερά, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τα σωματεία
της περιοχής”, είπε η Μαρία, “Αμέσως μετά το διήμερο της ΚΕΕΡΦΑ τον
Οκτώβρη, το πρώτο συλλαλητήριο που οργάνωσαμε απέναντι στα εγκαίνια των νεοναζί είχε επιτυχία από άποψη μαζικότητας, οργάνωσης, παρουσίας συλλογικοτήτων. Άνοιξε όμως ζήτημα αν θα επιτρέψουμε την παρουσία κόσμου από το Λιμάνι της Αγωνίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική μας παρέμβαση, αποφασιστικότητα και χειρισμός απέτρεψε την εκδίωξή τους.
Ξεκίνησε έτσι μια ολόκληρη σχέση με τον κόσμο που διαφωνεί με τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, μια σχέση που εμπλουτίζεται καθημερινά σε όλες τις
μάχες του κινήματος, εργατικές, αντιφασιστικές, πολιτικές”.

Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ
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αυτοί, απεργίες εμείς...
Από μάχη σε μάχη
στους εργατικούς χώρους

Ο

ι αγώνες στους εργατικούς χώρους ενάντια στις μνημονιακές επιθέσεις βρέθηκαν στο κέντρο της συζήτησης.

“Δώσαμε πολύ σκληρές μάχες στα νοσοκομεία τον περασμένο χρόνο
έχοντας ως κέντρο διεκδίκησης τις μαζικές προσλήψεις”, είπε η Αργυρή
από το Γεννηματά, “Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο κόσμος δεν παραιτείται, απεργεί, έχει εμπιστοσύνη στη συλλογικότητα και βγαίνει και διεκδικεί.
Το δεύτερο ότι ανταποκρίνεται στις πρωτοβουλίες της αριστεράς, στη σύσκεψη για τους συμβασιούχους συμμετείχαν εργαζόμενοι από χώρους που
δεν έχουμε μέλη. Το τρίτο ότι μπορούμε να κουνάμε τις δυσκίνητες ηγεσίες, η κινητοποίηση στις 29 Νοέμβρη έδειξε πώς οργανώνεις από τα κάτω
και αναγκάζεις ομοσπονδίες να αποφασίζουν απεργίες. Ο Συντονισμός των
Νοσοκομείων και οι πρωτοβουλίες του πρέπει να απλωθούν παντού. Το να
γίνει η στάση εργασίας ενάντια στο πολυνομοσχέδιο 24ωρη είναι εφικτό, η
μάχη για να περιφρουρήσουμε τα συνδικάτα μας είναι η μάχη των μαχών”.
“Στα νοσοκομεία η μάχη των επικουρικών είναι ανοιχτή, καταφέραμε να
πληρωθούμε μέρος των δεδουλευμένων αλλά είναι μπροστά ο αγώνας
ενάντια στην απόλυση”, είπε ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη, “Οι δυνατότητες είναι μεγάλες. Στη Θεσσαλονίκη πήραμε την πρωτοβουλία, όπως στην
Αθήνα, να καλέσουμε συνέλευση και για πρώτη φορά ήρθαν συμβασιούχοι
του ΟΑΕΔ, επικουρικοί γιατροί, συμβασιούχοι από το Ψυχιατρείο. Η κινητοποίηση που αποφασίσαμε στις 29 Νοέμβρη ήταν επιτυχημένη, αναγκάστηκαν να έχουν παρουσία τα σωματεία από το Ιπποκράτειο, το Θεαγένειο, το
ΑΧΕΠΑ κι αυτό γιατί το ανοίξαμε σε όλα τα νοσοκομεία. Βγήκαμε πιο δυνατοί με μεγαλύτερο δίκτυο και με κόσμο που περιμένει τη συνέχεια”.
“Οι μάχες στις δημόσιες συγκοινωνίες τον τελευταίο χρόνο ήταν μεγάλες”, είπε η Δήμητρα από τον ΟΣΕΘ, “Η κρατικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ στον
ΟΑΣΘ έφερε νόμο που λέει ότι δέκα εργαζόμενοι με μπλοκάκια απολυόμαστε ενώ οι υπόλοιποι χιλιάδες θα δουν μείωση στους μισθούς τους. Ήμασταν από την αρχή παρών, από τις 12 μέρες απεργίας μέχρι σήμερα που
οι δέκα, με τη στήριξη του Συντονισμού ενάντια στα Μνημόνια, καταφέραμε να βγάλουμε δελτίο τύπου, να κερδίσουμε συμπαράσταση, να κάνουμε
συναντήσεις με τα σωματεία, να συμμετέχουμε στη συνέλευση των εργαζόμενων, να γνωρίσουμε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και να κάνουμε ραντεβού με τον κοινοβουλευτκό εκπρόσωπο του ΚΚΕ και επερώτηση στη Βουλή. Έτσι χαλάσαμε τη μόστρα του ΣΥΡΙΖΑ και ήδη έχουμε μια πρώτη νίκη,
οι τρεις παλιότεροι θα μείνουν με σύμβαση αορίστου και οι υπόλοιποι για
ένα χρόνο”.

Στις σχολές

Π

ολλές ήταν οι τοποθετήσεις
για τις μάχες στις σχολές.

“Στη σχολή μου τον τελευταίο
ενάμιση μήνα δίνουμε ένα πολύ
μεγάλο αγώνα”, είπε ο Αργύρης
από τη ΣΓΤΚΣ, “Ξεκινήσαμε καταλήψεις για προσλήψεις καθηγητών και συνεχίζουμε τώρα
ενάντια στις συγχωνεύσεις που
φέρνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής και που μας τις παρουσιάζουν ως αναβάθμιση αλλά είναι υποβάθμιση. Σε αυτό τον
αγώνα η ομάδα του ΣΕΚ και ο
πυρήνας μας έχει παίξει ρόλο
με την οργανωμένη μας λειτουργία. Έχουμε διπλασιαστεί
επειδή προτείνουμε ανοιχτά
στον κόσμο να οργανωθεί μαζί
μας. Στο πώς καθορίζουμε τα
πράγματα το σημαντικότερο ρόλο τον έχει παίξει η διακίνηση
της εφημερίδας. Έτσι θα συνε-

χίσουμε από Δευτέρα για να
εξαπλωθούμε και στις υπόλοιπες σχολές”.
“Παρότι ήμασταν οι μόνοι που
οργανώσαμε την πανεργατική
στις 14 Δεκέμβρη και στο εργατικό κέντρο είχε λίγο κόσμο,
ξαφνικά είδαμε να έρχονται 200
άτομα, όλο το φοιτητικό μπλοκ
της Ξάνθης”, είπε η Βάσω,
“Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε σε πανεργατική. Οι φοιτητές βρίσκονται σε κατάληψη
ενάντια στο κλείσιμο της λέσχης
που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή
φοιτητές δεν έχουν να φάνε και
για το κτίριο της Αρχιτεκτονικής
που το μεταφέρουν και κλείνουν
το αναγνωστήριο. Οι συνελεύσεις τους είχαν 700 και 800 άτομα. Ήμασταν εκεί, μοιράσαμε
την προκήρυξη «οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες» κι αυτό
έπαιξε ρόλο, ήταν από τα βασικά συνθήματα στη διαδήλωση”.

Πανεργατική απεργία, 14 Δεκέμβρη

Ο

Με την Εργατική Αλληλεγγύη

“Η διακίνηση της εφημερίδας είναι
απαιτητική δουλειά και χρειάζεται να
είναι υπόθεση όλου του πυρήνα”, είπε η Κωνσταντίνα από το Βόλο,
“Φτάνουμε σε έξι με επτά εργατικούς χώρους της πόλης. Εν όψει
της πανεργατικής κάναμε σαν πυρήνας παρέμβαση στο λιμάνι του Βόλου και εργαζόμενοι κατέβηκαν μαζί
μας στην απεργία. Όπου παρεμβαίνουμε, έχουμε αποτελέσματα. Το
ίδιο στο νοσοκομείο, όταν ανοίγαμε
τη μάχη με τους συμβασιούχους κάναμε εξόρμηση μαζί τους για να
ενωθούν με τους μόνιμους κι έτσι
περισσότερος κόσμος άρχισε να τη
διαβάζει. Κατεβάσαμε φοιτητικό
σύλλογο στην απεργία γιατί ήμασταν εκεί με την εφημερίδα”.

στην Πανόρμου με 150-200 άτομα
και να δώσουμε ώθηση στο αντιφασιστικό κίνημα στην περιοχή, να μην
αφήσουμε τους χρυσαυγίτες να ξαναβγούν στη γειτονιά. Το καταφέραμε με κέντρο την εφημερίδα, μεγαλώνοντας έτσι τον πυρήνα”.
“Από το Σεπτέμβρη λειτουργούν
ξανά δύο πυρήνες στα Χανιά, με δύο
εξορμήσεις σε πλατείες και περισσότερους χώρους”, είπε η Δανάη, “Αποφασίσαμε να αφιερώσουμε χρόνο
στην πολιτική συζήτηση και τις πρωτοβουλίες μας με αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα περισσότερα άτομα να είναι πιο ενεργά. Η εφημερίδα
είναι σταθερός σύμμαχος και πολύτιμο εργαλείο σε όλους τους αγώνες.
Στόχοι μας το επόμενο διάστημα να
παρέμβουμε στους φοιτητικούς χώρους, να απλώσουμε τα εργατικά, να

ρόλος της διακίνησης της Εργατικής Αλληλεγγύης ήταν επίσης κεντρικός στη συζήτηση.

Όπλο
“Η διακίνηση της ΕΑ ξεκίνησε σε
λίγους χώρους στο Ηράκλειο μετά το
καλοκαίρι αλλά γρήγορα αυτό άλλαξε με την απόφασή μας να ξαναβγούμε σε πλατείες και εργατικούς χώρους”, είπε ο Λεωνίδας, “Η εφημερίδα μεταφέρει τις μάχες και τις νίκες
που έχουμε, τις εικόνες από τη δίκη
της ΧΑ, είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα
σε εργατικούς χώρους και φοιτητές,
ο μόνος τρόπος για να απλώσουμε
την πολιτική μας. Πολύς κόσμος τη
γνωρίζει ήδη και την ενισχύει. Πάμε
θαρρετά για τις 17 Μάρτη, για τις
απεργίες και όλους τους αγώνες με
όπλο μας την εφημερίδα”.
“Η πιο σημαντική μάχη του πυρήνα μου την τελευταία χρονιά ήταν η
δημιουργία της Πρωτοβουλίας για
το κλείσιμο των γραφείων της ΧΑ
μετά την επίθεση στο Λάζαρη”, είπε
ο Βασίλης από τους Αμπελόκηπους,
“Συνδεθήκαμε με όλες τις συλλογικότητες και τα σωματεία της περιοχής με αποτέλεσμα να κάνουμε μια
επιτυχημένη εκδήλωση το καλοκαίρι

οργανώσουμε την ΚΕΕΡΦΑ με στόχο
μια δυναμική κινητοποίηση στις 17
Μάρτη και να κάνουμε τη στάση εργασίας ενάντια στο πολυνομοσχέδιο
24ωρη απεργία”.
“Η εφημερίδα είναι το μέσο επικοινωνίας μας με τους φοιτητές και
χρειάζεται πιο συστηματική διακίνησή της”, είπε ο Άγγελος από τη ΦΛΣ,
“Χρειάζεται να κρατάμε επαφή με
όσους την αγοράζουν, στη ΦΛΣ έτσι
από ένα άτομο γίναμε ομάδα που
οργανώνει εκδηλώσεις και συζητήσεις, όπως για την Καταλωνία που
ήρθαν 25 άτομα. Οι φοιτητές πάντα
έχουν ενεργό ρόλο στα κινήματα,
υπάρχει αριστερή στροφή στη ΦΛΣ
και χρειάζεται περισσότερη οργάνωση με τον ανένταχτο κόσμο. Η διακίνηση της ΕΑ στα αμφιθέατρα παίζει
ρόλο σε αυτό”.

Δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Γ

ια την ενεργοποίηση των τοπικών επιτροπών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπροστά στην 4η Συνδιάσκεψή της μίλησαν μια σειρά σύντροφοι και
συντρόφισσες.
“Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι φάρος πολιτικά τόσο στην Ευρώπη όσο και στην
Ελλάδα, στην πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ Αριστερά”, είπε ο Γιάννης από το
Βόλο, “Η κοινωνική της αναγνώριση είναι επίσης μεγάλη, γιατί μιλά με
όλους χωρίς να υποτάσσεται. Για να συνεχίσει, χρειάζεται το ΣΕΚ να
πρωτοστατήσει τόσο στην πολιτική συζήτηση στο εσωτερικό της όσο
και στη δράση με τις πρωτοβουλίες μας όπως έγινε με το αντιφασιστικό συλλαλητήριο στα Τρίκαλα που γεμίσαμε ένα λεωφορείο. Με μαζική
κινητοποίηση και εγγραφή νέων μελών, μπορούμε να έχουμε μια ενιαιομετωπική, ανοιχτή, αντικαπιταλιστική ΑΝΤΑΡΣΥΑ που θα εκφραστεί
και στις κάλπες”.
“Είναι πολύ σημαντικό σαν επαναστάτες να σταθούμε στο οργανωτικό θέμα”, είπε ο Βαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη, “Είμαι στον πυρήνα
του ΣΕΚ της περιοχής ενάμιση χρόνο περίπου αλλά έχω δει μόνο δύο
συνεδριάσεις της τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Μάλιστα στην τελευταία μπήκε
το ζήτημα από τους εκπροσώπους του ΣΕΚ εκεί να γίνονται τακτικά
συνεδριάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει οργανόγραμμα, να γίνονται συνελεύσεις συχνά γιατί αλλιώς χάνονται ευκαιρίες και ατονούν
πρωτοβουλίες”.

σελ. 14 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1306, 10 Γενάρη 2018

T

o 1968 η εξέγερση έκανε τον γύρο του
κόσμου. Η ταχύτητα ήταν εκπληκτική.
Απ’ το Παρίσι μέχρι το Τόκιο κι από την
Πράγα μέχρι την Πόλη του Μεξικού τα γεγονότα διαδέχονταν το ένα το άλλο σε διαστήματα
εβδομάδων, το πολύ μηνών.
Ο κόσμος που εκτυλίχτηκε εκείνο το annus
mirabillis, το «θαυμαστό έτος», έμοιαζε και από
πολλές απόψεις ήταν πράγματι πολύ διαφορετικός από το σημερινό. Ο καπιταλισμός ζούσε
τις τελευταίες φάσεις της μεταπολεμικής
«χρυσής τριακονταετίας». Σε Δύση και Ανατολή οι άρχουσες τάξεις θεωρούσαν ότι είχαν σίγουρη όχι μόνο την κυριαρχία τους αλλά και
την συναίνεση των «από κάτω».
Όσο για τις διεθνείς σχέσεις, τίποτα δεν έμοιαζε να απειλεί τη σταθερότητα της «ένοπλης ειρήνης» ανάμεσα στις δυο υπερδυνάμεις -ΗΠΑ,
Ρωσία- και τους συμμάχους τους. Είχαν φτάσει
στο παρά πέντε του πυρηνικού πολέμου το
1962 με την «κρίση των πυραύλων» στην Κούβα. Αλλά, η συνέχεια ήταν η αποκλιμάκωση, ο
Ψυχρός Πόλεμος παρέμεινε «ψυχρός».
Όμως, κάτω από την επιφάνεια της σταθερότητας και των βεβαιοτήτων, μια σειρά κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες, αγώνες και
κινήματα συσσώρευαν την εκρηκτική ύλη για
το «παγκόσμιο ‘68».
Η πρώτη έκρηξη ήρθε στα τέλη του Γενάρη,
με τη μορφή πραγματικών εκρήξεων στο μακρινό Βιετνάμ. Εκατομμύρια θεατές στην Αμερική
παρακολουθούσαν έκπληκτοι σε «ζωντανή μετάδοση» τις εικόνες των άγριων μαχών στο κτίριο και τον περίβολο της αμερικάνικης πρεσβείας στην Σαϊγκόν, της σημερινής Χο-Τσι-Μινχ,
τότε πρωτεύουσα του Νότιου Βιετνάμ. Αυτή η
μάχη ήταν το πιο θεαματικό επεισόδιο της Επίθεσης της Τετ (της βιετναμέζικης Πρωτοχρονιάς) που εξαπέλυσε το απελευθερωτικό κίνημα
του Ν. Βιετνάμ με την στήριξη του Βορείου
Βιετνάμ, σε εκατοντάδες πόλεις και χωριά.

Βιετκόνγκ
Μέχρι τότε η λέξη «βιετκόνγκ» ήταν ένα περιφρονητικό παρατσούκλι του αμερικάνικου
στρατού για τους αντάρτες στο νότιο Βιετνάμ.
Μετά την Επίθεση της Τετ έγινε σύμβολο της
εξέγερσης για εκατομμύρια νέους και εργάτες
σε όλον τον κόσμο και μέσα στις ΗΠΑ. Το αντιπολεμικό κίνημα που αναπτυσσόταν πήρε μια
τεράστια ώθηση και ριζοσπαστικοποιήθηκε.
Τον Αύγουστο, το Σικάγο έγινε πεδίο μιας
σκληρής αναμέτρησης με αφορμή το συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος.
Και ταυτόχρονα, το κίνημα για τα δικαιώματα των Μαύρων πήρε διαστάσεις έκρηξης ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ
Κινγκ στις αρχές του Απρίλη. Εξεγέρσεις ξέσπασαν σε 125 πόλεις και για την καταστολή
τους χρειάστηκε η μεγαλύτερη κινητοποίηση
του στρατού σε αμερικάνικο έδαφος από την
εποχή του αμερικάνικου Εμφύλιου.
Τον Οκτώβρη στους Ολυμπιακούς Αγώνες
στην Πόλη του Μεξικού δυο μαύροι αθλητές
των ΗΠΑ, οι Τόμι Σμιθ και Τζον Κάρλος, ύψωσαν τη γροθιά τους κατά την απονομή των μεταλλίων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον ρατσισμό του αμερικάνικου κράτους. Η υψωμένη
γροθιά ήταν ο χαιρετισμός των Μαύρων Πανθήρων, της επαναστατικής οργάνωσης που κέρδιζε χιλιάδες νέους αγωνιστές και αγωνίστριες.
Εξω από στάδια που διεξάγονταν οι αγώνες,
ο μεξικάνικος στρατός και η αστυνομία άνοιγαν πυρ στις διαδηλώσεις των φοιτητών. H

Πριν 50 χρόνια - ο Μάης ήταν...

Παγκόσμια έκρηξη!

“Εργάτες-φοιτητές, Ενωμένοι θα νικήσουμε”, Μάης ‘68 στο Παρίσι

σφαγή της 2 Οκτώβρη άφησε πίσω της 300 με
400 δολοφονημένους από τις σφαίρες.
Το εμβληματικό γεγονός που συμπύκνωσε
όλη αυτή την περίοδο ήταν ο γαλλικός Μάης.
Στις 10 με 11 εκείνου του μήνα οι φοιτητές και
οι φοιτήτριες στο Παρίσι συγκρούστηκαν όλη
τη νύχτα με την αστυνομία. Η φοιτητική ανταρσία λειτούργησε σαν σπίθα. Στις 13 του Μάη
οι συνδικαλιστικές ηγεσίες κάλεσαν μια 24ωρη
απεργία διαμαρτυρίας για την αστυνομική καταστολή.
Η απεργία είχε απόλυτη επιτυχία κι η διαδήλωση ήταν η μαζικότερη από την Απελευθέρωση το 1944. Όμως, δεν ήταν το τέλος. Αυτό
που ακολούθησε ήταν η μεγαλύτερη Γενική
Απεργία στην ιστορία με χιλιάδες καταλήψεις
σε εργοστάσια και μαγαζιά. Είναι η «πλευρά»
που προτιμούν να αγνοούν τα αφιερώματα για
το Μάη που ήδη έχουν ξεκινήσει. Στην εφημερίδα Το Βήμα για παράδειγμα την προηγούμενη Κυριακή, ο Μάης όχι μόνο περιορίζεται
στους φοιτητές αλλά ανακηρύσσεται και «μηπολιτικό γεγονός».

Εργάτες
Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Πολλά
χρόνια αργότερα ο Μορίς Γκριμό, επικεφαλής
της αστυνομίας του Παρισιού εκείνη τη χρονιά, απαντούσε σε μια ερώτηση περί «κινδύνου
κατάρρευσης του κράτους»:

«Ο πραγματικός κίνδυνος εμφανίστηκε όταν
πήραν μέρος οι εργάτες. Καταρχήν στις 13
Μάη, με τη μεγάλη ενωτική διαδήλωση αλληλεγγύης μετά τη νύχτα των οδοφραγμάτων,
κατόπιν τις επόμενες μέρες όταν οι νεότεροι
εργάτες, αυθορμήτως, χωρίς να συμβουλευτούν τα συνδικάτα, αποφάσισαν να ακολουθήσουν τους φοιτητές. Ύστερα, από τις 16 και
17 Μάη όταν η CGT κι η CFDT (οι μεγάλες
συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες) κάλεσαν σε
γενίκευση των απεργιών κατανοώντας ότι παιζόταν η αξιοπιστία τους.
Τότε φανερώθηκε καθαρά το εύθραυστο
του κράτους. Η αστυνομία μπορούσε να διαλύσει μια διαδήλωση, να διαλύσει δέκα και εί-

κοσι οδοφράγματα, αλλά δεν μπορούσε να
ανακαταλάβει εκατό ή πεντακόσια εργοστάσια, πολυκαταστήματα, τράπεζες ή σιδηροδρομικούς σταθμούς. Και πολύ περισσότερο
να τα κάνει να δουλέψουν ξανά».
Μέχρι τότε όσοι αμφισβητούσαν τον καπιταλισμό στη Δύση είχαν στη μεγάλη τους πλειοψηφία σαν αναφορά το «σοσιαλιστικό στρατόπεδο» στην Ρωσία και τα άλλα κράτη του κρατικού καπιταλισμού στην Ανατολή. Η Ουγγρική
Επανάσταση του 1956 και η άγρια καταστολή
της από τον ρωσικό στρατό είχε δημιουργήσει
κάποιες ρωγμές σε αυτή τη βεβαιότητα, που
όμως δεν πήραν μεγάλες διαστάσεις.

Πράγα
Το 1968 όμως τα πράγματα εξελίχτηκαν διαφορετικά. Στις 20 Αυγούστου εκείνης της χρονιάς τα τανκς του Συμφώνου της Βαρσοβίας,
του «αντίπαλου δέους» του ΝΑΤΟ, έμπαιναν
στην Τσεχοσλοβακία για να τσακίσουν την
«Άνοιξη της Πράγας», ανατρέποντας καταρχήν τη «μεταρρυθμιστική» ηγεσία του ΚΚ και
την κυβέρνηση της χώρας. Οι σκηνές με τα
ρώσικα τανκς να πολιορκούνται από χιλιάδες
διαδηλωτές, φοιτητές και εργάτες, έκαναν επίσης το γύρο του κόσμου.
Για τη γενιά που έμπαινε στις επαναστατικές
μάχες το 1968, από τους δρόμους του Παρισιού μέχρι τα εργοστάσια του Τορίνο και από τις
πλατείες του Μεξικού μέχρι τα πανεπιστήμια
του Βερολίνου, η εναλλακτική στα αμερικάνικα
αεροπλάνα που έκαιγαν το Βιετνάμ είχε πάψει
να είναι τα ρώσικα τανκς.
Είναι αλήθεια ότι το «’68» ήταν κάτι περισσότερο από μια αλυσίδα μεγάλων «γεγονότων». Οι
ιδέες της αμφισβήτησης και του αντικονφορμισμού από την τέχνη μέχρι τις προσωπικές σχέσεις έβγαιναν από τα μικρά γκέτο και γίνονταν
μαζική διάθεση. Όμως, αυτό ήταν χαρακτηριστικό της δεκαετίας και των χρόνων που την
ακολούθησαν. Το 1968 είναι σημείο καμπής γιατί η αμφισβήτηση άρχισε να παίρνει βαθιά πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν η «στιγμή» που η νε-

ολαία που πλημμύριζε το «καλοκαίρι της αγάπης» του 1967 στις ΗΠΑ άρχισε να αναζητάει
επαναστατικές ιδέες και οργάνωση για να προχωρήσει την σύγκρουση με το σύστημα.
Η εμφάνιση της εργατικής τάξης στο προσκήνιο το Μάη στην Γαλλία ήταν καταλύτης σε
αυτές τις διαδικασίες. Μέχρι τότε, οι ιδέες που
κυριαρχούσαν ξέγραφαν την εργατική τάξη
ως επαναστατική δύναμη. Οι εργάτες ήταν
πλέον καταναλωτές και βολεμένοι, αυτό υποστήριζαν αμέτρητοι τόμοι κοινωνιολογικών μελετών στα πανεπιστήμια. Την επαναστατική
συνείδηση μπορεί –μόνο «μπορεί»- να την συναντήσουν οι «αποκλεισμένοι», έλεγαν μια σειρά ριζοσπάστες διανοούμενοι με μεγάλη επιρροή ιδιαίτερα στη φοιτητική ριζοσπαστικοποίηση, όπως ο Χέρμπερτ Μαρκούζε.
Η εικόνα των εργατών και εργατριών να καταλαμβάνουν τα εργοστάσια με τις κόκκινες
σημαίες έμοιαζαν να ανήκουν στο ηρωικό παρελθόν του 1936 –στη Γαλλία- και του 1917.
Το 1968 «επαναλήφθηκαν» σε γιγάντια κλίμακα. Δεν ήταν μόνο η Γαλλία. Το «καυτό φθινόπωρο» των απεργιών, των καταλήψεων και των
διαδηλώσεων άργησε ένα χρόνο στην Ιταλία
αλλά ήταν εξίσου ριζοσπαστικό.

Τόκιο
Η Ιαπωνία είναι μια χώρα που συνήθως δεν
έρχεται στο νου όταν μιλάμε για μεγάλα κινήματα. Τον Ιούνη του 1968 ωστόσο, λίγες βδομάδες μετά το γαλλικό Μάη, τα «κοσμήματα»
της ανώτατης εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο
του Τόκιο καταλαμβάνονταν από δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες. Και τον Οκτώβρη οι διαδηλώσεις ενάντια στον πόλεμο του
Βιετνάμ –η Ιαπωνία ήταν τα μετόπισθεν του
αμερικάνικου στρατού- συγκέντρωναν 4,5 εκατομμύρια διαδηλωτές, με τα συνδικάτα των σιδηροδρομικών να κηρύσσουν αντιπολεμικές
απεργίες. Η Ιαπωνία ζούσε την αρχή του «οικονομικού θαύματός» της, όμως, η εργατική τάξη
από το 1968 και μετά εξαπέλυσε το μεγαλύτερο απεργιακό κύμα στην ιστορία της χώρας.
Μέσα σε τέτοιες συνθήκες χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες ανακάλυπταν τις ιδέες του
μαρξισμού πέρα από τα σταλινικά απολιθώματα
που τον σκέπαζαν τις προηγούμενες δεκαετίες.
Κι ακόμα σημαντικότερο, άρχισαν να συγκροτούν επαναστατικές οργανώσεις και κόμματα με
διαφορετικές αναφορές και θεωρητικά εργαλεία
που όμως κοινό σημείο είχαν την αμφισβήτηση
των συμβιβασμών του κοινοβουλευτικού δρόμου που μοιράζονταν τόσο τα Κομμουνιστικά
Κόμματα όσο κι η σοσιαλδημοκρατία.
Πενήντα χρόνια μετά ο «Μάης του ‘68» δεν
είναι μια νοσταλγική ανάμνηση. Είναι συσσωρευμένη εμπειρία αγώνων και υπενθύμιση για
την επικαιρότητα της επανάστασης σε έναν
κόσμο διαφορετικό από του 1968, όπου ο καπιταλισμός παγκόσμια είναι σε κρίση κι η οργή
για τις ανισότητες και την αδικία αυτού του
συστήματος υποσκάπτει τα θεμέλια της σταθερότητας των αρχουσών τάξεων. Η επαναστατική Αριστερά του Μάη είναι εδώ, ξεκινάει
από πολύ καλύτερες αφετηρίες για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Το Μακεδονικό

Όχι στους “Νονούς” των Βαλκανίων
Σ

ύμφωνα με το επίσημο έγγραφο του
υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας το
ζήτημα του ονόματος της ΠΓΔΜ «είναι
ένα πρόβλημα το οποίο συνίσταται στην προώθηση αλυτρωτικών και εδαφικών βλέψεων εκ
μέρους της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με κύριο όχημα την
πλαστογράφηση της ιστορίας και την οικειοποίηση της εθνικής, ιστορικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς της Ελλάδας».
Πρόκειται για μια επιχειρηματολογία που
στόχο έχει να αναδείξει ότι το ελληνικό κράτος
βρίσκεται σε θέση «άμυνας» απέναντι στις
«επιθετικές» βλέψεις των βόρειων γειτόνων
μας. Όμως τα πράγματα δεν είναι καθόλου
έτσι. Σε οικονομικό, στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο, αυτός ο οποίος κυριαρχεί συντριπτικά είναι το ελληνικό κράτος. Και αποδεικνύεται αυτό, όχι μέσα από «συμβολισμούς»
και «ονοματολογίες», αλλά από την ωμή πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται τα τελευταία
25 χρόνια μετά τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας.
Το 1991, με τη διάλυση της «Σοσιαλιστικής
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας», μέρος της οποίας ήταν η «Σοσιαλιστική
Δημοκρατία της Μακεδονίας», η τελευταία
διεκδίκησε να συνεχίσει να υπάρχει ως αυτόνομο κράτος με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο
Μητσοτάκη απάντησε ότι δεν θα επιτρέψει
στην γειτονική χώρα να το διατηρήσει. Μπήκε
σε αμφισβήτηση ακόμη και η ίδια η ύπαρξη
του νέου κράτους με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να συζητάει την πρόταση του Μιλόσεβιτς,
του τότε πρόεδρου της Σερβίας, να υπάρξει
κοινή εισβολή και διαμελισμός της πρώην Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ανάμεσα στις δύο χώρες.
Την δεκαετία του ‘90, στα Βαλκάνια, στην
καρδιά της Ευρώπης άνοιγε μια νέα περίοδος
ανοιχτού πολέμου ανάμεσα στη Σερβία, την
Κροατία και τη Σλοβενία που έτρεχαν να εξασφαλίσουν εδάφη και επιρροή όχι μόνο ανάμεσα στα δικά τους σύνορα αλλά και στο έδαφος
των λιγότερο ισχυρών δημοκρατιών της πρώην
Γιουγκοσλαβίας, όπως η Βοσνία. Το πολεμικό
κλίμα και τις εθνικιστικές συγκρούσεις υποδαύλιζαν οι μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, οι
ΗΠΑ, οι χώρες της ΕΕ και η Ρωσία, που πρόσφεραν υποστήριξη στις εμπλεκόμενες χώρες
αλλάζοντας και πλευρές - όπως έκαναν οι ΗΠΑ
που στην αρχή αυτής της κρίσης υποστήριζαν
τη μη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας θεωρώντας
τον Μιλόσεβιτς παράγοντα σταθερότητας στην
περιοχή, για να άρουν πολύ γρήγορα αυτήν
την υποστήριξη, όταν είδαν ότι αυτή η προοπτική δεν ήταν ρεαλιστική.
Η εθνικιστική εκστρατεία για το μακεδονικό
ήταν κομμάτι της μεγάλης ιμπεριαλιστικής εκστρατείας στα Βαλκάνια και της προσπάθειας
του ελληνικού καπιταλισμού να πάρει το δικό
του μερίδιο μέσα σε αυτή. Έτσι, από τα εθνικιστικά συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη και την
Αθήνα φτάσαμε στην ελληνική διπλωματική
επικράτηση της «προσωρινής ονομασίας FYROM-ΠΓΔΜ» το 1993 και της «ενδιάμεσης
συμφωνίας μέχρι να εξευρεθεί μια συμφωνη-

Aπό τα Συλλαλητήρια του 1999 ενάντια στην επέμβαση του NATO στην Σερβία

μένη λύση» το 1995.
Τι μεσολάβησε «ενδιάμεσα» μέχρι σήμερα;
Σε οικονομικό επίπεδο, το δεύτερο μισό της
δεκαετίας του ’90, η Ελλάδα έγινε πρώτη ανάμεσα στους «επενδυτές» στη Δημοκρατία της
Μακεδονίας με αγορά του διυλιστήριου ΟΚΤΑ
από τα ΕΛΠΕ, αγορά της Stopanska bank από
την Εθνική τράπεζα, της Kreditna Βank από
την Αlpha bank, των τσιμέντων από την κοινοπραξία της Τιτάν, με ανάλογες επενδύσεις της
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, του ΟΤΕ κ.α.

Ελληνικές επενδύσεις
Σήμερα πάνω από 400 ελληνικές εταιρίες
δραστηριοποιούνται στη γειτονική χώρα με
την υπουργό άνευ χαρτοφυλακίου, αρμόδια
για θέματα ξένων επενδύσεων, Ζόριτσα Αποστόλκα να προσκαλεί τον Σεπτέμβρη τους
Έλληνες επενδυτές σε «στενότερες σχέσεις
μεταξύ της χώρας της και της Ελλάδας, επικαλούμενη μια παλιά παροιμία: “Όταν αγοράζεις
σπίτι, πρώτα αγόρασε τους γείτονες, γιατί χωρίς γείτονες, είσαι μόνος”»! Σύμφωνα με το
Βήμα (30/9) «οι επενδύσεις ελληνικών συμφερόντων στην ΠΓΔΜ υπερβαίνουν σε αξία το 1
δισ. ευρώ.
Σε στρατιωτικό επίπεδο, όλα αυτά τα χρόνια
ο ελληνικός στρατός έχει συμμετάσχει συνολικά σε έξι διεθνείς επιχειρήσεις στο έδαφος
της Δημοκρατίας της Μακεδονίας: Από τη Διεθνή αποστολή επιτήρησης το 1991, με δεκάδες στρατιωτικά στελέχη, μέχρι τη συμμετοχή
στην επιχείρηση Essential harvest (το 2001 λίγο μετά τις πολεμικές συγκρούσεις που ξέσπασαν ανάμεσα στον UCK και τον στρατό
της ΠΓΔΜ) όπου η Ελλάδα σύμφωνα με το
ΓΕΣ συμμετείχε «με το 525 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού και Τμήματα υποστήριξης, συνολικής δύναμης 400 περίπου ανδρών και ονομάστηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΚΟΠΙΩΝ (ΕΛΔΥΣ)».
Σε διπλωματικό επίπεδο, η επικράτηση είναι
εξίσου προφανής: Το FYROM παραμένει το
όνομα σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς με

το βέτο της Ελλάδας να μην επιτρέπει την ένταξη σε ΝΑΤΟ και ΕΕ.
Σήμερα, οι «ομόφωνες» πιέσεις, εκβιασμοί
και εξαγορές 26 ετών, τουλάχιστον φαινομενικά, δείχνουν να πιάνουν τόπο για τον ελληνικό
καπιταλισμό, με τον υπουργό Εξωτερικών Κοτζιά να δηλώνει ότι η πρόταση που συζητιέται
με την κυβέρνηση Ζάεφ «θα είναι εξαιρετικά
καλή» και να την παρουσιάζει σαν ένα βήμα
«ειρήνης και σταθερότητας» στην περιοχή. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Η οποιαδήποτε διπλωματική «νίκη» της ελληνικής πλευράς με την στήριξη των μεγάλων ιμπεριαλιστικών οργανισμών δεν φέρνει πιο κοντά την σταθερότητα αλλά νέες κρίσεις και
συγκρούσεις είτε στο άμεσο είτε στο προσεχές μέλλον σε ένα περιβάλλον που η αστάθεια
εξακολουθεί να εγκυμονεί στα Βαλκάνια. Από
τη Βοσνία μέχρι το Κόσοβο και τη Δημοκρατία
της Μακεδονίας, οι οξείες αντιθέσεις που οδήγησαν στους πολέμους της δεκαετίας του ’90
απέχουν πολύ από το να έχουν τελειώσει. Ακόμα και στη βόρεια Αδριατική φούντωσε τις τελευταίες μέρες η διαμάχη ανάμεσα στη Σλοβενία και στην Κροατία για τον
Κόλπο του Πιράν.
Και αυτούς τους ανταγωνισμούς συνεχίζουν να τρέφουν οι ιμπεριαλιστικοί
στρατοί που εξακολουθούν
να σταθμεύουν στα Βαλκάνια. Στο Κόσοβο και τη Βοσνία η χρόνια παρουσία τους
δεν έχει λύσει αλλά αντίθετα
συντηρεί τις αντιθέσεις και
εγκυμονεί νέες συγκρούσεις.
Ο πόλεμος που ξέσπασε στο
εσωτερικό της Δημοκρατίας
της Μακεδονίας το 2001
ανάμεσα σε κομμάτια του
UCK (περίπου το 25% του
πληθυσμού της χώρας είναι
Αλβανοί) και τον στρατό,
ήταν αποτέλεσμα της ενθάρ-

ρυνσης του πρώτου μετά την υποστήριξη που
έλαβε δύο χρόνια νωρίτερα με την δυτική
επέμβαση του 1999 στο πόλεμο στο Κόσοβο
και τη Σερβία.
Στη συνέχεια, υποτίθεται ότι με τη Συμφωνία
της Οχρίδας που υπέγραψαν τα κόμματα και
των δύο πλευρών μετά από παρέμβαση της
ΕΕ και των ΗΠΑ θα λυνόταν το πρόβλημα αλλά 17 χρόνια μετά αυτό δεν έχει συμβεί. Αυτό
έδειξε ξεκάθαρα η οξεία πολιτική κρίση της
περασμένης άνοιξης. Όπως έγραφε ο Λέανδρος Μπόλαρης στην Εργατική Αλληλεγγύη
τον περσινό Μάιο:
«Στα πρόθυρα εμφυλίου τα Σκόπια είναι ένας
από τους τίτλους άρθρων και σχολίων στα
ΜΜΕ για τις εξελίξεις στη γειτονική Δημοκρατία. Ο Χόλτεν Μπράιαν Γι, αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έκανε έκτακτη
επίσκεψη και επαφές, το ίδιο και ο αρμόδιος
Επίτροπος της ΕΕ, ο Γιοχάνες Χαν… Την Πέμπτη 27 Απρίλη το θερμόμετρο της κρίσης
έφτασε στα ύψη, όταν οι υποστηρικτές του
VMRO-DPMNE, εισέβαλαν στο κοινοβούλιο ξυλοκοπώντας, ανάμεσα σε άλλους, δέκα βουλευτές των Σοσιαλδημοκρατών (SDSM) και τον
πρόεδρό τους τον Ζόλταν Ζάεφ. Η αφορμή
ήταν η εκλογή προέδρου από μια πλειοψηφία
των Σοσιαλδημοκρατών και κομμάτων της αλβανικής μειονότητας. Ο πρώην πρωθυπουργός
Νικόλα Γκρουέφσκι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Γιόργκε Ιβάνοφ, που προέρχεται κι
αυτός από το VMRO-DPMNE δηλώνουν ότι τυχόν κυβέρνηση των Σοσιαλδημοκρατών με τα
αλβανικά κόμματα θα θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας...».
Επιπλέον, λίγες μέρες πριν κλείσει η χρονιά,
από την ασταθή κυβέρνηση του συνασπισμού
του Σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργού Ζόραν
Ζάεφ Ζάεφ «αποχώρησε το μικρό αλβανικό
κόμμα «Συμμαχία Αλβανών» του Ζίγιαντιν Σέλα.
Μέσα σε αυτό το πολιτικό σκηνικό κρίσης, η
απόπειρα της ελληνικής πλευράς να αξιοποιήσει τη θέση ισχύος στην οποία βρίσκεται, στα
πλαίσια ενός συνολικότερου ιμπεριαλιστικού
σχεδιασμού για την περιοχή, απειλεί να ρίξει
περισσότερο λάδι στην φωτιά.
Ο μόνος τρόπος για να υπάρξει πραγματικά
ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή των
Βαλκανίων είναι η ενότητα της εργατικής τάξης ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις,
ενάντια στα εξοντωτικά
μέτρα που επιβάλλουν
τρόικες και ΔΝΤ και
ενάντια στους επικίνδυνους εθνικισμούς που
καλλιεργούν οι αδηφάγες ντόπιες αστικές τάξεις - σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες. Είναι τέλος ο σεβασμός στο δικαίωμα του κάθε λαού
να αποφασίζει ο ίδιος το
πώς θα ονομάζεται η
χώρα του και όχι να αποφασίζουν γι’ αυτόν οι νονοί των Βαλκανίων, τοπικοί και διεθνείς.

Διαβάστε επίσης

Γιώργος Πίττας
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Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη

Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
«Αυτοί προαπαιτούμενα, εμείς απεργίες»

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1 καφέ Βαβέλ 8μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1 κυλικείο πολιτιστικού κέντρου «Χρ.Τσακίρης» 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7.30μμμ
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΠΕΜΠΤΗ 11/1 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΤΟΥΜΠΑ

ΚΟΛΩΝΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΠΕΜΠΤΗ 11/1 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΠΕΜΠΤΗ 11/1 καφέ Industriel 7μμ
Ομιλητής: Αντρέας Κολλιαράκης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΚΟΥΚΑΚΙ-ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1 καφέ Γιώτης 8μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΠΕΜΠΤΗ 11/1
καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12) 8μμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1 καφέ Big Mouth 8μμ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1 Καφέ Μικρή Πλατεία 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1 Θόλος 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΙΛΙΟΝ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’
ορ., 7μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΒΟΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1
Μεγάλου Αλεξάνδρου 8μμ
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/11
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1
καφέ Περιμπανού (Χατζηδάκη 9) 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1
καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1
καφέ Ποέτα 7.30μμ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1 καφέ Πολύκεντρο 8μμ
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ
ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Λαμπάκης
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1 καφέ Πικάπ 7μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1
καφέ Τζέγκα (Κειριαδών 38) 7μμ
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1
καφέ Cello (Στ.Καραγεώργη 2) 8μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 11/1
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11/1 καφέ Τυφλόμυγα 7.30μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11/1 καφέ Pure 8μμ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/1 δημαρχείο 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/1 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή
69) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ευα Ηλιάδη
ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/1 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/1
καφέ Λα Ροζέ (πλ.Αγ.Νικολάου) 6.30μμ
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/1 Σύλλογος Ιμβρίων 8μμ
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 11/1 καφέ Κρόκος 8μμ
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης
ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/1 Φιλοσοφική 7μμ
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/1 καφέ Καλαμαριά (Μεταμορφώσεως 10) 6μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού
ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/1 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης
ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 11/1 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/1 στέκι Δράση για μια άλλη
Πόλη 7μμ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/1 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/1 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/1
καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Επόμενα Φόρουμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/1 καφέ Big Mouth 8μμ
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Αργύρης Σκούρτης

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/1 καφέ Cello 8μμ
Το Μακεδονικό
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΠΕΜΠΤΗ 18/1 στέκι Δράση για μια άλλη
Πόλη 7μμ
Το Μακεδονικό
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΠΕΜΠΤΗ 18/1 καφέ Βαβέλ 8μμ
Το Μακεδονικό
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμε για

ΣOΣIAΛIΣMO μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο
μέσα στον καπιταλισμό. Mια νέα κοινωνία
απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο
σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μό νο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα
χέρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνι κού πλού του και προ γραμ μα τί σουν την
παραγωγή και τη διανομή σύμφωνα με τις
ανθρώπινες ανάγκες.
EΠANAΣTAΣH και όχι ρεφορμισμό
O καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δρά ση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρό μος προς μια τέτοια αλλαγή. Tο κοινοβού λιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύ-

νη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για
να προστατεύει τα συμφέροντα της άρ χουσας τάξης. H εργατική τάξη θα χρεια στεί το δικό της κράτος, στηριγμένο στην
άμεση δημοκρατία, στα συμβούλια αντιπροσώπων απ' τους χώρους δουλειάς και
στην εργατική πολιτοφυλακή.
ΔIEΘNIΣMO όχι "σοσιαλισμό σε μια
χώρα" ή "σοσιαλισμό με εθνικά
χρώματα"
H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι
ακόμα και μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική επανάσταση όπως ο Oκτώβρης του
1917 δεν μπορεί να επιβιώσει σε απομό νωση. Tα καθεστώτα της EΣΣΔ μετά την
επικράτηση του σταλινισμού, της Kίνας
και των άλ λων ανα το λι κών χω ρών ήταν
κρατικοί καπιταλισμοί.

Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική ενότητα των εργατών σε όλον τον κόσμο χωρίς διακρίσεις εθνικότητας γλώσσας, θρη σκείας, 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 “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης
υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και
Tούρκοι εργάτες ενωμένοι.

αλληλεγγυη
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1

ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 7πμ
ΜΕΤΡΟ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΗΣ 7.30πμ
ΜΕΤΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 7πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 11/1

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7πμ
ΜΕΤΡΟ ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/1

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 7.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης, Ιασωνίδου 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 6.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δ. Πλακεντίας 3μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ πλατεία Ελευθερίας11.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρτίου 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλ. Αγοράς 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/1

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 12μ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μες
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Φιξ 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 12μ
ΘΗΣΕΙΟ Νηλέως Market In 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ “Τζάντε” 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μ
ΙΛΙΣΙΑ Σλαβενίτης Ούλοφ Πάλμε 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πεζόδρομος
Δεκελείας 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ λαϊκή Αμπελοκήπων 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μ
ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου και Ρήγα Φεραίου
10.30πμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 11πμ
ΞΑΝΘΗ πλατεία 12μες
ΧΑΝΙΑ Λαϊκ ή Αγορά Μίνωος 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 10.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/1

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Κομνηνών 11.30πμ

Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία
και στα μέτρα αστυνόμευσης των μεταναστών.
EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώ σει τον εαυτό της και όλους τους καταπιεσμένους μέσα από τη δική της δράση. Για
να κερδηθούν όλα τα κομμάτια της τάξης
σε αυτή την πάλη είναι απαραίτητο να οργανωθούν τα πιο ξεκάθαρα και μαχητικά
τμήματα σε ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα. Eνα τέτοιο κόμμα μπορεί να πείθει τους εργάτες για την επαναστατική προοπτική παρεμβαίνοντας στους
μαζι κούς αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε
κάθε αντίληψη υποκατάστασης της τάξης,
απ' όπου και αν προέρχεται.
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Συνεχίζεται
η κατάληψη
της ΣΓΤΚΣ!

Ο

αγώνας συνεχίζεται.
Η κατάληψη της
ΣΓΤΚΣ συνεχίζει μέχρι
την Τρίτη 16/01, με απόφαση
από τη νέα πολύ μαζική Γενική
Συνέλευση που έγινε με το
άνοιγμα των σχολών την Δευτέρα 8 Γενάρη. Η σχολή άνοιξε και πάνω από 150 φοιτητές
και φοιτήτριες ήρθαν στη συνέλευση όπου συζήτησαν για
ώρες τις εξελίξεις.
Η συνέλευση υπερψήφισε
το πλαίσιο του συντονιστικού
κατάληψης και καλεί τους
υπόλοιπους συλλόγους να κάνουν γενικές συνελεύσεις με
αντίστοιχες αποφάσεις κόντρα στα μέτρα που διαλύουν
τις σχολές μας.
Ο Σύλλογος αποφάσισε επίσης: Την Τρίτη 9/1, συμμετοχή
στην κινητοποίηση στη δίκη
της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο για την καταδίκη των νεοναζί. Την Τετάρτη 10/1, διαδήλωση στο Υπουργείο Παιδείας
ενάντια στις συγχωνεύσεις
στις 12.00 το μεσημέρι. Την
Πέμπτη 11/1, ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση στην αίθουσα
προβολών. Συμμετοχή στην
απεργία ενάντια στο νομοσχέδιο με τα 101 προαπαιτούμενα
την Παρασκευή 12/1 στις
12μες στην πλ. Κλαυθμώνος.
Τέλος ο Σύλλογος στηρίζει και
καλεί στη συναυλία αλληλεγγύης της ΚΕΕΡΦΑ στις 20 Γενάρη.
Την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο την Τρίτη 9/1, σε εξέλιξη ήταν η γενική συνέλευση
του Συλλόγου σπουδαστών
της ΣΕΥΠ. Το πανεπιστήμιο
των μνημονίων δεν θα περάσει!

Βασίλεια Χαρλαύτη

Διαβάστε τα βιβλία
της τριλογίας
του Στρατή Τσίρκα
Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584
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Οι “Ακυβέρνητες Πολιτείες”

Τ

ην ιστορία την κάνουν οι απλοί
άνθρωποι με τους αγώνες
τους. Αλλά αυτοί που την γράφουν είναι οι νικητές. Στη μεταφορά
της "Αριάγνης" του Στρατή Τσίρκα
στη θεατρική σκηνή, ο Γιάννης Λεοντάρης (ο σκηνοθέτης) βάζει τον
Μερτάκη να διηγηθεί την ιστορία. Ο
Μερτάκης είναι ένα σκουλήκι: ένας
δεξιός πολιτευτής και πράκτορας
της Ιντέλιτζενς Σέρβις που έχει καταφέρει, χάρη στις δολοπλοκίες του,
να γίνει υπουργός σε έναν από τους
αλλεπάλληλους ανασχηματισμούς
της εξόριστης "εθνικής κυβέρνησης"
του Καΐρου. "Φύγετε", λέει μιλώντας
στο κοινό ο Μερτάκης, που με ένα
ύφος φτηνού κονφερανσιέ "εξηγεί"
γιατί το όραμα μιας κοινωνίας απελευθερωμένης από σιχάματα σαν
τον ίδιο και τον περίγυρό του δεν
πρόκειται ποτέ να υλοποιηθεί. Η μοίρα σας θα είναι πάντα η ήττα και η
εξορία. Η ίδια η πλατεία όπου κάθετε το κοινό θυμίζει πλοίο. Δυο χοντροί κάβοι την δένουν με την σκηνή.
Ο Μερτάκης τους λύνει στο τέλος
της παράστασης. "Φύγετε..."
Η Αριάγνη είναι το δεύτερο βιβλίο
της τριλογίας "Ακυβέρνητες Πολιτείες" που έγραψε ο Τσίρκας στις
αρχές της δεκαετίας του 1960. Το
έργο διαδραματίζεται στο Κάιρο
του 1943. Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος μαίνεται ακόμα αλλά οι δυνάμεις του Άξονα (Γερμανία, Ιταλία,
Ιαπωνία) έχουν μόλις υποστεί δυο
σημαντικές και καθοριστικές για τη
συνέχεια ήττες: τον Οκτώβρη του
1942 οι "Σύμμαχοι" σταμάτησαν με
τη μάχη του Ελ Αλαμέιν την προέλαση του Ρόμελ στη Βόρεια Αφρική ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα,
τον Γενάρη του 1943, οι δυνάμεις
του Χίτλερ ηττήθηκαν στο Στάλινγκραντ της Ρωσίας. Αυτό που απασχολεί τώρα τις Μεγάλες Δυνάμεις
είναι η "επόμενη ημέρα" -τι θα γίνει
όταν τελειώσει ο πόλεμος. Η Γιάλτα
-η σύνοδος "κορυφής" των Συμμά-

χων που αποφάσισε τη μοιρασιά
της Ευρώπης ανάμεσα στην Ανατολή (Ρωσία) και τη Δύση (ΗΠΑ, Βρετανία) δεν έχει γίνει ακόμα. Αλλά οι
δολοπλοκίες έχουν ήδη αρχίσει.
Η "εθνική κυβέρνηση" μαζί με το
Βασιλιά Γεώργιο Β' και την αυλή
του έχει "αυτοεξοριστεί" από την
αρχή της ναζιστικής κατοχής της
Ελλάδας στο Κάιρο. Μαζί της έχει
αυτοεξοριστεί και ένα τμήμα του ελληνικού στρατού -που έχει συγκροτηθεί σε δυο ταξιαρχίες και έχει ενταχθεί στις δυνάμεις του Άγγλου
στρατηγού Μοντγκόμερι. Ο στρατός αυτός όμως, έχει "μολυνθεί"
από την αντίσταση. Ο Μάνος Σιμωνίδης, ο ήρωας της τριλογίας του
Τσίρκα, είναι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τώρα βρίσκεται
στο Κάιρο, φιλοξενούμενος στο σπίτι της Αριάγνης, μητέρας του φίλου
του Μιχάλη. Ο Σιμωνίδης έχει τραυματιστεί στη μάχη του Ελ Αλαμέιν.
Οι Άγγλοι δεν θέλουν με κανένα
τρόπο να επιτρέψουν στον στρατό
αυτό να επιστρέψει στην Ελλάδα όπου το ΕΑΜ έχει ήδη απελευθερώ-

σει ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας.
Τα γεγονότα είναι γνωστά - ο ελληνικός στρατός διατάσσεται σε μια
μεγάλη πορεία με τελικό προορισμό
τον Λίβανο. Ο στόχος είναι υποτίθεται η συμμετοχή σε κάποιες ασκήσεις. Στην πραγματικότητα, όμως,
πρόκειται για μια πορεία θανάτου,
κατακαλόκαιρο, με θερμοκρασίες
κοντά στους 40 βαθμούς υπό σκιά,
μέσα από την έρημο.

Μαχαιριές
Η αριστερά αντιστέκεται ηρωικά
σε αυτές τις σκοτεινές μηχανορραφίες. Αλλά έχει να αντιμετωπίσει πισώπλατες μαχαιριές από το δικό
της "στρατόπεδο". Ο Ριμπό -το στέλεχος του γαλλικού Κομμουνιστικού
Κόμματος που φτάνει για διαβουλεύσεις αρνείται να συζητήσει με
τον Φάνη, τον γραμματέα της οργάνωσης. Αντί για αυτό συζητάει μυστικά με το Ανθρωπάκι, τον "εκπρόσωπο" της σταλινικής ηγεσίας - της
ηγεσίας που θα οδηγούσε ένα χρόνο αργότερα στις συμφωνίες του Λιβάνου και της Καζέρτας. Και δεν εί-

ναι μόνο αυτό: το Ανθρωπάκι συμμετέχει, όπως αποδεικνύεται, υπόγεια στις δολοπλοκίες για την
υπουργοποίηση του Μερτάκη (το
ΚΚΕ διέγραψε τον Τσίρκα όταν κυκλοφόρησε η Τριλογία).
Η ιστορία είναι "φόντο" στο βιβλίο
του Τσίρκα. Η λύση απέναντι σε αυτόν τον βρώμικο κόσμο, γεμάτο από
Μερτάκηδες και Ανθρωπάκια είναι
οι Αριάγνες -οι απλοί άνθρωποι που
αντιμετωπίζουν σαν ίσους τα "γουμάρια" -τους πάμφτωχους, ξυπόλητους "βρωμάραπες". Αλλά με αυτόν
τον τρόπο αυτό το "φόντο" γίνεται ο
πραγματικός πρωταγωνιστής του
βιβλίου. Και το ίδιο ακριβώς ισχύει
για τη μεταφορά του στη σκηνή.
Όπως γράφει και ο ίδιος ο Λεοντάρης, "το σημαντικό δεν είναι να δώσεις διαπιστευτήρια 'πίστης' στο
κείμενο του Τσίρκα αλλά να αυθαιρετήσεις δημιουργικά, με απόλυτο
σεβασμό στην ποιητική του και την
ιδεολογία του". Και το έχει καταφέρει απόλυτα.

Σωτήρης Κοντογιάννης

σελ. 18 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1306, 10 Γενάρη 2018

Χ

ρονιά πόλωσης και συγκρούσεων εκτιμά ότι θα είναι το
2018 σε όλο τον κόσμο το περιοδικό “Σοσιαλισμός από τα κάτω”
που μόλις κυκλοφόρησε (ΓενάρηςΦλεβάρης 2018, Νο 126). Το πρώτο
τεύχος της νέας χρονιάς “ταξιδεύει” από τις ΗΠΑ μέχρι τη Γερμανία και από τη Σαουδική Αραβία μέχρι την Κίνα για να παρουσιάσει την
παγκόσμια εικόνα της κρίσης του
καπιταλισμού αλλά και των ευκαιριών για το εργατικό κίνημα και την
Αριστερά.
Στο άρθρο “«Ανάπτυξη» για τους
πλούσιους, αγώνες για το εργατικό
κίνημα”, η Μαρία Στύλλου, αφού
αποδομεί τις αισιόδοξες εκτιμήσεις
για το τέλος της κρίσης, εξηγεί ποιοι θα πληρώσουν την “ανάπτυξη”
που υπόσχονται οι κυβερνήσεις,
ανάμεσά τους και του Τσίπρα.
Όπως αναφέρει: “Η
θηλιά στο λαιμό της
εργατικής τάξης για
πλεονάσματα 3,5%
του προϋπολογισμού
για τις επόμενες χρονιές σημαίνει πίεση
για μεγαλύτερες περικοπές στις συντάξεις,
τους μισθούς, τις δημόσιες δαπάνες, είναι
ένα πρόγραμμα διαρκείας που χρειάζονται
μάχες, αγώνες και
απεργίες για να το
ανατρέψουμε”. Στέκεται στις μάχες του κινήματος διεθνώς τη
χρονιά που πέρασε
και τα μέτωπα που είναι ανοιχτά στην επόμενη: εργατικοί αγώνες, αντιρατσιστικοί
και αντιφασιστικοί
αγώνες, αντισεξιστικοί αγώνες, συζήτηση
για την εναλλακτική.
Κι όλα αυτά υπό το
φως δύο μεγάλων
επετείων: των 100
χρόνων από την ίδρυση του ΣΕΚΕ
και των 50 χρόνων από το Μάη του
'68. “Και τα δύο, και τα 100χρονα
του ΣΕΚΕ και τα 50χρονα του Μάη,
θα είναι ευκαιρία για να ανοίξουμε
ξανά την πολιτική συζήτηση, όχι μόνο πάνω στην ιστορία αλλά για το
ποια μπορεί να είναι η συνέχεια”,
γράφει, “Είμαστε συνεχιστές του
Μάη του '68, όχι μόνο στα οδοφράγματα και τη σύγκρουση με τα
ΜΑΤ στο Quartier Latin, αλλά και
στη γενική απεργία και στο σύνθημα των εργατών που φώναζαν «Τα
θέλουμε όλα – Και μπορούμε να τα
πάρουμε!»”.
Το ερώτημα ποια αριστερά χρειαζόμαστε για να δώσουμε νικηφόρα όλες αυτές τις μάχες είναι κεντρικό αυτή την περίοδο. Στο άρθρο
“1918 - Η ίδρυση του ΣΕΚΕ” ο Λέανδρος Μπόλαρης έρχεται να θυμίσει τις απαντήσεις που έδωσαν οι

Nέο τεύχος Σοσιαλισμός από τα Κάτω

2018 με έμπνευση
από 1918 και 1968
επαναστάτες στην Ελλάδα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, επηρεασμένοι από τη Ρώσικη Επανάσταση και τους Μπολσεβίκους, από
τις επαναστατικές και διεθνιστικές
αρχές τους. “Δεν ήταν μια ήρεμη
περίοδος ούτε για τους «από πάνω» ούτε για τους «από κάτω»” ,
εξηγεί, “Μέχρι τα μέσα της δεκαετία του '20 το νέο κόμμα χρειάστηκε να προσανατολιστεί πολιτικά και
ιδεολογικά και να δράσει σε συνθήκες έντονης πολιτικής και κοινωνι-

κής κρίσης και αλλαγών, ανάμεσα
σε αυτές και η ορμητική είσοδος
της εργατικής τάξης στο προσκήνιο”. Αλλά έδωσαν τις μάχες έχοντας στο λάβαρό τους την προοπτική ““Δια την ανατροπήν της διεθνούς κεφαλαιοκρατίας και τον
θρίαμβον του διεθνούς σοσιαλισμού”.
Η συζήτηση για το τι είδους κόμμα χρειάζεται η αριστερά έχει πολλές περιπτώσεις που πρέπει να
αποφύγει. Στο άρθρο “Κίνα – Από
το Μάο στον Σι Τζι Πινγκ” ο Πάνος
Γκαργκάνας κάνει μια ιστορική αναδρομή στην πορεία του κόμματος
του Μάο που έχασε τον εργατικό
του χαρακτήρα και έγινε εκφραστής του “Μπλοκ των τεσσάρων τάξεων”. “Το ΚΚΚ το 1989 δεν κατέρρευσε μπροστά στη λαϊκή δυσαρέσκεια όπως το ΚΚΣΕ το 1991”, γράφει, “Αυτό που ακολούθησε, όμως,

ήταν διαδικασίες ανάδειξης μεγαλοκαπιταλιστών μέσα από τους
κόλπους της κρατικοκαπιταλιστικής
γραφειοκρατίας παρόμοιες με αυτές που έγιναν στη Ρωσία των «ολιγαρχών» του Γιέλτσιν και του Πούτιν”.

Μάνδρα
Μια πικρή γεύση της “ανάπτυξης” που έχει υιοθετήσει ο Τσίπρας
πήραν οι κάτοικοι στην εργατούπολη της Μάνδρας που τον περασμένο Νοέμβρη είδαν μια
νεροποντή να πνίγει 23
ανθρώπους και να καταστρέφει ολοσχερώς
την περιοχή. Στο άρθρο “Μάνδρα – η κρίση
της Αττικής” η Δήμητρα
Κυρίλλου και ο Κώστας
Πίττας εξηγούν γιατί η
οικοδόμηση των μεγαλουπόλεων δεν έγινε
ποτέ τυχαία ή ανεξάρτητα από τις ανάγκες
του κεφαλαίου. Αντίθετα, από την εποχή του
Μαρξ και του Ένγκελς
μέχρι σήμερα, “Το πώς
διαμορφώνονται οι πόλεις στον καπιταλισμό,
το τι πολιτικές επιλογές
γίνονται από τις κυβερνήσεις, το τι οικιστικοί
και συγκοινωνιακοί σχεδιασμοί εφαρμόζονται,
το ποια έργα έχουν
προτεραιότητα και ποια
μένουν στα συρτάρια
και δεν υλοποιούνται
ποτέ, όλα αυτά που
ορίζουν τη ζωή εκατομμυρίων εργατριών και εργατών όχι
μόνο μέσα στο χώρο εργασίας, αλλά και στο σπίτι, στη γειτονιά, στη
μετακίνηση, καθορίζονται σε τελική
ανάλυση από «την πιο επικερδή» ανάλογα με την εποχή- χρήση της
γης για την άρχουσα τάξη”, όπως
αναφέρουν. Η αναδρομή τους στην
οικοδόμηση της Αθήνας και ολόκληρης της Αττικής από τις αρχές
του προηγούμενου αιώνα μέχρι σήμερα με την εμπλοκή κυβερνήσεων,
τραπεζών, κατασκευαστικών εταιριών και πολλών ακόμα κομματιών
του ελληνικού κεφαλαίου, αναδεικνύει τους πραγματικούς ενόχους.
Η μάχη ενάντια στο ρατσισμό και
τη φασιστική απειλή θα σημαδέψει
και την επόμενη χρονιά. Στο άρθρο
του “17 Μάρτη, Διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός” ο Γιώργος Πίττας παρουσιάζει την εικόνα του
ακροδεξιού κατήφορου της ΕΕ που

με τις ρατσιστικές πολιτικές της
ανοίγει το δρόμο στους φασίστες
και τους νεοναζί. Και εξηγεί ότι
“Ένα πράγμα πρέπει να αποφύγει
σήμερα το κίνημα και η αριστερά
σε όλο τον κόσμο προκειμένου να
σταματήσει τις ρατσιστικές επιθέσεις των κυβερνήσεων και τον
υπαρκτό κίνδυνο της ανόδου ενός
αντιδραστικού φασιστικού κινήματος. Να θεωρήσει ότι οι αντίπαλοι
έχουν ήδη νικήσει. Γιατί αυτό δεν
έχει συμβεί πουθενά”. Η νέα διεθνής μέρα κατά του ρατσισμού και
του φασισμού στις 17 Μάρτη θα είναι ο επόμενος μεγάλος σταθμός
σε αυτή τη μάχη.
Τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών έφεραν την πολιτική
κρίση στην καρδιά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Στο άρθρο του “Γερμανία,
αδιέξοδα και πολιτική κρίση”, ο Σωτήρης Κοντογιάννης εξηγεί πώς
φτάσαμε στην κατάρρευση των δύο
παραδοσιακών κομμάτων της άρχουσας τάξης που έχει οδηγήσει
στην αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης στην χώρα-κολώνα του ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Και απαντά σε όσους βλέπουν μόνο την άνοδο του ακροδεξιού AfD και χάνουν
από τα μάτια τους την αντίσταση
των εργατών και της αριστεράς.
Η Μέση Ανατολή βρίσκεται συνεχώς στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων διεθνώς. Στο άρθρο “Η Σαουδική Αραβία σε αναταραχή” ο Νίκος Λούντος στέκεται στη χώρα
που το τελευταίο διάστημα μετατρέπεται σε παράγοντα αστάθειας
για ολόκληρη την περιοχή και εξηγεί τις πιέσεις του σαουδαραβικού
καπιταλισμού σήμερα: “Πρώτον, το
πώς θα συνεχιστεί η συσσώρευση,
ιδιαίτερα στην περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Δεύτερον, το πώς θα αντιμετωπίσει τους
ανταγωνισμούς. Πίσω από τη μόδα
των θρησκευτικών αναλύσεων
(σουνίτες εναντίον σιιτών) η αντιπαράθεση με το Ιράν έχει στη βάση
της το ποιος θα ελέγξει τις αγορές
της περιοχής. Τρίτον, το φόβο της
επανάστασης”.
Στις Βιβλιοκριτικές στις τελευταίες σελίδες του περιοδικού, ο Κώστας Βλασόπουλος παρουσιάζει το
συλλογικό τόμο “Η Ελλάδα στο μεσοπόλεμο” που έχουν γράψει οι
Έφη Αβδελά, Ραϋμόνδος Αλβανός,
Δημήτρης Κουσουρής και Μενέλαος Χαραλαμπίδης, ενώ η Κατερίνα
Θωίδου το βιβλίο του Τρότσκι “Τα
προβλήματα της καθημερινής
ζωής”.

Λένα Βερδέ
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Διεθνή

ΛΕΥΤΕΡΙΑ

στους συντρόφους
σε Αίγυπτο και Τουρκία

H Μαχιενούρ ελ-Μάσρι

Δ

υο επαναστάτες σοσιαλιστές, η Μαχιενούρ ελ-Μάσρι, αγωνίστρια δικηγόρος
και ο γνωστός συνδικαλιστής Μοατάσεμ
Μεντχάτ καταδικάστηκαν σε δύο χρόνια φυλάκιση από αιγυπτιακό δικαστήριο.
Το “έγκλημά” τους είναι ότι παραβίασαν το
νόμο σχετικά με τις συγκεντρώσεις που επέβαλαν οι βρετανικές αποικιακές αρχές το 1914. Οι
φυλακίσεις έρχονται καθώς το καθεστώς του
στρατάρχη Σίσι επέκτεινε την πανεθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις ακόμη μήνες.
Η Μαχιενούρ και ο Μοατάσεμ βρίσκονται στη
φυλακή από το Νοέμβρη. Στις 13 Γενάρη θα
ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης. Ο μόνος
μάρτυρας κατηγορίας είναι ένας αστυνομικός.
Η ίδια του η γραπτή αναφορά λέει ότι οι κατηγορούμενοι είχαν φύγει από το σημείο της συγκέντρωσης όταν ο ίδιος έφτασε στο σημείο.
Η δίωξη έγινε για μια διαδήλωση στο πλαίσιο
μιας σειράς κινητοποιήσεων ενάντια στην παράδοση των νησιών Τιράν και Σαναφίρ στη Σαουδική Αραβία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι ο πραγματικός στόχος είναι το σπάσιμο του ηθικού μέσω
της φυλάκισης ακτιβιστών που διακινδυνεύουν
τη ζωή τους για την υπεράσπιση εργατών και
αγωνιστών που διώκονται από τις αρχές.
Η Μαχιενούρ είναι πασίγνωστη για τη δουλειά

της για την υπεράσπιση ακτιβιστών, συνδικαλιστών και Σύρων προσφύγων από τις διωκτικές
αρχές. Φυλακίστηκε ξανά το 2015 σε μια υπόθεση που σχετιζόταν με την αθώωση αστυνομικών
που κατηγορούνταν για τη δολοφονία του Χάλεντ Σαΐντ. Ο Σαΐντ δολοφονήθηκε το 2010 και η
υπόθεσή του ήταν μία από τις αφορμές της αιγυπτιακής επανάστασης το 2011.
Στην προηγούμενη φυλάκισή της η Μαχιενούρ είχε γράψει μέσα από τη φυλακή: “Δεν ξέρω πολλά για το τι συμβαίνει έξω από τότε που
επιβεβαιώθηκε η ποινή μου. Αλλά υποθέτω ότι
όπως και σε άλλες περιπτώσεις που κάποιος δικός μας φυλακίστηκε, το διαδίκτυο γεμίζει με
συνθήματα ‘λευτεριά στον…’ ή ‘οι πιο θαρραλέοι είναι στη φυλακή’ και τα λοιπά. Όμως από τότε που μπήκα στη γυναικεία φυλακή της Νταμανχούρ, εγώ μόνο ένα πράγμα σκέφτομαι: “Να
γκρεμίσουμε το ταξικό σύστημα’”.
Στην αναμονή της τελευταίας δίκης, η αδερφή
της έγραψε: “Η Μαχιενούρ βρίσκεται σε ένα κελί γεμάτο με 31 γυναίκες, η καθεμιά από τις
οποίες έχει γύρω στα 50 εκατοστά πλάτος στο
έδαφος για να κοιμηθεί. Κατέληξαν να μοιράζουν τις ώρες του ύπνου μεταξύ τους, έτσι η
Μαχιενούρ κοιμάται μόνο δυο ώρες τη μέρα”.
Ο Μοατάσεμ είναι ένας από τους ιδρυτές του
ανεξάρτητου συνδικάτου στο εργοστάσιο ξυριστικών μηχανών της εταιρείας Lord. Ήταν γραμματέας του συνδικάτου πριν βρεθεί διωκόμενος
για τη συνδικαλιστική του δράση.
Η Μαχιενούρ και ο Μοατάσεμ είναι μόνο δύο
από τους δεκάδες χιλιάδες που βρίσκονται στη
φυλακή με χαλκευμένες κατηγορίες από το αυταρχικό στρατιωτικό του Σίσι.

Η

απόφαση του Τραμπ να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως
πρωτεύουσα του Ισραήλ αντί να ενισχύσει το Ισραήλ έχει
βοηθήσει να αποκαλύπτεται μέρα με τη μέρα ο τεράστιος
φόβος της απομόνωσης που κατατρύχει το σιωνιστικό κράτος.
Στον ΟΗΕ το ψήφισμα κατά της απόφασης των ΗΠΑ κατατέθηκε μεταξύ άλλων και από την Αίγυπτο, και τελικά η αμερικανίδα
πρέσβης δεν κατάφερε να βρει καμιά σημαντική υποστήριξη,
καταλήγοντας εξοργισμένη να απειλεί με καινούργιες περικοπές
αμερικανικής βοήθειας τους ατίθασους συμμάχους της.
Το Ισραήλ στο μεταξύ μετά τις επιθέσεις στη Γάζα, έχει εξαπολύσει κυνηγητό κατά των Παλαιστίνιων που οργανώνουν κινητοποιήσεις με αφορμή την απόφαση Τραμπ. Στο επίκεντρο
αυτού του κυνηγητού βρίσκεται η παλαιστινιακή νεολαία. Αυτό
που φοβάται το Ισραήλ είναι ότι έχοντας από τη μια μεριά τη
Χαμάς μπλεγμένη στη διακυβέρνηση της Γάζας και την επίσημη
“Παλαιστινιακή Αρχή” του Αμπάς να απειλεί να διακόψει εντελώς τις συνομιλίες, η νεολαία μπορεί να γίνει ακόμη πιο ανεξέλεγκτη από ό,τι ήταν πριν από 30 χρόνια στην πρώτη Ιντιφάντα.
Από τη μέρα της ανακοίνωσης Τραμπ έχουν δολοφονηθεί 14
Παλαιστίνιοι. Ο 20χρονος Τζαμάλ Μούσλε είναι το τελευταίο
θύμα από ισραηλινή σφαίρα λίγο πριν την Πρωτοχρονιά. Εκατοντάδες καινούργιοι κρατούμενοι και δεκάδες τραυματίες από
πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα.
Η φυλάκιση της 16χρονης Άχεντ Ταμίμι από τη Δυτική Όχθη

Π

άνω από 40 μέρες στις φυλακές
του Μάλτεπε κλείνει ο Εμίν Σακίρ,
μέλος του αδελφού κόμματος του
ΣΕΚ στην Τουρκία. Φυλακίστηκε στα τέλη
Νοέμβρη για το αρχειακό υλικό σχετικό με
την Αριστερά στην Τουρκία που οργάνωνε
στην ιστοσελίδα του.
Στο ένα μήνα από τη φυλάκισή του
έστειλε το παρακάτω γράμμα στους συντρόφους και τις συντρόφισσές τους: “Είμαστε 11 άνθρωποι σε ένα κοιτώνα που
προορίζεται για 28. Ο λόγος που είμαστε
τόσο λίγοι είναι ότι εδώ βάζουν ξεχωριστά
τους πολιτικούς κρατούμενους. Στο διπλανό κελί που είναι μόνο για ποινικούς
έχουν 38 ανθρώπους.
Όλες οι ώρες της μέρας είναι πολύ καλά οργανωμένες και όλα είναι πολύ πειθαρχημένα. Είχε ξεκινήσει πριν έρθω εδώ
κι έτσι δεν ήταν πολύ δύσκολο να συνηθίσω σε αυτό το καθημερινό πρόγραμμα.
Ξύπνημα στις 7, στις 8.25 καταμέτρηση,
διάβασμα μεταξύ 9 το πρωί ως τις 12 το
μεσημέρι με ένα διάλειμμα για τσάι στις
10. Στις 12 τρώμε μεσημεριανό και μεταξύ
1 και 3μμ είναι ώρες ξεκούρασης. Ελεύθερος χρόνος ως τις 6μμ και μετά βραδινό
φαγητό και διάβασμα ξανά. Ώρα ύπνου τα
μεσάνυχτα.
Κάθε μέρα μάς φέρνουν τις εφημερίδες
Χουριέτ και Τζουμχουριέτ. Δεν το περίμενα όταν διάβασα την είδηση για μένα τον
ίδιο στην Τζουμχουριέτ.
Έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιούμε
τηλέφωνο κάθε δυο βδομάδες, τη Δευτέρα. Κανονικά αυτό το δικαίωμα ήταν βδο-

O Εμίν Σακίρ

μαδιάτικο, αλλά όπως και πολλά άλλα δικαιώματα, έχει περιοριστεί από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Ο κοιτώνας έχει δύο ορόφους. Ο πρώτος είναι για κοινή χρήση και έχει πρόσβαση σε έναν χώρο αερισμού που είναι 16
βήματα επί 6. Στο δεύτερο όροφο είναι τα
κρεβάτια.
Προσπαθώ να διαβάζω πολύ παρόλο
που είναι δύσκολο λόγω των περιορισμών.
Μου ανακοινώθηκε ότι δεν θα μου δώσουν
τα βιβλία που μου στείλατε μέσω ταχυδρομείου. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλές
από τις επιστολές που μου στάλθηκαν.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με το
δικηγόρο μου η πόρτα παραμένει ανοιχτή.
Όλη τη συζήτηση που έχω μαζί του την
ακούνε και ορισμένες φορές κρατάνε σημειώσεις. Όταν διαμαρτυρόμαστε για τέτοιου είδους συμπεριφορές η δικαιολογία
είναι πάντα η “κατάσταση έκτακτης ανάγκης”. Επίσης με έγδυσαν για να με ψάξουν όταν πρωτοέφτασα στη φυλακή και
ο γυμνός έλεγχος επαναλαμβάνεται πάντα
όταν ένας κρατούμενος πάει στο ιατρείο”.

Απλώνεται η αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη

Οι Παλαιστίνιες (σε πρώτο πλάνο η κρατούμενη Α. Ταμίμι)
στην πρώτη γραμμή της αντίστασης, 22/12/17.

είναι κομμάτι αυτού του κύματος καταστολής. Στο πρόσωπο
της Ταμίμι το Ισραήλ θέλει να τρομοκρατήσει όλους τους νέους και τις νέες της Παλαιστίνης που υψώνουν το ανάστημά
τους απέναντι στην κατοχή. Το Ισραήλ είναι τόσο εκτός πραγ-

ματικότητας που νομίζει πως το βίντεο της Ταμίμι που τη δείχνει να ρίχνει σφαλιάρες με γυμνά χέρια σε έναν πάνοπλο ισραηλινό στρατιώτη που έχει μπει μέσα στην αυλή του σπιτιού
της μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επιχείρημα για την… παλαιστινιακή βία. Όλος ο κόσμος ξέρει με ποιον ταυτίζεται σε αυτή
την σύγκρουση.
Το Ισραήλ έφαγε σφαλιάρα και από άλλο γυναικείο χέρι πρόσφατα. Η απόφαση της Νεοζηλανδής ποπ σταρ Λορντ να ακυρώσει τη συναυλία της στο Τελ Αβίβ μετά τα τελευταία γεγονότα
οδήγησε στις γνωστές κραυγές για “αντισημιτισμό” σε μια ολοσέλιδη καταχώρηση στην Ουάσιγκτον Ποστ, αλλά σαν αποτέλεσμα είχε τη συλλογή πάνω από 100 υπογραφών καλλιτεχνών και
ανθρώπων των γραμμάτων από όλο τον κόσμο σε υπεράσπιση
της Λορντ. Η επιστολή που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
Γκάρντιαν και υπογράφουν μεταξύ άλλων οι Μπράιαν Ίνο, Πίτερ
Γκάμπριελ, Γιαν Μαρτέλ, Βίγκο Μόρτενσεν και Τομ Μορέλο καταλήγει: “Καταδικάζουμε τις εκφοβιστικές τακτικές που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογηθεί η αδικία σε βάρος των Παλαιστίνιων και ο περιορισμός της ελευθερίας συνείδησης μιας καλλιτέχνιδας. Υποστηρίζουμε το δικαίωμα της Λορντ να παίρνει θέση”.

Νίκος Λούντος
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ΔΙΕΘΝΗ

ΙΡΑΝ «Ψωμί, δουλειά και λευτεριά»
Πώς ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις
και τι τις τροφοδοτεί;
Νιμά: Η αρχική διαδήλωση ξεκίνησε στο Μασχάντ, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν και μέρος με
θρησκευτική σημασία. Την άρχισαν
συντηρητικοί κύκλοι που ήθελαν
να υπονομεύσουν την κυβέρνηση
του Χασάν Ρουχανί. Όμως αυτή η
μικρή διαδήλωση πέρασε γρήγορα
στα χέρια του κόσμου που έψαχνε
για μια ευκαιρία να εκφράσει τις
δικές του αγωνίες. Έτσι η κινητοποίηση μεγάλωσε και τα συνθήματα έβαλαν στο στόχαστρο και τον
ανώτατο ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, και
τον Ρουχανί. Από εκείνο το σημείο
απλώθηκαν σε σχεδόν 70 πόλεις,
κυρίως στην επαρχία.
Μασούντ: Στη βάση των διαδηλώσεων βρίσκεται μια πολύ πλατιά
δυσαρέσκεια με την οικονομική
κατάσταση -οι αυξανόμενες τιμές,
οι χρεοκοπίες. Υπάρχει μια πλατιά
αίσθηση απογοήτευσης και απαισιοδοξίας στη νέα γενιά για το
μέλλον της. Οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης φώναζαν:
“Ψωμί, δουλειά και λευτεριά”.
Πριν από αυτές τις μεγάλες κινητοποιήσεις είχαμε διαδηλώσεις
σχεδόν κάθε βδομάδα από κόσμο
που είχε χάσει τα λεφτά του από
τις χρεοκοπίες χρηματοπιστωτικών οργανισμών ή είχαν προβλήματα στέγασης. Είχαμε απεργίες.
Το κίνημα είναι έκφραση αυτής
της δυσαρέσκειας. Δεν είναι κάτι
εντελώς καινούργιο, αλλά είναι
μια νέα φάση με νέα συνθήματα.
Ποιοι παίρνουν μέρος
στις διαδηλώσεις;
Νιμά: Η σπονδυλική στήλη των
κινητοποιήσεων του Πράσινου Κινήματος το 2009 ήταν βασικά μικροαστική, παρόλο που πήρε μέρος κι άλλος κόσμος. Τώρα έχουμε τις χαμηλές τάξεις στους δρόμους, και ένα κομμάτι ιδιαίτερα
περιθωριοποιημένο ανάμεσά τους.
Είναι πραγματικά διαδηλώσεις των
ξεχασμένων. Κυρίως άνεργοι,
γι’αυτό και οι διαδηλώσεις εντοπίζονται περισσότερο στις μικρές
πόλεις - στην Τεχεράνη ήταν σχετικά μικρές.
Ραχοκοκκαλιά των κινητοποιήσεων είναι νέοι άνδρες 20 με 30
χρονών. Η ανεργία των νέων είναι
30% επισήμως, αλλά σε αυτές τις
μικρές πόλεις ξεπερνάει το 50%.
Εκεί δεν υπάρχει ούτε η δυνατότητα να βρεις μια δουλειά μαύρη
όπως γίνεται στην Τεχεράνη.
Υπάρχει επίσης το πρόβλημα
της κλιματικής αλλαγής, η αγροτική παραγωγή χτυπήθηκε από ξηρασία. Όλα αυτά συνδυάστηκαν
και πολιτικοποιήθηκαν, γι’αυτό και

Συνέντευξη με
Ιρανούς σοσιαλιστές

Συγκέντρωση απεργών εργατών σε μεγάλη ζαχαροβιομηχανία στο Νότιο
Ιράν, το 2017. «Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θα ενταχθούν ευρύτερα
τμήματα της εργατικής τάξης» λένε οι Ιρανοί σοσιαλιστές.

Ο

ι διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζονται εδώ και δυο βδομάδες. Τις τελευταίες μέρες εντάθηκαν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των φραξιών
του καθεστώτος, ενώ παράλληλα εντάθηκε και η καταστολή. Οι συλληφθέντες είναι πάνω από δυο χιλιάδες, και στους πάνω από 20 νεκρούς
προστέθηκε ένας φοιτητής που έχασε τη ζωή του μέσα στη φυλακή. Ο
συντηρητικός πρώην πρόεδρος της χώρας Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ
μπήκε φυλακή για “πρόκληση σε βία”. την ώρα που ο (μεταρρυθμιστής)
νυν πρόεδρος Ρουχανί προσπαθούσε να δείξει “κατανόηση” απέναντι
στο κίνημα λέγοντας ότι ο κόσμος δεν ξεσηκώνεται μόνο για τα οικονομικά ζητήματα αλλά και για τους περιορισμούς που του επιβάλλουν οι συντηρητικοί θεσμοί. Δυο Ιρανοί σοσιαλιστές, o Νιμά Σολτανζαντέχ και ο
Μασούντ (ψευδώνυμο) μίλησαν στην εφημερίδα Socialist Worker του
Λονδίνου για τις εξελίξεις και την προοπτική του κινήματος.
στοχοποιήθηκε η κυβέρνηση και ο
ανώτατος ηγέτης.
Στον προϋπολογισμό πριν από
δυο βδομάδες πολύ χρήμα δόθηκε
σε θεσμούς που ευθυγραμμίζονται
με τους συντηρητικούς και τον
κλήρο. Τώρα ο κόσμος ρίχνει το
σύνθημα: “Γιατί παίρνουν λεφτά
χωρίς να πληρώνουν φόρους;”
Ο κόσμος ρωτάει επίσης γιατί
στέλνουν χρήμα στη Συρία και τον
πόλεμο; Δεν είναι κακό σύνθημα.
Έχει αντιπολεμικό και διεθνιστικό
χαρακτήρα. Όμως υπάρχει μια πιο
αρνητική πλευρά που είναι αντιαραβική και εθνικιστική. Εκφράζεται
σε συνθήματα όπως “Ούτε Γάζα,
ούτε Λίβανο, για το Ιράν δίνουμε
τις ζωές μας”. Αλλά άλλες δυνάμεις απαντούν με το σύνθημα:
“Και στη Γάζα και στο Ιράν, θάνατο στους τυράννους παντού”.
Μασούντ: Είναι εντελώς διαφορετικό από το Πράσινο Κϊνημα. Το
παρόν κίνημα αποτελεί ρήξη με το
καθεστώς και με τις φράξιές του.
Μέχρι τώρα οι κινητοποιήσεις
ελέγχονταν από μια πτέρυγα του

καθεστώτος, τους λεγόμενους μεταρρυθμιστές. Και αυτοί δεν το
άφηναν να ριζοσπαστικοποιηθεί.
Τώρα τα συνθήματα πάνε στα
άκρα: “Κάτω η ισλαμική δημοκρατία, θάνατος στο Χαμενεΐ, θάνατος
στο Ρουχανί”.
Δεν μας εκπλήσσει ότι οι μεταρρυθμιστές έχουν βγει ενάντια στο
κίνημα. Κάποιοι ζητάνε με θέρμη
την καταστολή του.
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός
πρωθυπουργός Νετανιάχου υποστήριξαν τις κινητοποιήσεις για τους
δικούς τους σκοπούς. Ποια πρέπει
να είναι η στάση της Αριστεράς;
Μασούντ: Το καθεστώς προσπαθεί να χρεώσει το κίνημα στις ΗΠΑ,
τη Μοσάντ, τη Σαουδική Αραβία
και τους νοσταλγούς του Σάχη.
Φυσικά ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, η Σαουδική Αραβία και οι
ανταγωνιστές του Ιράν προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση αλλά πρόκειται για ανοησία
αν πεις ότι το ελέγχουν. Είναι αλήθεια ότι το ιρανικό καθεστώς έχει

αντιταχθεί στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία. Αλλά αυτό δεν μπορεί
να εμποδίσει την εργατική τάξη να
παλέψει για τα δικά της αιτήματα.
Είναι εντελώς χωρίς αρχές η Αριστερά αν δεν υποστηρίξει τις διαδηλώσεις. Αυτό θα άφηνε χώρο
μόνο στη Δεξιά να επηρεάσει.
Είναι κόσμος της εργατικής τάξης που παλεύει. Αν μείνεις σιωπηλός ή εκφράσεις υποψίες, θα
ρίξουν τις ελπίδες τους στην αστική αντιπολίτευση και τους ιμπεριαλιστές. Όταν ο κόσμος δεν βλέπει
κανένα αριστερό κίνημα ή κόμμα
στον κόσμο να τους υποστηρίζει,
θα εξαρτηθούν από τη δεξιά. Αυτό
έχει συμβεί πολλές φορές στη Μέση Ανατολή και υπήρξε μοιραίο
για τα κινήματα.
Νιμά: Η Αριστερά πρέπει να διαλέξει πλευρό με αυτούς που βρίσκονται στο δρόμο, αλλά και να
προειδοποιήσει σαφώς για το ρόλο του ιμπεριαλισμού. Ο κόσμος
έχει δίκιο να νιώθει σιχασιά για την
υποστήριξη που έδωσε ο Τραμπ. Ο
Τραμπ δεν είναι φίλος των Ιρανών.
Ο Νετανιάχου και η αυταρχική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας δεν
έχουν το ηθικό κύρος για να συμπαραταχθούν με τον κόσμο που
ζητάει δημοκρατία, γυναικεία δικαιώματα κλπ. Οι ΗΠΑ έχουν βάλει
τους Ιρανούς στη λίστα της απαγόρευσης πρόβασης στη χώρα.
Έχουν προκαλέσει μια σειρά περιορισμούς στον κόσμο που ήθελε
να πάει στις ΗΠΑ για σπουδές ή
για ιατρική περίθαλψη. Μέσα στο
ίδιο το Ιράν οι τιμές των φαρμάκων
έχουν ανέβει λόγω του οικονομι-

κού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ.
Η υποστήριξη των ΗΠΑ μπορεί
να βλάψουν το κίνημα, δίνοντας
στους συντηρητικούς το πρόσχημα
ότι οι διαδηλώσεις ελέγχονται από
ξένες δυνάμεις. Η πλειοψηφία των
Ιρανών είναι πολύ ευαίσθητοι στο
ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας.
Τι μέλλον βλέπετε για το κίνημα;
Νιμά: Το κρίσιμο ερώτημα είναι
αν θα ενταχθούν ευρύτερα τμήματα της εργατικής τάξης. Τους τελευταίους έξι μήνες είχαμε κινητοποιήσεις οδηγών λεωφορείων, εκπαιδευτικών, κόσμου που βγαίνει
στη σύνταξη αλλά έχασε τα λεφτά
του και κόσμου που έχασε λεφτά
από τις χρεοκοπημένες τράπεζες.
Οι τρέχουσες διαδηλώσεις πατάνε
πάνω σε αυτή την οργή, αλλά δεν
έχει ακόμη κινητοποιηθεί η πλειοψηφία.
Μασούντ: Οι κινητοποιήσεις
έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στο καθεστώς. Αλλά γνωρίζουμε ότι υπήρξαν εντελώς αυθόρμητες και χωρίς οργάνωση. Το
καθεστώς έχει βάλει σε κίνηση ένα
μεγάλο μηχανισμό καταστολής. Το
κύμα των διαδηλώσεων ίσως δεν
διαρκέσει πάρα πολύ. Το καθεστώς μπορεί προσωρινά να καταστείλει. Η ενέργεια μπορεί να
εξουδετερωθεί για ένα μικρό διάστημα. Αλλά η οικονομική κρίση
συνεχίζεται. Ακόμη κι όταν το κίνημα σταματήσει, θα συνεχίσει ο
αγώνας των ανέργων και ενάντια
στις χρεοκοπημένες τράπεζες. Το
κίνημα έδωσε καινούργιο κουράγιο στον κόσμο για να σταθεί όρθιος απέναντι στο καθεστώς.

