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Η
συγκέντρωση που διοργανώ-
θηκε στη Θεσσαλονίκη την
Κυριακή 21 Γενάρη για το

«όνομα της Μακεδονίας» ήταν μια
επικίνδυνη εθνικιστική φιέστα. Οι ορ-
γανωτές της ήταν γνωστοί ακροδεξι-
οί, που ενισχύθηκαν από την τοπική
Δεξιά και τους επίσημους και ανεπί-
σημους μηχανισμούς της Εκκλησίας. 

Οι συμμετοχές των «προσωπικοτή-
των» ήταν ενδεικτικές: οι μητροπολί-
τες όλης της Β. Ελλάδας με πρώτο
τον Άνθιμο, οι βουλευτές της ΝΔ, των
ΑΝΕΛ και του Λεβέντη, η ευρωβου-
λευτής του ΠΑΣΟΚ (ΔΗ.ΣΥ.) και βέ-
βαια οι υπόδικοι νεοναζί της Χρυσής
Αυγής με επικεφαλής τον Κασιδιάρη.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο απόστρα-
τος στρατηγός Φ. Φράγκος, ο οποίος
έκλεισε βροντοφωνάζοντας «ζήτω ο
στρατός» και «ζήτω οι ειδικές δυνά-
μεις». Το συλλαλητήριο εκμεταλλεύ-
τηκαν ομάδες θρασύδειλων φασι-
στών για να βάλουν φωτιά στην κατά-
ληψη Libertatia και να επιτεθούν στον
Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο «Σχολείο»
και στη συγκέντρωση που πραγματο-
ποιούσαν αναρχικές οργανώσεις
στην Καμάρα.

Μια σειρά ΜΜΕ, με πρώτο φυσικά
τον ΣΚΑΙ, μίλησαν για τεράστια λαϊκή
συμμετοχή. Όπως κι αν χειριστεί κα-
νείς τις κάμερες όμως, οι 40-50 χιλιά-
δες δεν αποτελούν «παλλαϊκό» συλ-
λαλητήριο. Ακόμα κι αν δεχτεί κανείς
το (υπερβολικά φουσκωμένο) νούμε-
ρο των 90.000 συγκεντρωμένων που
έδωσε η Αστυνομία, η συμμετοχή δεν
έφτασε ούτε το ένα δέκατο των (αντί-
στοιχα φουσκωμένων) συλλαλητη-
ρίων του 1992 παρότι ενισχύθηκε με
εκατοντάδες πούλμαν από όλη την
Ελλάδα. Στην πραγματικότητα το
συλλαλητήριο ήταν μικρότερο από
τις διαδηλώσεις που έχουν γίνει στη
Θεσσαλονίκη π.χ. για τις Σκουριές.

Ακόμα σημαντικότερο από τους
αριθμούς είναι ότι το κλίμα στην πόλη
δεν έμοιαζε καθόλου με εκείνο που
επικρατούσε 25 χρόνια πριν. Τότε, η
ενεργητική στήριξη του κράτους και
όλων των κοινοβουλευτικών κομμά-
των (πλην ΚΚΕ) στα συλλαλητήρια
τους έδωσε αέρα γενικής εκστρατεί-
ας. Τώρα, η συγκέντρωση από άποψη
σύνθεσης ήταν περιθωριακή, με ενοί-
κους της δεξιάς πολυκατοικίας να δί-
νουν το παρόν και να ανταγωνίζονται
ο ένας τον άλλο σε πατριωτικές κο-
ρώνες. Είναι χαρακτηριστικό το γεγο-
νός ότι η συμμετοχή στη συγκέντρω-
ση, όπου προτάθηκε, καταψηφίστηκε
από τα συνδικαλιστικά όργανα, ακό-
μα και φορέων όπως ο Δικηγορικός
Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, η εθνικιστική εκστρατεία
που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέ-
λιξη είναι επικίνδυνη. Οι φασιστικές
επιθέσεις στις καταλήψεις στέγης θύ-

μισαν σε όλους ότι η έξαρση του
εθνικισμού στις αρχές της δεκαετίας
του ’90 λειτούργησε ως θερμοκήπιο
για τη Χρυσή Αυγή, που βρήκε τότε
την ευκαιρία να εμφανιστεί στους
δρόμους για πρώτη φορά. Η εισβολή
των νεοναζί της Χρυσής Αυγής την
περασμένη Τρίτη στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο Θεσσαλονίκης και η συμμετο-
χή τους στο συλλαλητήριο δείχνουν
ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν
το Μακεδονικό ως όχημα για να ξε-
φύγουν από την απομόνωση στην
οποία τους έχει καταδικάσει το αντι-
φασιστικό κίνημα. Ταυτόχρονα, η Δε-
ξιά σε όλες της τις εκδοχές, προσπα-
θεί να εκμεταλλευτεί την απογοήτευ-
ση του κόσμου από την κατρακύλα
του ΣΥΡΙΖΑ και να τη στρέψει στον
εθνικισμό και το ρατσισμό. 

Κανένα περιθώριο

Δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα
περιθώριο δημαγωγίας στη Δεξιά και
τους φασίστες. Από αυτήν την άπο-
ψη, η Αριστερά σε όλες τις εκδοχές
της έκανε πολύ καλά που απείχε από
την εθνικιστική συγκέντρωση. Η Ζωή
Κωνσταντοπούλου που είχε το θρά-
σος να συγκρίνει μια εθνικιστική φιέ-
στα με τις μεγαλειώδεις συγκεντρώ-
σεις του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα επι-
βεβαίωσε απλώς ότι είναι πρόθυμη
να σηκώσει οποιαδήποτε σημαία ευ-
καιρίας για να μπει στη Βουλή. Οι
εθνικιστικές συγκεντρώσεις μπορεί
να ανοίξουν τα πανιά για την πολιτική
καριέρα του Φραγκούλη ή άλλων επί-
δοξων (ακρο)δεξιών πολιτευτών που
θέλουν να πριονίσουν την καρέκλα

του Μητσοτάκη ή να συγκροτήσουν
μια «σοβαρή Χρυσή Αυγή», είναι
όμως απόλυτα ξένες με τα συμφέ-
ροντα της εργατικής τάξης και των
καταπιεσμένων. Αντίθετα, η Αριστερά
πρέπει να σηκώσει ξεκάθαρα τη ση-
μαία του διεθνισμού και να διακηρύ-
ξει χωρίς μισόλογα ότι δεν έχουμε τί-
ποτα να χωρίσουμε με τους λαούς
των Βαλκανίων. Το δικαίωμα αυτο-
διάθεσης κάθε λαού είναι αναφαίρε-
το και η διεθνιστική αλληλεγγύη είναι
το όπλο μας για να επιβάλλουμε την
αναγνώρισή του απέναντι στην πα-
τριδοκαπηλία. 

Αυτή τη μάχη μπορεί και πρέπει η
Αριστερά να τη δώσει ανοιχτά, με
θάρρος και εμπιστοσύνη στον απλό
κόσμο. Η αγανάκτηση απέναντι στη
διαρκή λιτότητα έχει ταξικό χρώμα.
Τον κόσμο που παλεύει όλα αυτά τα
χρόνια προσπαθεί να κερδίσει η εθνι-
κιστική προπαγάνδα, γι’ αυτό και ο
Φραγκούλης δεν παρέλειψε να κα-
ταγγείλει από το βήμα της συγκέν-
τρωσης το Μνημόνιο ενώ είχε στηρί-
ξει το ΝΑΙ στο δημοψήφισμα του
2015. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο
να χαρίσουμε ούτε έναν εργαζόμενο
στους εθνικιστές και στους φασί-
στες. Όπως γράφει στη ανακοίνωσή
της η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης, “Καμία
συμπαράταξη με αυτούς που επέ-
βαλλαν τα Μνημόνια στο όνομα του
«δημόσιου συμφέροντος» και τώρα
θέλουν να επιβάλουν τα βαφτίσια της
Μακεδονίας στο όνομα του «εθνικού
συμφέροντος»”. 

Μπάμπης Κουρουνδής
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Η Αριστερά πρέπει
να είναι αντίθετη 
στα “σύνθετα”
παιχνίδια των Νονών

Τ
ο όνομα ούτε είναι, ούτε ήταν ποτέ το πραγματικό ζήτημα στις δια-
μάχες ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Στο συμβολικό επίπεδο, όμως, η σημασία του ήταν πάντα μεγάλη.

Με την άρνησή της να αποδεχτεί το όνομα "Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας", η άρχουσα τάξη της Ελλάδας έστελνε και στέλνει ένα εκβιαστικό
μήνυμα στη γειτονική μας χώρα: καμιά πολιτική των Σκοπίων δεν θα γίνει
αποδεκτή εάν δεν έχει εξασφαλίσει πρώτα την έγκριση της Αθήνας. 

Τον Φλεβάρη του 1994 η Ελλάδα επέβαλε μονομερώς εμπάργκο στη
Δημοκρατία της Μακεδονίας (με βαριές συνέπειες για την οικονομία
και τον πληθυσμό της) με αίτημα να αλλάξει όχι μόνο το όνομα αλλά
και τη σημαία και τα σύμβολα και την αφήγησή της για την ιστορία και
το σύνταγμα της και την αναγνώριση της σλαβομακεδονικής μειονότη-
τας στην Ελλάδα. Αυτή η πολιτική του γεωπολιτικού εκβιασμού έχει
όνομα μέσα στην αριστερά. Ονομάζεται "ιμπεριαλισμός". Και είναι μια
πολιτική την οποία δεν μπορεί με κανένα τρόπο να στηρίζει η αριστερά,
όποια δικαιολογία και αν προβάλει.

Το ΚΚΕ ήταν το μοναδικό κοινοβουλευτικό κόμμα που δεν συμμετεί-
χε στο "μεγάλο" εθνικιστικό συλλαλητήριο "για την ελληνικότητα της
Μακεδονίας" τον Φλεβάρη του 1992 στη Θεσσαλονίκη. Η Αλέκα Παπα-
ρήγα, η γενική γραμματέας του ΚΚΕ εκείνης της εποχής είχε δεχτεί με-
γάλη επίθεση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για αυτή την "αντε-
θνική" της στάση. Το ΚΚΕ όμως, παρόλο που υποστηρίζει ότι το πραγ-
ματικό ζήτημα δεν είναι το όνομα, τάσσεται υπέρ της "σύνθετης ονομα-
σίας". "Ήταν πάγια θέση του ΚΚΕ", λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε
συνέντευξή του στον Real FM (19.01.2018), "ο όρος Μακεδονία εάν
χρησιμοποιηθεί... θα πρέπει να έχει καθαρά γεωγραφικό προσδιορι-
σμό...". Ταυτόχρονα, λέει ο Κουτσούμπας, θα πρέπει να εξασφαλίσου-
με και μια σειρά από εγγυήσεις: "Είναι οι εγγυήσεις για τα σύνορά μας,
τα διεθνή συνολικά σύνορα των Βαλκανίων, είναι οι αναγκαίες αλλαγές
στο Σύνταγμα των Σκοπίων, ότι πρέπει να αναγνωρίσουν ... ότι δεν τίθε-
ται θέμα μακεδονικής μειονότητας". Δύσκολα θα μπορούσε να κατηγο-
ρήσει κανείς το ΚΚΕ σήμερα για "αντεθνική στάση".

Και η ΛΑΕ επιμένει στη "σύνθετη ονομασία" με την "παροχή εγγυήσε-
ων". "Ασφαλώς μια ονομασία τύπου δημοκρατία Βαρδάρη ή δημοκρα-
τία Δαρδανίας ή δημοκρατία Σκοπίων, θα ήταν η καταλληλότερη" γρά-
φει ο Γιάννης Τόλιος στην Ίσκρα (21.01.2018). "Ωστόσο θα μπορούσε
να ήταν και μια σύνθετη ονομασία, όπως Σλαβομακεδονία, ή Νόβα Μα-
κεντόνια". 

Σχεδιασμοί

Τόσο το ΚΚΕ όσο και η ΛΑΕ προβάλουν
δυο επιχειρήματα για να στηρίξουν την επι-
μονή τους στη "σύνθετη ονομασία" και την
"παροχή εγγυήσεων". 

Το πρώτο είναι το ΝΑΤΟ. Πίσω από τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να κλείσει το
Μακεδονικό, λένε και τα δυο κόμματα, κρύ-
βονται τα αμερικανο-νατοϊκά συμφέροντα. 

Οι ΝΑΤΟϊκοί σχεδιασμοί κρύβονται πράγ-
ματι πίσω από την αναθέρμανση του Μακε-
δονικού. Αλλά είναι λάθος να πιστεύει κανείς
ότι η διάσωση της γειτονικής χώρας από τα
πλοκάμια του ιμπεριαλισμού μπορεί να πε-
ράσει μέσα από "βέτο" για το όνομα. Ο λαός
της Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν έχει
ανάγκη ούτε από νονούς, ούτε από προστά-
τες, ούτε από σωτήρες. Η μόνη δύναμη που
μπορεί να αποκρούσει τον ΝΑΤΟϊκό εναγκα-
λισμό είναι η εργατική τάξη "των Σκοπίων".
Το καθήκον της αριστεράς στην Ελλάδα εί-
ναι να δείχνει την αλληλεγγύη της στους
αγώνες της και όχι να ευθυγραμμίζεται με
τις επιδιώξεις του ελληνικού αστισμού.

υστερία
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Υπάρχει η δύναμη 
για να τους σταματήσουμε
Η

νέα εθνικιστική υστερία για το όνομα
της Μακεδονίας είναι χωρίς αμφιβολία
μια απειλή για την ειρήνη στα Βαλκά-

νια. Οι δυνάμεις -μεγάλες και μικρές- που
διεκδικούν το ρόλο του νονού πάνω στη γειτο-
νική χώρα είναι πολλές και οι ανταγωνισμοί
αναμεταξύ τους οξύνονται. Οι κραυγές που
επιδιώκουν να επιβάλουν όρους στην κυβέρ-
νηση των Σκοπίων πιέζουν την κυβέρνηση της
Αθήνας να γίνει πιο επιθετική αξιοποιώντας τη
θέση που κατέχει μέσα στο ΝΑΤΟ. Είναι κραυ-
γές πολεμοκαπηλείας.

Ταυτόχρονα, οι Άνθιμοι και οι Φραγκούλη-
δες, αγκαλιά με τους φασίστες και με κάλυψη
από τη ΝΔ, επιχειρούν μια εκστρατεία εσωτε-

ρικής κατανάλωσης. Προσπαθούν να στρέ-
ψουν την οργή από τη φτώχεια και τη λεηλα-
σία των Μνημονίων προς τα δεξιά. Με ακραίες
πολιτικές λαθροχειρίες, εμφανίζουν την πολε-
μοκαπηλεία ως αντίδοτο στα Μνημόνια. 

Στην πραγματικότητα, όλος αυτός ο συρφε-
τός είναι μνημονιακότερος των μνημονιακών.
Όχι μόνο γιατί όλοι αυτοί ήταν στο στρατόπε-
δο του ΝΑΙ όταν ο κόσμος έδινε τη μάχη του
ΟΧΙ στο δημοψήφισμα. Αλλά και γιατί η εθνικι-
στική φιέστα που οργάνωσαν παριστάνοντας
ότι θέλουν “να σώσουν τη Θεσσαλονίκη από
τους σκοπιανούς” είχε την υποστήριξη του
Σαββίδη, του κερδοσκόπου που λεηλατεί τη
Θεσσαλονίκη αρπάζοντας αυτή την ώρα το λι-
μάνι!

Πολιτική απάτη

Η απάντηση σε αυτή την πολιτική απάτη
πρέπει απαραίτητα να έχει δυο σκέλη. Το ένα
σκέλος είναι η καταγγελία της εθνικιστικής εκ-
στρατείας. Οι εργάτες των Βαλκανίων είναι
αδέλφια μας, δεν έχουμε τίποτα να μοιράσου-
με- ούτε ονόματα, ούτε σύμβολα- αντίθετα
έχουμε έναν ολόκληρο κόσμο να κερδίσουμε
ενωμένοι ενάντια στα αρπακτικά που μας
απειλούν μέσα κι έξω από τις χώρες μας.

Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό
το ζήτημα να επισκιάσει την εργατική αντίστα-

ση στις μνημονιακές επιθέσεις. Η Θεσσαλονί-
κη των εργατών είναι η Θεσσαλονίκη που
απεργεί ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ.
Την Πέμπτη απεργούν οι εργαζόμενοι στα λι-
μάνια σε όλη την Ελλάδα. Την ίδια μέρα απερ-
γούν οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία απαιτών-
τας προσλήψεις και χρηματοδότηση για τη δη-
μόσια Υγεία. Σε αυτούς τους αγώνες βρίσκεται
η ελπίδα και η δύναμη για το δίκιο των εργα-
τών, για να μην αφήσουμε τους απατεώνες με
τη γαλανόλευκη να παίζουν παιχνίδια.

Η κυβέρνηση του Τσίπρα και του Καμμένου
παίζει παιχνίδια ελπίζοντας ότι η ακροδεξιά θα
διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία. Ποτέ και που-
θενά τέτοιες αυταπάτες δεν απέδωσαν. Αυτός
που δίδαξε τέτοιες ταχτικές ήταν ο Μιτεράν
στη Γαλλία πριν από δεκαετίες όταν έκλεινε
το μάτι στον Λεπέν για να διασπάσει τη δεξιά.
Όλοι ξέρουμε πού κατάληξαν αυτά: να φτά-
νουν οι φασίστες να περνούν στο δεύτερο γύ-
ρο των προεδρικών εκλογών.

Η αριστερή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση
μπορεί και πρέπει να καταγγείλει την εθνικιστι-
κή υστερία, να στηρίξει τις απεργίες και να
κλιμακώσει την αντιφασιστική δράση για να
τσακίσουμε τις απόπειρες των νεοναζί να ση-
κώσουν κεφάλι. Η διεθνής μέρα δράσης στις
17 Μάρτη θα είναι ένας σταθμός σε αυτή την
κατεύθυνση.

ΙΛΙΣΙΑ

Τετάρτη 14 Φλεβάρη, 7μμ
Θέατρο Ελυζέ  Νυμφαίου 12

Ομιλητές: Μαρία Στύλλου, 
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω
Φοίβος Οικονομίδης, ιστορικός, δημοσιογράφος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τετάρτη 14 Φλεβάρη, 7μμ
Kαφέ Τριώτα 
Μετρό Αγ. Αντώνης, Παύλου Μελά 39

Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, 
Εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη 
Θανάσης Καμπαγιάννης, Πολιτική Αγωγή 
στη δίκη της ΧΑ

ΝΙΚΑΙΑ

Τετάρτη 14 Φλεβάρη, 7μμ
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Παναγή Τσαλδάρη 8

Ομιλητές: Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας
Θανάσης Διαβολάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Πέμπτη 15 Φλεβάρη, 6.30μμ
Cinemarian Γεν. Κολοκοτρώνη 42

Ομιλητές: Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας
Κώστας Πίττας, Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Πέμπτη 15 Φλεβάρη, 7μμ
Συνεδριακό Κέντρο Πατριάρχου Ιωακείμ 4

Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, 
εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη 
Μιχάλης Λυμπεράτος, ιστορικος, εκπαιδευτικός

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Πέμπτη 15 Φλεβάρη, 6μμ
Πολυδύναμο Κέντρο Πανόρμου 59

Ομιλητές: Μαρία Στύλλου, 
Περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω

Θανάσης Καμπαγιάννης, 
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ

100 χρόνια ΣΕΚΕ 
Οι επαναστατικές 
ρίζες της Αριστεράς

Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια
απεργούν στις 25 Γενάρη.
Περισσότερα στη σελ. 7

Στα 50.680 ευρώ έκλεισε η οικονομική
εξόρμηση της Εργατικής Αλληλεγγύης. 

Ευχαριστούμε τις φίλες και τους φίλους
της εφημερίδας, τις συντρόφισσες και τους
συντρόφους που ενίσχυσαν προσωπικά,
γράφτηκαν συνδρομητές, βοήθησαν να συγ-
κεντρωθούν χρήματα σε κάθε χώρο και γει-

τονιά, για να καλύψουμε τον στόχο των
50.000 ευρώ. Ευχαριστούμε, επιπλέον, τα
συνδικάτα που ενίσχυσαν την καμπάνια. Συ-
νεχίστε να στέλνετε τις ενισχύσεις σας και
τις επόμενες μέρες, κάθε ευρώ είναι πολύτι-

μο στην προσπάθειά μας η Εργατική Αλλη-
λεγγύη να συνεχιζει στην πρώτη γραμμή
όλων των μαχών προβάλοντας την προοπτι-
κή της επανάστασης και του σοσιαλισμού. 

Κυκλοφορεί

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Ευχαριστούμε!
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Συνέχεια από τη σελ. 2

Το δεύτερο επιχείρημα που προβά-
λουν ΚΚΕ και ΛΑΕ για να δικαιολο-

γήσουν την επιμονή τους στη "σύνθετη
ονομασία" και την "παροχή εγγυήσεων"
είναι ο υποτιθέμενος "αλυτρωτισμός
των Σκοπίων". "Το κεντρικό πρόβλημα
με τη FYROM, στο οποίο πρέπει να δο-
θεί προτεραιότητα, είναι ο αλυτρωτι-
σμός της γείτονος, ο οποίος θεσμοποι-
είται στο νομικό καθεστώς της, στο
σύνταγμα της, στις εκπαιδευτικές δια-
δικασίες και στην επίσημη επικοινωνια-
κή πολιτική", λέει σε συνέντευξή του ο
Π. Λαφαζάνης. Αυτό το επιχείρημα δεν
στέκει.

Συσχετισμοί

Οι συσχετισμοί είναι συντριπτικά σε
βάρος της Δημοκρατίας της Μακεδο-
νίας, οικονομικά, στρατιωτικά, διπλω-
ματικά. Το ΑΕΠ της Ελλάδας, ακόμα
και μετά την κρίση, βρίσκεται κοντά
στα 180 δις Ευρώ. Των "Σκοπίων" είναι
μόλις 9 δις. Η Ελλάδα ξοδεύει πάνω
από το 2% του ΑΕΠ κάθε χρόνο για
στρατιωτικές δαπάνες -ένα ποσοστό
που αντιστοιχεί σε περίπου 4 δις. Η
"FYROM" το 1% -δηλαδή 90 εκατομμύ-
ρια όλα και όλα. Ο ελληνικός στρατός
έχει 147 χιλιάδες αξιωματικούς και
οπλίτες. Ο στρατός της Δημοκρατίας
της Μακεδονίας 16 χιλιάδες. Η Ελλάδα
έχει μια από τις πιο σύγχρονες πολεμι-
κές αεροπορίες στον κόσμο - την
οποία ετοιμάζεται τώρα να ενισχύσει
με ένα σμήνος (12-20 αεροπλάνα) από
F35 - Stealth. Η Μακεδονία δεν έχει ού-
τε ένα πολεμικό αεροσκάφος.

Το 1994-95 η τότε ελληνική κυβέρνη-
ση με την επιβολή εμπάργκο είχε
αναγκάσει τα Σκόπια να αλλάξουν ση-
μαία, να αποδεχτούν (προσωρινά) το
όνομα "Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημο-
κρατία της Μακεδονίας" και μαζί με αυ-
τό μια ολόκληρη σειρά από τις ελληνι-
κές απαιτήσεις -απαιτήσεις που άνοι-
ξαν το δρόμο για την "άλωση" της οικο-
νομίας της μέσα στα επόμενα χρόνια
της από το ελληνικό κεφάλαιο. Το βέτο
στο ΝΑΤΟ έπαιξε τον ίδιο ρόλο. Τώρα
ο Τσίπρας έρχεται να εισπράξει τα αν-
ταλλάγματα από την πολιτική του Πα-
πανδρέου και του Καραμανλή.

Ο μόνος αρμόδιος για να αποφασί-
σει πώς θα ονομάζεται η κάθε χώρα εί-
ναι ο ίδιος ο λαός της. Και το ίδιο
ισχύει για το σύνταγμα, τη σημαία, τα
σύμβολα και την "ιστορία". Το καθήκον
της αριστεράς στην Ελλάδα είναι να
αντιπαλεύει τις ιμπεριαλιστικές εξορ-
μήσεις του δικού μας καπιταλισμού και
όχι να καταγγέλλει τον "αλυτρωτισμό
των Σκοπίων". Η επιμονή στη "σύνθετη
ονομασία" δεν είναι κομμάτι της λύσης
αλλά κομμάτι του προβλήματος.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΧΑΝΙΑ

«Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16
Ιανουαρίου, στο Εργατικό Κέντρο
σύσκεψη οργανώσεων, συλλογικο-
τήτων, συνδικαλιστών και αγωνι-
στών του αντιρατσιστικού και αντι-
φασιστικού κινήματος, μετά από κά-
λεσμα της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης
ενόψει της διεθνούς κινητοποίησης
κατά του ρατσισμού και του φασι-
σμού στις 17 Μάρτη» αναφέρει σε
ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσα-
λονίκης. 

«Παρόντες ήταν εκπρόσωποι από την
ΚΕΕΡΦΑ, την Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία
Θεσσαλονίκης, την ΚΑΡ, τις ΕΛΜΕ Θεσσα-
λονίκης, τη Δικτύωση Ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και συζήτησαν για
τη διοργάνωση του συλλαλητηρίου και στη
Θεσσαλονίκη στις 17 Μάρτη, την ημέρα που
θα γίνουν κινητοποιήσεις κατά του ρατσι-
σμού και του φασισμού σε μια σειρά από
πόλεις στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς… 

Η κοινή θέση που κατέληξαν οι παριστά-

μενοι είναι να πραγματοποιηθεί και στη
Θεσσαλονίκη ένα μεγάλο συλλαλητήριο το
Σάββατο 17 Μαρτίου, 12:00 το μεσημέρι,
στο Άγ. Βενιζέλου. Τέλος, αποφασίστηκε
από όλους τους παρευρισκομένους να
πραγματοποιηθεί νέα διευρυμένη σύσκεψη
την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου στις 7:00 το
απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο με τη συμ-
μετοχή και άλλων σωματείων, φοιτητικών
συλλόγων, συνδικαλιστών, με σκοπό να ορ-
γανωθεί ένα μεγάλο ενωτικό συλλαλητή-
ριο».

Διεθνής Μέρα Δράσης 
17 ΜΑΡΤΗ Σύσκεψη της Τοπικής Επιτροπής της ΚΕΕΡΦΑ

στα Χανιά πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
21/1/2018 για την διοργάνωση αντιφασιστικού
συλλαλητηρίου στις 17/3 και στα πλαίσια
της Διεθνούς Μέρας Κατά του Ρατσισμού και
του Φασισμού. 

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν οι τελευταίες εξε-
λίξεις στο μεταναστευτικό ζήτημα, στη δίκη της
Χρυσής Αυγής και σχετικά με την ρατσιστική πο-
λιτική που εξακολουθεί να ασκεί η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ακολούθησε διάλογος για την
καλύτερη δυνατή οργάνωση του συλλαλητηρίου
που διεκδικεί να συμμετέχουν σωματεία εργαζο-
μένων, αντιρατσιστικές συλλογικότητες και γενι-
κότερα πολίτες που θέλουν να αντιπαλέψουν τις
πολιτικές του ρατσισμού. Μία πρώτη δημόσια
εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή
26/1 με πανεξόρμηση της ΚΕΕΡΦΑ στην Πλα-
τεία της Αγοράς στις 6μμ, ενώ θα ακολουθή-
σουν κι άλλες δράσεις καθώς και η διοργάνωση
κεντρικής εκδήλωσης στην πόλη που θα ανακοι-
νωθούν σύντομα.

Ειρηναίος Μαράκης

ΑΘΗΝΑ Ομόνοια 3μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άγαλμα Βενιζέλου, 12 μες
ΠΑΤΡΑ Πλ. Γεωργίου, 12 μες 
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Περιφέρεια,  12 μες 
ΧΑΝΙΑ Πλ. Αγοράς, 12μες 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πλ. Ελευθερίας, 12 μες 
ΒΟΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 6μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία,12μες

Σύσκεψη για την οργάνωση δράσεων μετά την ναζιστική πρόκληση των
νεοναζί να βεβηλώσουν με σβάστικες το Μνημείο του Μπλόκου της Καλο-
γρέζας κάλεσε η ΚΕΕΡΦΑ Ν. Ιωνίας  την Τρίτη 23/1 στις 8μμ, στο Στέκι
Εκτός Σχεδίου (Πάτμου κ Νισύρου). 

Ήδη δόθηκε μία πρώτη απάντηση με την αντιφασιστική πικετοφορία
που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ στο κέντρο της Ν. Ιωνίας το Σάββατο 20/1. 

“Οι θρασύδειλοι νοσταλγοί του Χίτλερ σχημάτισαν τη σβάστικα πάνω στη
μαρμάρινη πλάκα με το ποίημα που έγραψε ο Ρίτσος για τους 22 αντιφασί-
στες εργάτες που εκτελέστηκαν στις 14 Μάρτη του 1944” αναφέρει η ανα-
κοίνωση της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ. 

“Αφού το προηγούμενο διάστημα, οι νεοναζί απέτυχαν να εδραιωθούν
στις γειτονιές μας με ρατσιστικές επιθέσεις και τραμπουκισμούς, χάρη
στις μαζικές ενωτικές απαντήσεις που έδιναν το αντιφασιστικό κίνημα, οι
φορείς, τα σωματεία και οι συλλογικότητες της πόλης μας, τα φασιστοει-
δή αποφάσισαν να πιάσουν τις μπογιές. 

Τις τελευταίες βδομάδες – πάντα νύχτα και στα μουλωχτά - βρωμίζουν
συστηματικά τους τοίχους της προσφυγικής μας πόλης με σβάστικες,
κέλτικους σταυρούς και ναζιστικά συνθήματα. Χάρη στη διαρκή ετοιμό-
τητα των αντιφασιστών και αντιφασιστριών οι βρωμιές τους δεν επιβιώ-
νουν πάνω από μερικές ώρες. 

Χαιρετίζουμε τις ενέργειες κατοίκων που είτε επικοινώνησαν μαζί μας,
είτε ανέλαβαν οι ίδιοι δράση για να ξεβρωμίσουν τη γειτονιά τους. Κα-
λούμε τους κάτοικους της Ν. Ιωνίας να μην αφήσουν το παραμικρό ναζι-
στικό σύμβολο σε τοίχο της γειτονιάς τους. 

Καλούμε το δήμο της Ν. Ιωνίας να καταδικάσει τις φασιστικές προκλή-
σεις και να καθαρίζει άμεσα τα ναζιστικά σύμβολα οπουδήποτε εμφανί-
ζονται. Καλούμε όλες και όλους σε εγρήγορση, να αποκαλύψουν και να
απομονώσουν τους θρασύδειλους νοσταλγούς του Χίτλερ που τολμούν
να πατούν το πόδι τους στις προσφυγογειτονιές μας”.

ΡΕΝΤΗΣ  Ψήφισμα για τις
ρατσιστικές επιθέσεις

Κατάθεση ψηφίσματος στο
δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας-
Ρέντη, παρουσία της Πακιστα-
νικής Κοινότητας Ελλάδος, της
ΚΕΕΡΦΑ και άλλων φορέων
ήταν προγραμματισμένη για
την Τρίτη 23/1. 

Το ψήφισμα απαιτεί να στα-
ματήσουν οι ρατσιστικές επιθέ-
σεις που γίνονται εδώ και ένα
μήνα σε σπίτια και μαγαζιά με-
ταναστών στην περιοχή του
Ρέντη τη νύχτα, χωρίς η αστυ-
νομία να έχει προχωρήσει σε
οποιαδήποτε σύλληψη. Μέχρι
τώρα έχουν επιτεθεί σε περί-
που τριάντα σπίτια, κάποιες
φορές φορώντας κουκούλες.
Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν ακό-
μα και μετά από αντιφασιστική

συγκέντρωση διαμαρτυρίας
που έγινε στην περιοχή στις
13/1. Το ψήφισμα αναφέρει:

«Δηλώνουμε ότι δεν θα επι-
τρέψουμε στη Νίκαια και στο
Ρέντη, στη περιοχή όπου η
Χρυσή Αυγή προσπάθησε να
επιβάλει τα προηγούμενα χρό-
νια τη δολοφονική της δράση,
να ξαναστηθούν τάγματα εφό-
δου κατά των μεταναστών ερ-
γατών που ζουν ανάμεσά μας
εδώ και δεκαετίες. Απαιτούμε
να σταματήσουμε τις ρατσιστι-
κές επιθέσεις. Έξω οι φασίστες
από τις γειτονιές της Νίκαιας
και του Ρέντη. Καλοδεχούμενοι
οι μετανάστες. Προχωράμε ως
Δημοτικό Συμβούλιο σε παρά-
σταση διαμαρτυρίας στο Αστυ-
νομικό Τμήμα Ρέντη». 

ΠΑΤΡΑ  
Το 2018 είναι χρονιά με-

γάλων προκλήσεων για το
αντιφασιστικό και αντιρα-
τσιστικό κίνημα. Στο δρό-
μο για την διεθνή κινητο-
ποίηση κατά του ρατσι-
σμού και του φασισμού
στις 17 Μάρτη η ΚΕΕΡΦΑ
Πάτρας καλεί όλες και
όλους στο αντιρατσιστικό-
αντιφασιστικό πάρτυ στις
27/1 στο καφέ Γέφυρες
(Πατρέως 86) στις 9μμ για
να υποδεχτούμε την νέα
χρονιά με τον καλύτερο
τρόπο.

ΒΟΛΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

KAΛΟΓΡΕΖΑ 

20/1, Πικετοφορία της ΚΕΕΡΦΑ Ν. Ιωνίας

Το
Μακεδονικό
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Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  «Όταν κατέβηκε ο Κασιδιάρης τέλειωσαν όλα» 

Ο
καθηγητής πολιτικών επιστημών του
ΑΠΘ και ιστορικός Γιώργος Μαργαρί-
της κατέθεσε κατά την 215η δικάσιμο

(17/1), εισφέροντας στο δικαστήριο μεταξύ
άλλων και ένα ακόμη περιστατικό οργανωμέ-
νης ρατσιστικής βίας με επικεφαλής τον Κασι-
διάρη, στο οποίο υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας.
Το περιστατικό στο οποίο αναφέρθηκε, μια
επίθεση τάγματος εφόδου σε λεωφορείο της
γραμμής Β5 στο Σταθμό Λαρίσης, έγινε μια
βδομάδα μετά την έναρξη του πογκρόμ του
Μάη του 2011: “Τότε που είχαν γενικευθεί οι
επιθέσεις. Η ΧΑ είχε επιβάλει μια εγκληματική
κανονικότητα με αφορμή τη δολοφονία ενός
ανθρώπου [σ: του Μ.Καντάρη]… Μια κατάστα-
ση τρόμου”.

Περιέγραψε στο δικαστήριο την επίθεση:
“Στην τελευταία στάση πριν την Πατησίων
άνοιξαν οι πόρτες με χτυπήματα και μπήκαν
μέσα 5-6 άτομα. Ο ένας ήταν ο Κασιδιάρης και
φώναζε, στη μέση του λεωφορείου, 'ζήτω το
έθνος'. Οι άλλοι [χτυπούσαν] χειρουργικά...
κοιτούσαν τα φυλετικά χαρακτηριστικά των
επιβατών και όποιος ήταν αλλοδαπός τον πε-
τούσαν με κλωτσιές έξω. Οι γυναίκες φώνα-
ζαν, μη χτυπάτε τα παιδιά. Τα χτυπήματα ήταν
δυνατά, είναι φτιαγμένοι για να χτυπάνε”.
Απαντώντας σε ερωτήσεις διευκρίνισε: “Σίγου-
ρα ήταν προετοιμασμένο. Προφανώς υπάρχει
μηχανισμός εντολών. Όταν κατέβηκε ο Κασι-
διάρης τελείωσαν όλα”. Ο μάρτυρας, όπως και
δεκάδες άλλοι, ανέδειξε και τη στάση της
αστυνομίας απέναντι στη Χρυσή Αυγή: “Αμέ-
σως μετά κάλεσα το 100. Με ρώτησαν αν εγώ
δέχτηκα την επίθεση. Είπα όχι, είπα  είναι κα-
ταδρομική επίθεση, κάντε κάτι. Η απάντηση
ήταν 'εσάς κύριε τι σας ενδιαφέρει;'”.

“Η Χρυσή Αυγή ακολουθεί την πεπατημένη

ναζιστική πρακτική”, εξήγησε μιλώντας για
τους στόχους και τη βία της οργάνωσης.
“Έχει να προσφέρει στο σύστημα το βαρύ χέ-
ρι, τη βία. Εξυπηρετεί τα συμφέροντα των τά-
ξεων που κυβερνούν. Σε καιρούς κρίσης δυνα-
μώνει, όταν χρειάζονται μια βαριά απειλή που
να μεταφέρει την ενοχή από τους ενόχους στα
θύματα και να εκβάλει από την κοινωνία αυτά
τα θύματα. Όταν το σύστημα αισθάνεται την
ανάγκη να χρησιμοποιήσει τις πρακτικές της,
έχουμε ένα σμήνος επιθέσεων, όπως η επίθε-
ση στο ΠΑΜΕ και η δολοφονία του Παύλου
Φύσσα. Οι διακηρύξεις τους ένα μήνα πριν
ήταν μια προσφορά υπηρεσίας στο σύστημα,
για να γίνουν πιστευτές χρειάστηκε και μια
ανάλογη πρακτική, η οποία [το Σεπτέμβρη του
'13] γίνεται ανοιχτά βίαιη, στρατιωτικά βίαιη.

Λέει 'εδώ είμαστε, μπορούμε να χτυπήσουμε
το συνδικαλισμό'”.

Πολύ σημαντική ήταν η σύνδεση που έκανε
ανάμεσα στη ναζιστική ιδεολογία και την εγ-
κληματική δράση: “Η ναζιστική φυλετική θεω-
ρία αναγνωρίζει τρεις κύκλους: την αρεία φυ-
λή, τους εκπαιδεύσιμους λαούς και τους υπάν-
θρωπους. Αυτό το αποδέχεται η ΧΑ. Δε μας
ενδιαφέρει ως θεωρία από μόνη της. Μας εν-
διαφέρει διότι θέτει την τρίτη κατηγορία αν-
θρώπων εκτός νομικής προστασίας”. Ξεκαθά-
ρισε δηλαδή ότι η ναζιστική ιδεολογία δεν
αποτελεί από μόνη της λόγο δίωξης μιας ορ-
γάνωσης που τη φέρει, αλλά ωθεί τα μέλη και
τα στελέχη της οργάνωσης να αφαιρούν την
ανθρώπινη ιδιότητα από τα θύματά της και να
υλοποιούν την εγκληματική στρατηγική της.

Συμπληρωματικά, ρωτηθείς για το γνωστό
σύνθημα “αίμα τιμή”, είπε: “Το αίμα είναι το
κριτήριο του ανήκειν στη φυλή. Το αίμα από
επιμειξίες είναι κατώτερο και οι κατώτεροι δεν
έχουν πρόσβαση σε δικαιώματα. Έχει εγκλη-
ματική σημασία η λέξη 'αίμα'”.

Τόνισε στο δικαστήριο ότι η αρχή του αρχη-
γού διαφοροποιεί την εκλογή αρχηγού σε
οποιοδήποτε άλλο κόμμα, με την ύπαρξη αρ-
χηγού στη ΧΑ: “Σύμφωνα με την αρχή, ο αρχη-
γός εκφράζει τη βούληση της φυλής. Σε ένα
άλλο κόμμα χρειάζεται ένα μεγάλο μέρος της
βάσης να διαφωνήσει και να καθαιρέσει τον
επικεφαλής, πώς όμως θα πεις 'δεν εκφράζει
τη θέληση της φυλής'; Είναι τελείως μεταφυσι-
κή η ιδιότητά του”. 

Για το πώς οργανώνεται η εγκληματική δρά-
ση τόνισε: “Όταν την πράξη την κάνει στέλε-
χος [σ.σ: μιλάει για τον Ρουπακιά] ο μηχανι-
σμός της οργάνωσης μετέχει. Και ο αρχηγός
μετέχει στη διαμόρφωση του σχεδίου. Το ότι
υπάρχει σχέδιο το δείχνει και η στοχοθεσία:
άλλοτε το επίκεντρο βρίσκεται στους μετανά-
στες, άλλοτε περνάει στους αριστερούς”. Επι-
πλέον, επικαλούμενος την ιδιότητά του ως
ιστορικός, εξήγησε τη διάκριση μεταξύ σχεδί-
ου και υλοποίησης με το παράδειγμα της ναζι-
στικής “τελικής λύσης”: το γενικό σχέδιο απο-
φασίζεται στη συνάντηση της Βανζύ, αλλά η
υλοποίηση γίνεται με μια σειρά πράξεις που
δεν απορρέουν από συγκεκριμένη κεντρική εν-
τολή. Για το σύνολο των εγκληματικών πράξε-
ων της ΧΑ ο μάρτυρας χαρακτηριστικά είπε:
“δεν είναι μεμονωμένα γεγονότα, είναι αλυσί-
δα πράξεων τόσο δεμένων που αποκλείεται να
έχουν γίνει αυτόβουλα”.

Αφροδίτη Φράγκου

«Στρατιωτικό άγημα» μέσα στη Βουλή

Κ
ομμάτι των κλιμακούμενων προκλήσεων
των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, που επιχει-
ρούν να ξαναβγούν στο προσκήνιο με επι-

θέσεις, αποτελεί το γκρέμισμα του αγάλματος
PHYLAX στο Π. Φάληρο. Πρόκειται για έργο που
φιλοτέχνησε ο γλύπτης Κωστής Γεωργίου και  το-
ποθετήθηκε στην είσοδο της πόλης, επί της λεω-
φόρου Ποσειδώνος. 

«Η κατεδάφιση του αγάλματος PHYLAX, σύμ-
φωνα με καταγγελία του Δημάρχου Παλαιού Φα-
λήρου, έγινε από δεκαπέντε χρυσαυγίτες, οι οποί-
οι έδρασαν στο σκοτάδι και απείλησαν ότι θα κά-
ψουν ζωντανό έναν άνθρωπο που εργάζονταν σε
παρακείμενη καντίνα, αν ειδοποιούσε την Αστυνο-
μία» αναφέρει ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ. «Ως ορ-
μητήριο στην περιοχή χρησιμοποιούν τα “Γρα-
φεία” στον Άλιμο, τα ίδια που είχαν χρησιμοποι-
ηθεί σε σειρά επιθέσεων οι οποίες εξετάζονται
στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Δεν θα επιτρέψουμε
στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής να επαναφέ-
ρουν ξανά τα τάγματα εφόδου στις γειτονιές μας
φορώντας τη μάσκα του “πατριώτη” ή του “αγα-
νακτισμένου χριστιανού”». 

Γ
ια ένα «στρατιωτικό άγημα» μέσα
στη Βουλή έκαναν λόγο οι μάρτυρες
πολιτικής αγωγής που κατέθεσαν κα-

τά τη 217η δικάσιμο (23/1), μιλώντας για
την κοινοβουλευτική ομάδα της ΧΑ.

Ο Σπύρος Λυκούδης, αντιπρόεδρος της
Βουλής και ο Παναγιώτης Ρήγας, πρώην
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσαν για τη
δράση της ΧΑ μέσα και έξω από τη Βουλή,
κάνοντας στο δικαστήριο εμφανές ότι οι
δύο αυτές πτυχές σχετίζονται: η δράση
στη Βουλή ήταν μήνυμα, συμβολισμός και
επιβεβαίωση της εγκληματικής δράσης
στους δρόμους. 

«Δεν έκαναν αντιπαράθεση σε πολιτικό
επίπεδο», τόνισε ο μάρτυρας Λυκούδης.
«Φερόταν σαν σε εχθρούς. Αν κρίνω γενι-
κότερα πολιτικά το ζήτημα, θα έλεγα ότι η
ΧΑ εκπέμπει το μήνυμά της σε άξονα μί-
σους, για να πείσει τον πολίτη να προβεί
σε έκνομες ενέργειες, να επιχειρήσει να
καθαρίσει την κοινωνία από το μετανάστη
και τον αντιφρονούντα. Εξέπεμπαν τόσο
μίσος που αν ο πολίτης πειθόταν θα υπε-
ρέβαινε τις όποιες αναστολές». 

Αντίστοιχα, ο μάρτυρας Ρήγας, είπε:
«Υπάρχει το περιστατικό της Κρήτης όπου
ο Κασιδιάρης με τρόπο ιδιαίτερα προκλητι-

κό απευθυνόταν στον επικεφαλής των
αστυνομικών δυνάμεων, λέγοντας ότι στο
τέλος της μέρας θα χυθεί αίμα. Ήταν μπό-
λιασμα των οπαδών με θράσσος και θάρ-
ρος. ‘Εγώ πάω μπροστά, είμαι βουλευτής,
δεν υπάρχει αυτόφωρο για εμάς. Να ξέρε-
τε ότι είστε καλυμμένοι κι εσείς’. Πιστεύω
ότι υπάρχει κόσμος που πιστεύει αυτό το
μήνυμα».

Μήνυμα

Πέρα από το μήνυμα που στέλνει η ΧΑ
προς τα έξω, οι μάρτυρες μετέφεραν στο
δικαστήριο επιπλέον την εικόνα ότι με την
δράση της μέσα στο κοινοβούλιο αποκαλύ-
πτει τον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας της:
«Λειτουργούσαν διαφορετικά. Σαν άγημα.
[..] Είναι μια πρωτοτυπία για το ελληνικό
Κοινοβούλιο ένας πολιτικός οργανισμός να
μπαίνει και να βγαίνει από την αίθουσα σαν
ένας άνθρωπος», επισήμανε ο Σ. Λυκούδης.

Ο Π. Ρήγας τόνισε: «Από το 2004 που
μπήκα στη Βουλή είχα εικόνα για τη συμ-
περιφορά βουλευτών και κομμάτων. Το
2012 ήταν ένα σοκ. Πρώτη φορά εισήλθε
ένα κόμμα το οποίο με τον τρόπο που κι-
νείτο, με την περίεργη ομοιομορφία του,
ήταν πρωτόγνωρο και σοκαριστικό. Στο

κοινοβούλιο δεν ήταν σπάνια περίπτωση
κάποιο μεμονωμένο άτομο με έξαρση θυ-
μικού να κάνει επεισόδιο. Η παρουσία της
ΧΑ ήταν εντελώς διαφορετικό πράγμα. Δεν
ήταν θέμα απειρίας. Η κοινοβουλευτική
ομάδα ήταν συντεταγμένη με ιεραρχικό
τρόπο, επικεφαλής πάντα ο Μιχαλολιάκος
και πίσω οι υπόλοιποι βουλευτές. Έμπαι-
ναν κι έβγαιναν συντεταγμένα με στρατιω-
τικό τρόπο». Ενώ συνέχισε περιγράφοντας
τα μέλη της ΚΟ ως «στοιχημένα στη μορ-
φή διμοιρίας».

Ρωτηθείς για τη “μεταμέλεια” των κατη-
γορούμενων βουλευτών Ε. Μπούκουρα και
Χ. Αλεξόπουλου, ο μάρτυρας τόνισε: «οι
εγκληματικές πράξεις της ΧΑ συζητήθηκαν
στη Βουλή όταν ήταν επίκαιρες. Δεν άκου-
σα καταδίκη από κανένα μέλος της κοινο-
βουλευτικής ομάδας. Μόνο προσπάθεια
αποσύνδεσής της από τους φυσικούς αυ-
τουργούς». Συνολικότερα, απαντώντας σε
πλήθος ερωτήσεων, ο μάρτυρας Π. Ρήγας
χαρακτήρισε τη Χρυσή Αυγή παραστρα-
τιωτική οργάνωση με εγκληματική δράση,
ενώ επισήμανε ότι θεωρεί πως μεταξύ άλ-
λων αποσκοπούσαν και στο να κάνουν
«κουμάντο» σε ολόκληρες περιοχές.

Π. ΦΑΛΗΡΟ 

Έδρασαν 
στο σκοτάδι

Ο Κασιδιάρης ηγείται του πογκρόμ στις 12 Μάη 2011
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Η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πουλάει υποσχέσεις για «καθαρή
έξοδο» από τα μνημόνια που θα συνδυάζεται με «δίκαιη
ανάπτυξη» και «διανομή του παραγόμενου πλούτου».

Όπως δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγοντας τις εργασίες της
Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ την Παρασκευή 19 Ιανουαρί-
ου «Μετά από σχεδόν οκτώ ολόκληρα χρόνια βρισκόμαστε στη
τελική ευθεία για την έξοδο από το καθεστώς των μνημονίων».

Οι εκτιμήσεις αυτές έρχονται μόλις λίγες μέρες μετά τις
απεργιακές κινητοποιήσεις στις 12 και 15 Ιανουαρίου που
πραγματοποιήθηκαν για να μπλοκάρουν το πολυνομοσχέδιο
που κατέβασε η κυβέρνηση στην βουλή ως τελευταία εκκρε-
μότητα για την ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης.

Η πραγματικότητα είναι ότι με την απεργία που προκήρυξαν
τα δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία, οι ομοσπονδίες και τα
Εργατικά  Κέντρα την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου τσαλάκωσαν
την εικόνα που προσπαθεί να παρουσιάσει ο Τσίπρας με τους
υπουργούς του. Η στοχοποίηση των πρωτοβάθμιων σωματεί-
ων, η επίσπευση των πλειστηριασμών και των ιδιωτικοποιήσε-
ων προμηνύουν την συνέχεια και όχι τον τερματισμό της μνη-
μονιακής περιόδου. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι έσπασε
η κυβερνητική προπαγάνδα ότι δεν κουνιέται φύλλο μέσα
στους εργατικούς χώρους και ότι τα μέτρα έχουν την συναίνε-
ση της εργατικής τάξης. Το σπουδαιότερο είναι όμως ότι ανέ-
δειξε την δυναμική της πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ αριστεράς που
μπορεί να στηρίξει την αντεπίθεση του εργατικού κινήματος
για να μην εφαρμοστούν παλιά και νέα μνημόνια.

Πρωτοβουλία

Σε αυτήν την κατεύθυνση ενισχυτικό ρόλο έπαιξε η πρωτο-
βουλία πρωτοβάθμιων σωματείων, ομοσπονδιών και Εργατι-
κών Κέντρων που πρόκεινται στο ΠΑΜΕ να πάρουν απόφαση
για την προκήρυξη απεργίας στις 12 Ιανουαρίου. Η κίνηση αυ-
τή ήρθε σε συνέχεια της συγκέντρωσης στο Υπουργείο Εργα-
σίας στις 5 Δεκέμβρη που ανάγκασε την κυβέρνηση να απο-
σύρει το πολυνομοσχέδιο σε πρώτη φάση, όταν προσπάθησε
να το περάσει στα μουλωχτά σε μία νύχτα. Ταυτόχρονα έδωσε
την δυνατότητα σε μία σειρά πρωτοβάθμια σωματεία στα
οποία μετρούν δυνάμεις η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η ΛΑΕ να συγχρονι-
στούν και να μετατρέψουν σε μίνι-πανεργατική την απεργία
στις 12 Ιανουαρίου. Σαν συνέπεια έσπασε η παράλυση των
τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών ηγεσιών που αναγκάστηκαν να
συρθούν στις απεργιακές κινητοποιήσεις οι οποίες πραγματο-
ποιήθηκαν τις ημέρες που συζητήθηκε το πολυνομοσχέδιο
στην βουλή.  Η ενωτική στάση από την μεριά του ΠΑΜΕ συνε-
χίστηκε στην πορεία την ημέρα της απεργίας όπου το μπλοκ
των διαδηλωτών του πορεύτηκε πίσω από τις δυνάμεις του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια ενώ και τις δύο ημέρες
βρέθηκε στις συγκεντρώσεις της πλατείας Συντάγματος μαζί
με τις υπόλοιπες δυνάμεις της αριστεράς, σπάζοντας την λο-
γική των ξεχωριστών συγκεντρώσεων. Η αντιμετώπιση αυτή
ανοίγει δρόμους και διευρύνει την δυνατότητα παρέμβασης
του εργατικού κινήματος. Αυτό όμως προϋποθέτει ξεκάθαρη
στάση σε όλα τα επίπεδα και όχι ταλαντεύσεις και αντιφάσεις
όπως για παράδειγμα την καταψήφιση της πρότασης των δυ-
νάμεων της αντικαπιταλιστικής αριστεράς για στάση εργασίας
και συμμετοχή στην απεργία, από μεριάς ΔΑΣ στο Σωματείο
Προσωπικού Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας.

Μπροστά μας έχουμε την μάχη για να δείξουμε στην κυβέρ-
νηση και την τρόικα ότι αυτά που ψήφισαν στην βουλή θα μεί-
νουν στα χαρτιά και θα βρούν απέναντί τους απεργίες. Με αυ-
τόν τον προσανατολισμό οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκο-
μεία κατεβαίνουν σε πανελλαδική απεργία στις 25 Ιανουαρίου
και οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες συντονίζονται για να
μπλοκάρουν τις ιδιωτικοποιήσεις με την αποφασιστικότητα ότι
το 2018 θα είναι η χρονιά που η εργατική τάξη θα πετάξει στα
σκουπίδια τα μνημόνια.

Κώστας Πολύδωρος Δ.Σ. Σωματείο Προσωπικού 
Ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων Αθήνας

Θέλουμε ενωτική
στάση από το ΠΑΜΕ

24ωρη Πανελλαδική Απεργία στην
καθαριότητα των Δημοσίων Σχολείων
πραγματοποιεί την Δευτέρα 12 Φλεβά-
ρη η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλή-
λων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) με συγκέντρωση
στις 12 το μεσημέρι μπροστά από το
υπουργείο εργασίας στην πλατεία
Κλαυθμώνος.

“Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι
στην καθαριότητα των Δημόσιων Σχο-
λείων, αγωνίζονται καθημερινά και μέ-
σα σε αντίξοες συνθήκες ώστε τα σχο-
λεία των παιδιών μας να είναι καθαρά,
ώστε οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαι-
δευτικοί να λειτουργούν σε ένα υγιές
και ασφαλές περιβάλλον.

Η μεγάλη πλειοψηφία των καθαρι-

στριών και των καθαριστών απασχο-
λούνται σήμερα με συμβάσεις μίσθω-
σης έργου και από ανάγκη επιβίωσης
λαμβάνουν μια χαμηλότατη αμοιβή, η
οποία καλύπτει μικρό μόνο μέρος της
παρεχόμενης εργασίας τους.

Ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες, το κράτος τους θεω-
ρεί εργολάβους καθαρισμού χωρίς
δικαιώματα”, αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση της ΟΙΥΕ. 

Οι καθαρίστριες ζητούν: Μόνιμη,

πλήρη και σταθερή εργασία με πλή-
ρη εργασιακά και ασφαλιστικά δι-
καιώματα  και μονιμοποίηση όλων
των εργαζομένων χωρίς όρους και
προϋποθέσεις. Αξιοπρεπείς αμοιβές
και επαναφορά όλου του κλάδου
στα ΒΑΕ. Ανθρώπινες συνθήκες ερ-
γασίας, με τήρηση των κανόνων Υγι-
εινής & Ασφάλειας. Καμία μείωση αι-
θουσών, καμία απόλυση εργαζόμε-
νης από Δημάρχους και Σχολικές
Επιτροπές.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ  ΕΤΕ

Πολιορκημένο από εκατοντάδες συνταξιούχους της Εθνικής βρέθηκε
για άλλη μια φορά το ΔΣ του Συλλόγου των Συνταξιούχων ΕΤΕ (ΣΣΕΤΕ)
την Δευτέρα 22/1. Το ΔΣ είχε συγκληθεί για να αποφασίσει την συμμετο-
χή του στο διάλογο που προσπαθεί να επιβάλει η διοίκηση της τράπεζας
με σκοπό να αποπροσανατολίσει τον αγώνα των 16.500 συνταξιούχων
και να σταματήσει τις αντιδράσεις τους για την κατάργηση της χρηματο-
δότησης του λογαριασμού επικουρικών παροχών (ΛΕΠΕΤΕ).

Την Τρίτη 23/1 για άλλη μια φορά κατά την διάρκεια της συνεδρίασης
της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΕΠΕΤΕ η διοίκηση Φραγκιαδάκη έκα-
νε σαφές πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω από την αδιάλλακτη στάση
της. “Δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι η συμμετοχή σε διάλογο με τη διοί-
κηση θα έχει οποιοδήποτε όφελος για τους συνταξιούχους. Αντιθέτως
θέλουν να στείλουν μήνυμα ότι έχουν τη συναίνεσή μας. Δεν την έχουν
όμως. Πρέπει να συνεχίσουμε αγωνιστικά για να στείλουμε το μήνυμα
πως δεν πρόκειται να ανεχτούμε την κλοπή των εισφορών μας”, τόνισε
μιλώντας στην ΕΑ η Ιωάννα Παυλοπούλου από την Ανοιχτή Επιτροπή Ερ-
γαζόμενων και Συνταξιούχων και τον Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια.

Απέναντι σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις η τεράστια πλειοψηφία των
συνταξιούχων της ΕΤΕ δεν συμβιβάζεται. Σε επίσημη δημοσίευσή της η
Μαίρη Δέγλερη πρώην μέλος της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ “ΑΛΛΕΣΤΑ” τό-
νισε μεταξύ άλλων πως “ο ΛΕΠΕΤΕ δεν είναι επίδομα φτώχειας, καθορί-
ζει για τους περισσότερους από εμάς τον βαθμό της επιβίωσής μας.
Σ�αυτή την φάση, ούτε τα θεσμοθετημένα όργανα, ούτε η κομματική πει-
θαρχία, ούτε η πολιτική τοποθέτηση, ούτε η συνδικαλιστική εξάρτηση
έχουν περιθώρια ύπαρξης αφού η επιβίωση γίνεται αυτοσκοπός”, αναφέ-
ρει εξηγώντας πως αποχώρησε από την παράταξη ακριβώς γιατί δεν
μπορεί να ανεχτεί τους προτεινόμενους συμβιβασμούς.

Nέα συγκέντρωση στα γραφεία του συλλόγου (Δραγατσανίου 6) έχει
προγραμματιστεί για την Πέμπτη 25/1 την ώρα που θα συνεδριάζει ξανά
το ΔΣ του Συλλόγου.

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σε μια αυθόρμητη μαζική διαμαρτυρία
προχώρησαν οι εργαζόμενοι στο δημαρχείο
της Αγ. Παρασκευής στην Αθήνα την Πέμ-
πτη 18 Γενάρη. Από τις 8πμ έως τις 11 πμ
άφησαν τη δουλειά τους και συγκεντρώθη-
καν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλί-
ου. 

Η έλλειψη προσωπικού σημαίνει ότι οι χώ-
ροι εργασίας δεν καθαρίζονται παρά μόνο
όταν η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο.
Οι υπάλληλοι γύρισαν στη δουλειά τους μό-
νο μετά τη δήλωση της δημοτικής αρχής ότι
θα ξεκινήσει διαδικασία για πρόσληψη
πρώην υπαλλήλων καθαριότητας και ότι στο
μεταξύ θα βρεθεί κάποια προσωρινή
λύση.με μετακίνηση προσωπικού.

“Αυτό το πρόβλημα κρατάει πάνω από ένα
χρόνο τώρα”, τόνισε ο Κώστας Μεγαγιάννης
εργαζόμενος στο δημαρχείο Αγ. Παρα-
σκευής. “Είναι μια κατάσταση που δεν πρό-
κειται να λυθεί με προσωρινά μέτρα. Ούτε
θα δεχτούμε ιδιωτικό συνεργείο. Αυτή η
ιδέα απορρίφθηκε απ'όλους τους συναδέλ-
φους στην συγκε�ντρωση. Η ανάγκη για κα-
θαριότητα είναι συνεχής και θα καλυφθεί
μόνο με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.
Προς τα εκεί πρέπει να ενεργοποιήσουμε το
σωματείο μας ενόψει μάλιστα και του νέου
κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας που
ετοιμάζει η δημοτική αρχή”.

Στάση εργασίας και παράσταση δια-
μαρτυρίας στα γραφεία της Πρωτοβάθ-
μιας Διεύθυνσης Χανίων, πραγματοποί-
ησε στις 22/1 ο Σύλλογος Εκπαιδευτι-
κών Α�βάθμιας Εκπαίδευσης Χανιών κα-
ταγγέλλοντας την απόφαση του ΠΥΣΠΕ
για αναστολή λειτουργίας του ολοήμε-
ρου τμήματος του δημοτικού σχολείου
Σφακοπηγαδίου. Όπως τονίζεται στην
ανακοίνωση “Τα δυσπρόσιτα σχολεία
πρέπει να στηριχτούν με όλους τους
τρόπους γιατί είναι πραγματικά η μονα-
δική ευκαιρία των μαθητών τους να
ανοίξουν τους ορίζοντες τους”. 

Συνέλευση Προέδρων ΕΛΜΕ

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το
Σάββατο 20 Γενάρη η Γενική Συνέλευ-
ση των προέδρων των ΕΛΜΕ όλης της

χώρας. Ωστόσο παρά τις τεράστιες ελ-
λείψεις και τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν τα σχολεία, τελικά δεν απο-
φασίστηκε κανενός είδους απεργιακή
δράση ή κινητοποίηση. 

Το μόνο θετικό σημείο της Γενικής

Συνέλευσης είναι η απόρριψη από την
μεγάλη πλειοψηφία των προέδρων του
ψηφίσματος που κατέθεσε και προ-
σπάθησε να περάσει η ΔΑΚΕ σχετικά
με τη στήριξη των συλλαλητηρίων για
τη Μακεδονία. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Απεργία στις 12 Φλεβάρη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
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Με ένα λεπτομερές ντοκιμαντέρ που δη-
μιούργησε και κυκλοφόρησε την Δευτέρα
22/1 ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνα-
τίας Οδού ξεκίνησε καμπάνια ενάντια στην
σχεδιαζόμενη παραχώρηση του μεγαλύτε-
ρου αυτοκινητόδρομου της χώρας μέχρι
και για 40 χρόνια σε ιδιώτες. Απεργία με
κατέβασμα στην Αθήνα και μεγάλη συγκέν-
τρωση έξω από το ΤΑΙΠΕΔ ετοιμάζουν οι
εργαζόμενοι για τις 16 Φλεβάρη, ημέρα δη-
μοπράτησης της παραχώρησης της Εγνα-
τίας Οδού.

“Βγάλαμε αυτό το ντοκιμαντέρ με τον
Άρη Χατζηστεφάνου όχι μόνο για την σημε-
ρινή πολιτική συγκυρία αλλά και σαν δείγμα
της πολιτικής που εφαρμόζεται γενικότερα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τις επόμενες μέρες προσπαθούμε να
συντονιστούμε  με αντίστοιχα σωματεία της
Β. Ελλάδας που έχουν μπει είτε στο ΤΑΙΠΕΔ
είτε στο Υπερταμείο. Θέλουμε να συντονι-
στούμε και με τον ΟΛΘ που ξεπουλιέται. Η
πραγματικότητα είναι πως πρέπει το ΕΚΘ
να μπει μπροστά και να καλέσει απεργία. 

Εμείς την Πέμπτη 25/1 έχουμε Γενική Συ-
νέλευση στην οποία θα συζητηθεί η πρότα-
ση για απεργία στις 16 Φεβρουαρίου, ημέ-
ρα δημοπράτησης της Εγνατίας, και κατέ-
βασμα στην Αθήνα με διαδήλωση έξω από
το ΤΑΙΠΕΔ”, ανέφερε μιλώντας στην ΕΑ ο
Γιώργος Γουδέβενος, μέλος του ΔΣ του
σωματείου των εργαζόμενων εκλεγμένος
με την παράταξη “Αριστερός Κλάδος”.

Ιδιωτικοποίηση

“Πέρσι όλη την χρονιά βγάλαμε 10 ση-
μαντικές απεργίες και καταφέραμε να στα-
ματήσουμε τους διαγωνισμούς για την δη-
μοπράτηση των διοδίων. Για να σταματή-
σουν τις απεργίες μας  φέρανε στην ΓΣ του
συλλόγου μέχρι και τον Σπρίτζη, αλλά δεν
τα κατάφεραν. Παρόλα αυτά πλέον προχω-
ράνε με το πέρασμα στο ΤΑΙΠΕΔ και την
προσπάθεια ιδιωτικοποίησης με άλλους
τρόπους. Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας
πείσει ότι εμείς θα εξασφαλιστούμε εργα-
σιακά, ωστόσο από τη δική μας μεριά δεν
κοιτάμε αν βολευόμαστε σε θέσεις εργα-
σίας αλλά συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε
το κομμάτι της παραχώρησης”, ανέφερε ο
Γ. Γουδέβενος. 

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλο-
γος Εργαζόμενων της Εγνατίας Οδού τονί-
ζεται πως “Το σύνολο των εξόδων λειτουρ-
γίας  και συντήρησης του Δικτύου της
Εγνατίας Οδού, με τις λειτουργικές δαπά-
νες της εταιρείας αγγίζει τα 50 εκ.ευρώ
ετησίως. Τα έσοδά της υπερβαίνουν τα
100εκ.ευρώ. Το πλεόνασμα αυτό των εσό-
δων, 50εκ.ευρώ ετησίως, μπορεί να επι-
στρέψει στην κοινωνία με άλλα έργα που
έχει τόσο πολύ ανάγκη και όχι να καταλήξει
στις τσέπες των ιδιωτών”. 

Info: Το ντοκιμαντέρ του Συλλόγου Εργαζό-
μενων στην Εγνατία Οδό ενάντια στην πα-
ραχώρηση έχει δημοσιευτεί στο You Tube
στη διεύθυνση: https://www.youtube.com
/watch?v=ffugVJzYYsA&feature=youtu.be 

Απεργία 
στην 
Εγνατία

Απεργία στα Λιμάνια
Μ

ε 24ωρη προειδοποιητική απερ-
γία των εργαζόμενων στον Ορ-
γανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης

(ΟΛΘ) την Πέμπτη 25 Γενάρη απαντάει
η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελ-
λάδας (ΟΜΥΛΕ) στις μεθοδεύσεις της
κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ για ξεπού-
λημα όλων των λιμανιών της χώρας.
4ωρη στάση εργασίας από τις 11πμ
έως τις 3μμ θα πραγματοποιήσουν την
ίδια μέρα οι εργαζόμενοι στους Οργανι-
σμούς Λιμένων Πειραιά, Ηρακλείου, Βό-
λου, Πάτρας, Ραφήνας, Λαυρίου, Ελευ-
σίνας, Κερκύρας, Ηγουμενίτσας, Καβά-
λας, Αλεξανδρούπολης και Χαλκίδας.
Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια θα πραγμα-
τοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το
Χρηματιστήριο (Λ. Αθηνών 110) στις 12
το μεσημέρι. 

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που
εξέδωσαν οι εργαζόμενοι στον ΟΛΘ:
“Μπορεί να μετέφεραν τη σύγκλιση της
Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΟΛΘ
στην Αθήνα αλλά αυτό δεν θα μας στα-
ματήσει. Θα είμαστε εκεί για να τους
μεταφέρουμε το μήνυμα: Μη λογαριά-
ζετε χωρίς τον ξενοδόχο, όπου και να
μεταφέρετε τις συνεδριάσεις σας δεν
θα μας αποφύγετε”. 

Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι
“το ΤΑΙΠΕΔ, συνεχίζοντας τη σωρεία
παραβιάσεων, παραβάσεων, παρατυ-
πιών και κινούμενο εκτός νομιμότητας,
φέρνει σε έκτακτη Γενική Συνέλευση
της εταιρίας την τελική version της σύμ-
βασης μεταξύ ΟΛΘ και Ελληνικού Δη-
μοσίου, χωρίς να έχει εγκριθεί από το
Δ.Σ. της ΟΛΘ ΑΕ. Στη κυριολεξία η συμ-
φωνία της επιχειρούμενης πώλησης
προωθεί την εγκατάσταση στο Λιμάνι
της Θεσσαλονίκης ενός πανίσχυρου
ιδιωτικού μονοπωλίου, με ισχυρή δημό-
σια εξουσία, ανεξέλεγκτο. Ταυτόχρονα
ρίχνουν στον καιάδα της ιδιωτικοποί-
ησης τα Περιφερειακά Λιμάνια της Αλε-
ξανδρούπολης, του Ηράκλειου, του Βό-
λου μεταμφιέζοντάς τις σε «παραχωρή-
σεις»”, αναφέρεται στην ανακοίνωση
των εργαζόμενων στον ΟΛΘ.

“Η απεργία γίνεται για την υπεράσπι-
ση του δημόσιου λιμανιού. Αυτό που προσπα-
θούν να πετύχουν με την σύγκλιση της Γενι-
κής Συνέλευσης των μετόχων είναι η αλλαγή
του καταστατικού της εταιρίας ώστε να φύγει

από μέσα οτιδήποτε έχει να κάνει με τον δη-
μόσιο χαρακτήρα του λιμανιού. Ταυτόχρονα
θέλουν με το καινούριο καταστατικό της εται-
ρίας να ετοιμάσουν το δρόμο και να επικυρώ-

σουν τη σύμβαση που θα υπογράψει το
ελληνικό δημόσιο με τον όποιο ιδιώτη.

Δηλαδή στην ουσία βάζουν ταφόπλακα
στο δημόσιο χαρακτήρα του λιμανιού και
αλλάζουν την εταιρική μορφή μετατρέ-
ποντας το λιμάνι σε αμιγώς ιδιωτική εται-
ρία. Έτσι θα είναι έτοιμο να πουληθεί και
η ιδιωτική εταιρία που θα έρθει, να ανα-
λάβει απευθείας τη λειτουργία του χωρίς
προσκόμματα”, ανέφερε μιλώντας στην
Ε.Α. η Φανή Γουργούρη πρόεδρος του
Συλλόγου διοικητικών υπαλλήλων ΟΛΘ
και ΓΓ της ΟΜΥΛΕ.

“Πάνε να αρπάξουν τα πάντα χωρίς εν-
δοιασμό. Ήδη χαρίζουν στον ιδιώτη τα
57 εκατομμύρια ευρώ που είναι τα αφο-
ρολόγητα αποθεματικά του ΟΛΘ, που ως
δια μαγείας έχουν εξαφανιστεί από το
καινούριο καταστατικό, προφανώς για να
χαριστούν προίκα στον νέο ιδιώτη.

Συνολικά στα λιμάνια είμαστε από το
2006 σε συνεχόμενες κινητοποιήσεις, ενώ
στον ΟΛΘ είχαμε κινητοποιήσεις και μέσα
στο 2017. Επιμένω πως μέχρι να πέσουν οι
υπογραφές και να κατατεθεί η επιταγή δεν
έχει τελειώσει τίποτα και έχουμε τη δυνα-
τότητα να μπλοκάρουμε το ξεπούλημα. 

Αυτό ισχύει και για τα άλλα λιμάνια. Αυ-
τή τη στιγμή που όλοι έχουμε μπει στη λί-
στα του ΤΑΙΠΕΔ για τις ιδιωτικοποιήσεις
δεν μπορεί κανείς να κρατηθεί μακριά. 

Το σίγουρο είναι πως αυτή η απεργία
στις 25 Γενάρη θα έχει επιτυχία. Θα κα-
ταφέρουμε να κλείσουμε το λιμάνι και να
μην δουλέψει τίποτα. Όμως είναι σημαν-
τικό να έχουμε και ένα δυνατό κατέβα-
σμα στην Αθήνα. Χρειάζεται να δείξουμε
τη δύναμή μας αποδεικνύοντας ότι έχου-
με μαζί μας όλο τον κόσμο των λιμανιών. 

Το ότι μετέφεραν την συνέλευση των
μετόχων στην Αθήνα είναι η προφανής
απόδειξη ότι μας φοβούνται. Εμείς θα εί-
μαστε και απ’ έξω από το Χρηματιστήριο
και θα πραγματοποιήσουμε σειρά από
ακτιβίστικες ενέργειες για να αναδείξου-
με το ζήτημα του ξεπουλήματος των λι-
μανιών. Αυτό όμως που είναι αναγκαίο
αυτή τη στιγμή είναι να βγουν μεγάλες
συντονισμένες απεργίες με μαζική συμ-
μετοχή. Μόνο έτσι μπορούμε να μπλοκά-
ρουμε τα σχέδια της κυβέρνησης”, ανέ-

φερε η Φ. Γουργούρη.

Κυριάκος Μπάνος

Ένα πρωτοφανές περιστατικό
καταγγέλει μέσω της Εργατικής
Αλληλεγγύης, η Μαρία Ελισάβετ
Κόντου, που αναδεικνύει την κα-
τάσταση στην οποία έχουν φέρει
τα μνημόνια και οι περικοπές τις
δημόσιες συγκοινωνίες. 

“Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018,
επιβιβάστηκα στον τελευταίο συρ-
μό, από Μοναστηράκι, προς Κηφι-
σιά. Όταν το τρένο σταμάτησε στη
Βικτώρια, μαζί με τις πόρτες από τη
μεριά της αποβάθρας, άνοιξε και
μία πόρτα από την μεριά των γραμ-

μών. Το τρένο συνέχισε κανονικά
την πορεία του. Κατά τη διάρκεια
της διαδρομής, η πόρτα ανοιγόκλει-
νε για λίγα εκατοστά και άνοιγε κα-
νονικά στους σταθμούς. Μετά απο
8 στάσεις, στη Νέα Ιωνία, μπήκε στο
βαγόνι ένας μηχανικός για να τη
φτιάξει. Μπαίνοντας στο βαγόνι και
απευθυνόμενος στους επιβάτες,
μας είπε: «Παιδιά, τα τρένα κυκλο-
φορούν πάνω από 30 χρόνια και

έχουν μερικά προβλήματα». Όπως
δήλωσε στον ασύρματο, σε κάποιο
συνάδελφό του, προσπαθούσε να
«γεφυρώσει» την πόρτα χειροκίνη-
τα. Αφου την «έφτιαξε» και βγήκε
από το βαγόνι, η πόρτα ξανάνοιξε
και δύο άτομα βγήκαμε για να τον
ενημερώσουμε. Μη καταφέρνοντας
να τη φτιάξει, και δεδομένου ότι η
πόρτα πλέον δεν έκλεινε καθόλου,
μας ζήτησε να μεταφερθούμε στο

μπροστινό βαγόνι, ζητώντας από
μας κάποιον εθελοντή να μείνει πί-
σω, για να αποτρέψει τους επιβάτες
στους επόμενους σταθμούς να ει-
σέλθουν σε αυτό. Ευτυχώς εγώ αν-
τέδρασα άμεσα μετά τον «χαρακτη-
ριστικό ήχο» και δεν βρέθηκα στις
ράγες στη Βικτώρια. Αν το περιστα-
τικό είχε συμβεί σε ώρα αιχμής,
όπου οι επιβάτες συνωστίζονται
προκειμένου να χωρέσουν στο τρέ-
νο, τώρα θα θρηνούσαμε θύματα,
λόγω της ανεπαρκούς συντήρησης
των συρμών”. 

“Νερό, Ρεύμα, Αστικές Συγκοινωνίες, Λιμάνια,
Τρένα, Εγνατία – ΔΕΝ ΠΩΛΟΫΝΤΑΙ. Καμιά
ιδιωτικοποίηση – Επανακρατικοποιήσεις χωρίς
αποζημίωση για τους επενδυτές”, είναι τα μηνύ-
ματα της νέας καμπάνιας που ξεκινάει ο  ΣΥΝ-
ΤΟΝΙΣΜΟΣ Ενάντια στα Μνημόνια.
Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε την Δευτέρα 22/1, ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Ενάν-
τια στα Μνημόνια μπαίνει μπροστά για την καλύ-
τερη οργάνωση των αντιστάσεων απέναντι στις
ιδιωτικοποιήσεις που προωθεί η κυβέρνηση και το
ΤΑΙΠΕΔ μετά την ψήφιση των προαπαιτούμενων. 
Αποφασίστηκε έκδοση αφίσας και προκήρυξης

αλλά και στήριξη όλων των μαχών που ήδη έχουν
ξεκινήσει σε διάφορους κλάδους.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Ενάντια στα Μνημόνια θα
συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση που ορ-
γανώνουν οι εργαζόμενοι στα λιμάνια με πανελλα-
δική συγκέντρωση έξω από το Χρηματιστήριο την
Πέμπτη 25/1.

Γράμμα από ...ένα βαγόνι
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Τ
ην Πέμπτη 1 Φλεβάρη, θα πραγματοποιηθούν
οι εκλογές του σωματείου εργαζομένων στο
νοσοκομείο Αγ.Σάββας, για την ανάδειξη νέου

Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και
αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ. Την
επανεκλογή του στην ηγεσία του σωματείου διεκδι-
κεί το αντικαπιταλιστικό σχήμα Ενωτική Αγωνιστική
Πρωτοβουλία Εργαζομένων.

Το αν θα παραμείνει σε αγωνιστική κατεύθυνση
το σωματείο του Αγ.Σάββα, αφορά όλους τους ερ-
γαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία.

Το σωματείο του Αγ.Σάββα, με την Ενωτική Αγωνι-
στική Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο τιμόνι όλα τα
τελευταία χρόνια, έπαιξε κομβικό ρόλο στην ανάπτυ-
ξη του κινήματος των εργαζόμενων στη δημόσια
Υγεία. Βρέθηκε στο κέντρο πρωτοβουλιών συντονι-
σμού σωματείων κι εργαζομένων όπως το Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων κι ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια, αλλά και σε ενωτικές πρωτοβουλίες και συντο-
νισμούς με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία. 

Πολλές φορές από το αμφιθέατρο του συγκεκριμέ-
νου νοσοκομείου ξεκίναγαν πρωτοβουλίες που έφτα-
ναν να αναγκάζουν μεγαλύτερες ομοσπονδίες να κι-
νητοποιούνται, και έτσι οι πρωτοβουλίες της βάσης
να παίρνουν πανυγειονομικό και πανδημοσιοϋπαλλη-
λικό χαρακτήρα. Πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η
μάχη για τους συμβασιούχους του ΟΑΕΔ. 

Πρωτοβουλίες

Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων με το σωμα-
τείο του Αγ.Σάββα στο κέντρο του, κάλεσε στις 31
Οκτώβρη μια μεγάλη συνέλευση των συμβασιού-
χων, που αποφάσισε απεργιακή κινητοποίηση στις
29 Νοέμβρη. Η πρωτοβουλία απλώθηκε σε τόσα νο-
σοκομεία που ανάγκασε την ΠΟΕΔΗΝ και την ΑΔΕ-
ΔΥ να κηρύξουν κι αυτές απεργιακές κινητοποι-
ήσεις, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να ανανεώσει
τις συμβάσεις χιλιάδων εργαζομένων λίγο πριν τη
λήξη τους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το σωμα-
τείο του Αγ. Σάββα έχει ανοίξει τις πόρτες του
στους συμβασιούχους.

Και αυτή δεν ήταν η μόνη επιτυχημένη αγωνιστική
πρωτοβουλία του σωματείου. Από την οργάνωση
της μάχης ενάντια στην αξιολόγηση της Γεροβασί-
λη, μέχρι τους αγώνες για τα δικαιώματα και τη μο-
νιμοποίηση των (πρώην) εργολαβικών εργαζόμενων,
δεκάδες ήταν οι φορές που με όπλο τις γενικές συ-
νελεύσεις, τις απεργιακές κινητοποιήσεις και την κι-
νηματική δράση το σωματείο βρέθηκε στην πρώτη
γραμμή του αγώνα. Γι' αυτό κι επανειλημμένα μέλη
του -και ιδιαίτερα ο πρόεδρός του, Κ. Καταραχιάς-
έγιναν στόχος επιθέσεων από τη διοίκηση. 

Βασικός ήταν ο ρόλος του σωματείου και στις αν-
τιρατσιστικές κι αντιφασιστικές μάχες με συμμετοχή
σε δεκάδες κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες όπως
αυτές για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, και την πρωτο-
βουλία για το κλείσιμο των κεντρικών τους γραφεί-
ων. Επισκέφθηκε στρατόπεδα συγκέντρωσης προ-
σφύγων διεκδικώντας να ανοιξουν τα νοσοκομεία με
προσλήψεις προσωπικού και χρηματοδότηση και όχι
να σπαταλώνται εκατομμύρια σε ιδιώτες και ΜΚΟ. 

“Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε, να αντιστεκό-
μαστε στις πολιτικές λιτότητας και διάλυσης του δη-
μόσιου συστήματος υγείας, να διεκδικούμε καλύτε-
ρες συνθήκες για τους ασθενείς και για τους εργα-
ζόμενους, να πετυχαίνουμε μικρές και μεγάλες νί-
κες” τονίζουν οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες της
Ενωτικής Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας Εργαζομένων.

Εκλογές 
στον Αγ. Σάββα

Σ
ε εκλογές προχωράει ο ΠΣΥΠ ΕΡΤ
την 1η και 2η μέρα του Φλεβάρη.
Πρόκειται για τον Πανελλήνιο Σύλλο-

γο Προσωπικού ΕΡΤ, ένα από τα μεγαλύτε-
ρα σωματεία της ΕΡΤ – και της ΠΟΣΠΕΡΤ.
Από τις εκλογές εκτός από το νέο Δ.Σ του
σωματείου θα αναδειχτούν και οι αντιπρό-
σωποι για το συνέδριο της ΠΟΣΠΕΡΤ,
ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για την
πραγματοποίησή του, για πρώτη φορά με-
τά την επίσημη επαναλειτουργία της ΕΡΤ. 

Για πρώτη φορά κατεβαίνει στις εκλογές
η Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων
(Αρ.Π.Ε), προσπαθώντας να κρατήσει το
νήμα που συνδέει τον ηρωικό διετή αγώνα
ενάντια στο “μαύρο” με το σήμερα και να
προβάλει τις διεκδικήσεις που παραμένουν
ανοιχτές. Υποψήφιοι με την Αριστερή Πρω-
τοβουλία Εργαζομένων είναι οι Βασίλης Πέ-
τσης, Άννα Τσινίκα και Ειρήνη Φωτέλλη,
τρεις εργαζόμενοι που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή των αγώνων μέσα στην ΕΡΤ.

Οι εκλογές πραγματοποιούνται σε μια
περίοδο που ο κλάδος των εργαζόμενων
στα ΜΜΕ δέχεται συνεχείς επιθέσεις.
Τους προηγούμενους μήνες ο Πήγασος
και ο ΔΟΛ άλλαξαν χέρια με τους μισούς
εργαζόμενους να απολύονται, και όσους
παρέμειναν να παίρνουν πλέον το μισό μι-
σθό και κουτσουρεμένα δικαιώματα. Το
MEGA ψυχορραγεί με τους 400 εργαζό-
μενούς του, που εδώ και δύο χρόνια κρα-
τούν το πρόγραμμα του σταθμού απλή-
ρωτοι, να πετιούνται στο δρόμο, όχι γιατί
οι μέτοχοι του καναλιού δεν έχουν λεφτά,
αλλά επειδή αυτή είναι η επιχειρηματική
τους επιλογή. Οι απολύσεις, η απληρωσιά
και η απειλή του λουκέτου βρίσκονται
στην ημερήσια διάταξη για μια σειρά ρα-
διοσταθμούς, κανάλια κι εφημερίδες. Από
το Κόκκινο 105.5 και τον Αθήνα 9.84, μέ-
χρι την Ελευθερία του Τύπου, το Φως κ.α. 

Σε αυτήν την αναδιάρθρωση που κάνουν
οι βαρόνοι των ΜΜΕ, η κυβέρνηση όχι μό-
νο δεν έχει κάνει τίποτε για να προστατέ-
ψει τους εργαζόμενους - άλλωστε η ίδια
επιτίθεται στους εργαζόμενους στα ΜΜΕ
του κυβερνώντος κόμματος - αντιθέτως
κουνάει την μπαγκέτα σαν καλός μαέστρος
για να έχει συμμάχους στο νέο τοπίο των
ΜΜΕ. “Κομμάτι αυτής της συνολικής κατά-
στασης είναι και αυτά που βιώνουμε στην
ΕΡΤ καθημερινά, με όλα σχεδόν τα ζητή-
ματα ανοιχτά” τονίζει η προκήρυξη της
Αρ.Π.Ε. “Έχουμε την πεποίθηση ότι όταν οι
εργαζόμενοι μπαίνουμε μπροστά, τότε όλα
μπορούν να κερδηθούν. Έτσι όπως κερδί-
σαμε τις δουλειές μας μετά από δύο χρό-
νια αγώνα. Γιατί εμείς δεν ξεχνάμε ούτε
για μια στιγμή ότι ο αγώνας μας ξανάνοιξε
την ΕΡΤ και πήραμε πίσω τις δουλειές μας
και καμία κυβέρνηση δεν μας έκανε την χά-
ρη. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι η επιλογή μας να
σταθούμε στο πλευρό της αγωνιζόμενης
κοινωνίας και μέσα στο εργατικό κίνημα
ήταν καθοριστικός παράγοντας της νίκης

μας και επιλογή διαρκείας” συνεχίζει.

Διεκδικήσεις

Ανάμεσα στις διεκδικήσεις που προβά-
λει η Αρ.Π.Ε, είναι το ζήτημα των ενσήμων
και των μισθών της διετίας του “μαύρου”,
που παραμένουν σε εκκρεμότητα για
όσους παρέμειναν μέχρι τέλος στον αγώ-
να και δεν πήγαν σε ΔΤ και ΝΕΡΙΤ. 

“Ένα μεγάλο μέρος από το ανταποδοτι-
κό τέλος συνεχίζει να πηγαίνει στην απο-
πληρωμή του χρέους, όταν η ΕΡΤ στενά-
ζει από την έλλειψη προσωπικού και κατα-
φεύγει σε εξωτερικές παραγωγές που κο-
στίζουν πολύ περισσότερο” επισημαίνει η
Αρ.Π.Ε. “Οι δικοί μας μισθοί παραμένουν
καθηλωμένοι, ενώ οι συνάδελφοι που
δουλεύουν στις εξωτερικές παραγωγές
όταν πληρώνονται από τις εταιρείες που
απομυζούν την ΕΡΤ, οι μισθοί τους είναι
εξευτελιστικοί”. 

Ταυτόχρονα η Αρ.Π.Ε καταγγέλει τα
κρούσματα αυταρχισμού από τη μεριά
της διοίκησης, που έμειναν αναπάντητα
από το συνδικαλιστικό κίνημα της ΕΡΤ,
όπως αυτά στην ΕΡΑ Χανίων τον περα-
σμένο Νοέμβρη, στην επέτειο της εισβο-
λής των ΜΑΤ στο Ραδιομέγαρο, με το

λουκέτο στην πόρτα, την παρουσία ΜΑΤ
στη συγκέντρωση ενάντια στο κόψιμο εκ-
πομπών κλπ. Όπως επίσης και την παρου-
σία της αστυνομίας στο Ραδιομέγαρο, σε
καθημερινή βάση. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ζήτημα σχε-
τικά με το πρόγραμμα που εκπέμπει η ΕΡΤ
εδώ και δυόμισι χρόνια, το οποίο η Αρ.Π.Ε
το χαρακτηρίζει ως “την πλήρη αντιστρο-
φή όλων όσων παλεύαμε την διετία του
«μαύρου»”. Καταγγέλει δε ότι οι διοικήσεις
έχουν μετατρέψει την ΕΡΤ “σε μακρύ χέρι
της κυβερνητικής προπαγάνδας. Οι αγώ-
νες της κοινωνίας που συνεχίζει να υποφέ-
ρει, αλλά και να αντιστέκεται στα μνημό-
νια, δεν βρίσκουν θέση στα δελτία και τις
εκπομπές της τηλεόρασης, παρά μόνο
ίσως λίγο στο Ραδιόφωνο και το Internet.
Αντίθετα οι κατ’ ομολογία δολοφόνοι της
Χρυσής Αυγής συχνά πυκνά στέλνουν από
την τηλεόραση της ΕΡΤ τα ρατσιστικά και
φασιστικά διαγγέλματα τους”. Για την αν-
τιμετώπιση του ζητήματος θυμίζει τη μάχη
για να μην προβάλονται οι νεοναζί από το
πρόγραμμα της ΕΡΤ, που έφτασε στο ση-
μείο να μπλοκάρεται η προβολή τους με
στάσεις εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ.  

Σ.Μ.

13/6/13, Γενική απεργία ενάντια στο “μαύρο” στην ΕΡΤ

Αριστερή Πρωτοβουλία
Εργαζόμενων στην ΕΡΤ



Α
περγιακή συνέχεια μετά το αγωνιστικό
διήμερο ενάντια στο Πολυνομοσχέδιο
την περασμένη βδομάδα, δίνουν οι εργα-

ζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία με την πανελ-
λαδική απεργία και την παναττική 4ωρη στάση
εργασίας που έχει κηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ στις 25
Γενάρη. Απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματο-
ποιηθεί στις 11:30πμ στο Υπουργείο Υγείας. 

“Να μετατρέψουμε με αποφάσεις των σωμα-
τείων μας, την 4ωρη στάση εργασίας στην Ατ-
τική σε 24ωρη απεργία” καλεί το Συντονιστικό
των Νοσοκομείων στην προκήρυξη με την
οποία οργανώνει την κινητοποίηση.

Η απεργία στις 25 Γενάρη είναι η πρώτη
αγωνιστική απάντηση από τα συνδικάτα της
Υγείας ενάντια στις επιθέσεις που φέρνουν οι
μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, που
πέρα από τις περικοπές στην χρηματοδότηση
της δημόσιας Υγείας και το μπλοκάρισμα στις
μόνιμες προσλήψεις, βάζουν τώρα στο στόχα-
στρο το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχε-
δίου που ψηφίστηκε το ανθυγιεινό επίδομα
μπαίνει υπό εξέταση από μια 15μελή επιτροπή,
η οποία από μηδενική βάση θα αποφασίσει
ποιοι κλάδοι, κάτω από ποιες προϋποθέσεις
και σε ποιό ύψος μπορεί να λαμβάνουν ανθυγι-
εινό επίδομα. Λες και ο ανθυγιεινός χαρακτή-
ρας της δουλειάς μπορεί να μπει σε αμφισβή-
τηση για τον οποιοδήποτε εργαζόμενο δημόσι-
ου νοσοκομείου.

Την ίδια ώρα παραμένουν ανοιχτές όλες οι
διεκδικήσεις του κινήματος των υγειονομικών.
Όπως επισημαίνει το Συντονιστικό των Νοσο-
κομείων, τα νοσοκομεία συνεχίζουν να λει-
τουργούν σε τεντωμένο σκοινί από την υπο-
χρηματοδότηση και την έλλειψη προσωπικού.
Οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
παραμένουν στο επίπεδο των υποσχέσεων,

την ώρα που σύμφωνα με τα στοιχεία της ομο-
σπονδίας 2000 εργαζόμενοι φεύγουν με σύν-
ταξη. Οι επικουρικοί εργαζόμενοι που μπαλώ-
νουν τα κενά κινδυνεύουν κάθε στιγμή να χά-
σουν την δουλειά τους. Ενώ το να πληρωθούν
για την εργασία που προσφέρουν είναι μια
διαρκής μάχη, πολλοί απο αυτούς βρέθηκαν
μέσα στις γιορτές απλήρωτοι.

“Οι αγώνες μας παραμένουν ο μόνος δρό-
μος για να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα και
τις κατακτήσεις μας. Με τους αγώνες μας κερ-
δίσαμε να μην έχουμε απολύσεις τουλάχιστον
για ένα μεγάλο κομμάτι των επικουρικών συνα-
δέλφων, το ίδιο και για χιλιάδες εργαζόμενους
στα προγράμματα του ΟΑΕΔ... 

Συνεχίζουμε στο δρόμο αυτό για να κερδί-
σουμε μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.
Αποτρέψαμε με συντριπτικά ποσοστά στα νο-
σοκομεία την αξιολόγηση της Γεροβασίλη,
όπως είχαμε κάνει και με του Μητσοτάκη. Με
τους αγώνες μας και με δυνατά συνδικάτα
μπορούμε να έχουμε νίκες!   

Στις 25 Γενάρη απεργούμε, οργανώνουμε
την επιτυχία της απεργίας με συνελεύσεις, πε-
ριοδείες, συζητήσεις. Να κατεβούμε μαζικά
και συλλογικά με τα πανό των σωματείων μας,
στην απεργιακή συγκέντρωση στο υπ.Υγείας.
Δεν θα περάσουν! Κάτω τα χέρια από το ανθυ-
γιεινό, διεκδικούμε χρηματοδότηση, μαζικές
προσλήψεις, μόνιμη και σταθερή εργασία στην
Υγεία” τονίζουν οι αγωνιστές και οι αγωνί-
στριες του Συντονιστικού. Στην κινητοποίηση
καλεί με ανακοίνωσή της και η Επιτροπή Συμ-
βασιούχων ΟΑΕΔ του Συντονιστικού Νοσοκο-
μείων.

Σ
τις 30 και 31 Γενάρη θα
πραγματοποιηθούν εκλογές
στο σωματείο εργαζομένων

του νοσοκομείου Παίδων Αγλ.Κυ-
ριακού, για την εκλογή νέου Δ.Σ
του σωματείου και εκπροσώπων
στο συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ. Η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη μίλησε με τη
Μαρία Αλιφιέρη από την Αγωνιστι-
κή Ενωτική Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή (ΑΕΠΑ), το αντικαπιταλι-
στικό σχήμα που συμμετέχει στις

εκλογές του σωματείου. 

Καλείτε τους εργαζόμενους του

Παίδων Αγλ.Κυριακού να στηρί-

ξουν την ΑΕΠΑ στις εκλογές του

σωματείου. Πείτε μας μερικά πα-

ραδείγματα από τις μάχες που δώ-

σατε το προηγούμενο διάστημα.

Η ΑΕΠΑ συμμετέχει στις εκλογές
πιο δυνατή από κάθε άλλη φορά,
γιατί το περασμένο διάστημα πρω-
τοστάτησε σε όλους τους αγώνες
που έδωσαν οι εργαζόμενοι του νο-
σοκομείου. Παραδείγματα αγώνων
είναι πολλά, σε αρκετούς μάλιστα
πετύχαμε νίκες. Όπως για παρά-
δειγμα η μάχη που δώσαμε μαζί με
τους συναδέλφους που εργάζονται
μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.
Συμμετείχαμε στην πρωτοβουλία
που πήρε το Συντονιστικό των Νο-
σοκομείων και πετύχαμε ότι όλοι
αυτοί οι συνάδελφοι θα μείνουν
στη δουλειά και το 2018. 

Κάναμε κινητοποιήσεις στο νο-
σοκομείο, όπως το κλείσιμο της
τραπεζαρίας απαιτώντας να έρ-
θουν τραπεζοκόμες, όπου κι εκεί
είχαμε επιτυχία. Δώσαμε πολύ με-
γάλη μάχη ενάντια στη συγχώνευ-

ση του Αγλ.Κυριακού με το Αγ.Σο-
φία, γεγονός που θα σήμαινε νέες
περικοπές. Με πολύ μαζικές γενι-
κές συνελεύσεις έχουμε μπλοκά-
ρει προς το παρόν τη συγχώνευ-
ση. Αυτά είναι μόνο μερικά παρα-
δείγματα στη γενικότερη μάχη που
δίνουμε για τη σωτηρία των δημό-
σιων νοσοκομείων.

Ποιές είναι οι διεκδικήσεις που

αναδεικνύετε;

Τα βασικά αιτήματα που παλεύει
το κίνημα των εργαζόμενων στα
δημόσια νοσοκομεία είναι μαζικές
προσλήψεις και γενναία αύξηση
της χρηματοδότησης. Παλεύουμε
για προσλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού. Πολύ βασικό ζήτημα ειδικά
για ένα παιδιατρικό νοσοκομείο,

που χρειάζεται εξειδικευμένο προ-
σωπικό. Προσπαθούν να μπαλώ-
σουν ελλείψεις προσωπικού με συ-
ναδέλφους, που λόγω επισφαλών
σχέσεων εργασίας, κρατούνται σε
ομηρία κι απειλούνται κάθε τόσο
με απόλυση. Παλεύουμε για τη μο-
νιμοποίηση αυτών των συναδέλ-
φων και την πρόσληψη ακόμα πε-
ρισσότερων. Διεκδικούμε αύξηση
της χρηματοδότησης. Φτάσαμε
στο σημείο οι χειρούργοι να αρ-
νούνται να χειρουργήσουν γιατί
δεν είχαμε ράμματα κατάλληλα για
παιδιά. Η μείωση της χρηματοδό-
τησης έχει σαν συνέπεια να μη λει-
τουργούν σωστά απαραίτητα μη-
χανήματα. Η κατάσταση στο νοσο-
κομείο παραμένει οριακή. 

Ποιός είναι ο επόμενος σταθμός

των κινητοποιήσεων;

Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις
με τη στάση εργασίας της ΠΟΕ-
ΔΗΝ στις 25 Γενάρη. Αναδεικνύε-
ται σε αυτή την κινητοποίηση το
ζήτημα των Βαρέων κι Ανθυγιεινών
Επαγγελμάτων. Δεν βρίσκονται
όλες οι κατηγορίες των εργαζόμε-
νων στη δημόσια Υγεία στα ΒΑΕ
και διεκδικούμε να ενταχθούν όλοι.
Αντί γι' αυτό τα προαπαιτούμενα
το θέτουν προς συζήτηση, με κίν-
δυνο όχι μόνο να μην επεκταθούν
οι κατηγορίες των συναδέλφων
που συμπεριλαμβάνονται στα ΒΑΕ,
αλλά το αντίθετο. Να εξαιρεθούν
και κάποιες που ήδη συμπεριλαμ-

βάνονται. 

Την περασμένη εβδομάδα χιλιάδες

εργαζόμενοι ξεσηκώθηκαν ενάν-

τια στο πολυνομοσχέδιο που μετα-

ξύ άλλων επιτίθεται στα πρωτο-

βάθμια σωματεία. Ποιά νομίζεις ότι

πρέπει να είναι η συνέχεια;

Τα πρωτοβάθμια σωματεία, οι γε-
νικές συνελεύσεις τους και οι απερ-
γιακές τους μάχες είναι αυτά που
φοβίζουν πραγματικά την κυβέρνη-
ση και τους δανειστές γι' αυτό κι
έγιναν στόχος επιθέσεων στο τε-
λευταίο πολυνομοσχέδιο. Αλλά δεν
θα τους περάσει. Ο κόσμος είναι δί-
πλα στο σωματείο και θα φροντί-
σουμε ώστε οι αντιαπεργιακές τους
ρυθμίσεις να μείνουν στα χαρτιά.
Πάντα βάζουμε προτεραιότητα στις
γενικές συνελεύσεις γιατί είναι η
ανώτερη μορφή δημοκρατίας. Δί-
νουμε μάχες για να γίνονται γενικές
συνελεύσεις, κόντρα στα εμπόδια
που έβαζαν οι άλλες παρατάξεις.
Είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι οι
αγώνες είναι ο μόνος δρόμος για
να κρατήσουμε τις κατακτήσεις
μας και να κερδίσουμε τις διεκδική-
σεις μας. Η βάση έχει δύναμη και
παλεύουμε η φωνή της να ακουστεί
και στη δευτεροβάθμια ομοσπον-
δία, την ΠΟΕΔΗΝ, η οποία θέλουμε
να λειτουργεί όχι γραφειοκρατικά,
αλλά αγωνιστικά στο πλευρό των
εργαζόμενων.

Η Μ. Αλιφιέρη μίλησε 
στο Στέλιο Μιχαηλίδη
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Απολύσεις
στο Κόκκινο

“Τ
ο Δ.Σ της εταιρίας Left Me-
dia υλοποιεί την απόφαση
του μετόχου ΣΥΡΙΖΑ για τη

διάσωση της επιχείρησης, τη βιωσι-
μότητα και την ανάπτυξή της [...] Οι
εργαζόμενοι δεν ανταποκρίθηκαν
στη συνεννόηση για τη βιωσιμότητα
του ραδιοφώνου. Η Διοίκηση προχώ-
ρησε στη λύση της σχέσης εργασίας
με 3 εργαζόμενους...”. Αυτά είναι με-
ταξύ άλλων τα λόγια της εργοδοσίας
στο ρ/σ Στο Κόκκινο 105.5 για τις
απολύσεις τριών εργαζόμενων που
έχουν ξεσηκώσει τους εργαζόμενους
τόσο το ραδιοσταθμό όσο και στην
Αυγή, την εφημερίδα του κυβερνών-
τος κόμματος. Και στα δύο Μέσα
πραγματοποιήθηκε 24ωρη απεργία
τη Δευτέρα 22/1, διεκδικώντας την
άμεση ανάκληση των απολύσεων,
ενώ στο Κόκκινο συγκροτήθηκε και
απεργιακή επιτροπή. 

Οι εργαζόμενοι απέρριψαν σε
προηγούμενη συνέλευσή τους την
πρόταση για μειώσεις μισθών 20%
και την επόμενη μέρα άρχισαν οι
απολύσεις. Οι εργαζόμενοι τόσο στο
ραδιοσταθμό όσο και στην εφημερί-
δα βρίσκονται εδώ και μήνες αντιμέ-
τωποι με την απληρωσιά κι έχουν
απαντήσει με πλήθος στάσεων ερ-
γασίας, με την εργοδοσία μάλιστα
στην τελευταία της “πρόταση”,
εκτός από τις μειώσεις, να ζητάει να
ξεχαστούν τα χρωστούμενα δεδου-
λευμένα δύο μηνών. 

Εκλογές στο Αγλαΐα Κυριακού

Απεργία 25 Γενάρη

Πανεργατική απεργία 14 Δεκέμβρη 2017

Συνέντευξη με 
την Μαρία Αλιφιέρη
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Ήταν όλοι,
όλες εκεί…

Α
πό την ορχήστρα του Μίκη Θεοδωρά-
κη στους Duoyu και από τον Δημήτρη
Πουλικάκο στον Mc Yinka, δεν θα μπο-

ρούσε να παρακολουθήσει κανείς εύκολα πιο
«ετερογενή» σε μουσικό ύφος συναυλία από
αυτήν που διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ το βράδυ
της 20ης Γενάρη στο Gagarin. 

Από τις 8.30 μέχρι τις 2.30 το πρωί η σκυ-
τάλη συνέχιζε να περνάει αρμονικά από
μουσικό σε μουσικό, όχι μόνο χάρη στη
δουλειά των ηχοληπτών και των υπόλοιπων
εργαζομένων αλλά κυρίως εξαιτίας της αί-
σθησης του κοινού σκοπού που ήταν κυ-
ρίαρχη. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Jero-
me Kaluta: “Nομίζω ότι σήμερα δεν έχουν
σημασία τα τραγούδια που θα πούμε. Σημα-
σία έχει ότι είμαστε εδώ, είμαστε μαζί και
αυτό είναι το κλειδί, η αλληλεγγύη, όλοι μα-

ζί, μόνος του δεν μπορεί κανείς». 

Φυσικά, ο αντιφασισμός, ο αντιρατσισμός

και η αλληλεγγύη «φώναζαν» στην επιλογή

των τραγουδιών το ίδιο δυνατά με τα συνθή-

ματα που έρχονταν από την κατάμεστη πλα-

τεία και τον εξώστη του Γκαγκάριν. Τη συ-

ναυλία άνοιξε η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεο-

δωράκης η οποία πλαισίωσε οκτώ εξαιρετι-

κούς τραγουδιστές που ερμήνευσαν τα τρα-

γούδια του. 

Η Υακίνθη Λάγιου ξεσήκωσε πρώτη τον

κόσμο τραγουδώντας το «Γελαστό Παιδί».

«Όπως ο αγώνας ενάντια στον φασισμό εί-

ναι μια αποστολή, έτσι και η τέχνη είναι μια

αποστολή. Ήρθαμε εδώ για να υπηρετή-

σουμε τον κόσμο, τη φωνή του κόσμου» δή-

λωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη, αφού κα-

τέβηκε από την σκηνή. 

Ο Παντελής Αμπαζής, μας ταξίδεψε στην
«κατηραμένη Νήσο των Αζορών» και αμέ-

σως μετά ακολούθησε η Αγγελική Τουμπα-

νάκη που τραγούδησε «Κάποτε Θάρθουν»

και «Ποιος τη ζωή μου», ένα τραγούδι του
Μάνου Ελευθερίου. Ένα τραγούδι, που οι

στίχοι του είναι «σαν να γράφτηκαν για την

δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν», όπως μας

είπε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Καμπαγιάν-

νης, δικηγόρος της Πολιτικής Αγωγής στη

Δίκη της Χ.Α.

«Ολόψυχα βρισκόμαστε εδώ, είναι πολύ

σημαντική αυτή η πρωτοβουλία γιατί αυτή η

διαολεμένη βία, ξέρετε για ποια μιλάμε, ζει

ανάμεσά μας και ξέρει να κρύβεται πολύ κα-

λά» είπε ο Απόστολος Ρίζος που ερμήνευσε

το «Βρέχει στην φτωχογειτονιά». «Είναι ιερή
μας υποχρέωση να βρισκόμαστε εδώ» είπε η
Ναταλία Ρασούλη. «Από εδώ και στο εξής
ανοίγεται ένας δρόμος και οι καλλιτέχνες να
παίρνουν μια πιο δυναμική θέση όσον αφορά
στη Χρυσή Αυγή». Με σηκωμένη τη γροθιά
τραγούδησε και αφιέρωσε τον «Λεβέντη»
στον Παύλο Φύσσα και γέμισε την πλατεία
υγρά μάτια. «Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους
ναζί» απάντησε ο κόσμος.

«Για το μέτωπο σαν έφυγα, μανούλα, εσύ
δεν ήρθες να με δεις, Ξενοδούλευες και πή-
ρα μόνος μου το τρένο που με πήγε πέρ’ απ’
τη ζωή» τραγούδησε ο Μάνος Πυροβολάκης
τα «Περιβόλια» του Μίκη Θεοδωράκη. Η Σο-
φία Παπάζογλου (που ξέρει από πρώτο χέρι
τι σημαίνει ναζιστική βία, αφού είχε δεχθεί το
2013 επίθεση των Χρυσαυγιτών με σπρέι πι-

περιού στο πρόσωπο επειδή πέταξε το χαρτί
που της έδωσαν στα σκουπίδια) παρουσίασε
τα μέλη της ορχήστρας μέσα σε ένα θερμό
χειροκρότημα και αφιέρωσε τα τραγούδια
που ερμήνευσε στον Τζίμη Πανούση. Ο Γιώρ-
γος Παντελιάς από τα Κίτρινα Ποδήλατα κα-
θήλωσε τους πάντες με την ερμηνεία του,
στο «Άσμα Ασμάτων» από το Μαουτχάουζεν. 

Το πρώτο μέρος της συναυλίας έκλεισε με
όλους μαζί τους τραγουδιστές να ερμη-
νεύουν το «Αχ Ελλάδα σε αγαπώ» του Μανώ-
λη Ρασούλη (ένα τραγούδι που όπως χαρα-
κτηριστικά είπε η Ναταλία, χρειάστηκε μαζί
με τη συνθέτη Β. Αλλαγιάννη να απαγορέ-
ψουν τη χρήση του από την Χρυσή Αυγή που
είχε το θράσος να το χρησιμοποιήσει σε ρα-
τσιστική εκδήλωση στην Κόρινθο) και ακολού-
θως η ορχήστρα αποχαιρέτησε τον κόσμο,

που έστησε χορό, με το «Συρτάκι». 

Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, πρώτοι,
με ακουστικές κιθάρες, φυσαρμόνικες και
ξύστρες, την σκηνή γέμισαν μόνοι τους οι
πρωτεργάτες του ροκ στην Ελλάδα, Δημή-
τρης Πουλικάκος και Νίκος Σπυρόπουλος:
“Talking ‘bout a revolution” της Tracy Chap-
man, «Ρε μπαγάσα» του Νικόλα Άσιμου, ανά-
μεσα στα κομμάτια που έπαιξαν. Εξαιρετικοί
ήταν οι ΛΑΡΓΚΟ, ένα από τα πιο ελπιδοφόρα
και ταλαντούχα νέα σχήματα που κατέβηκε
από τη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχει στη
συναυλία. «Πολύ ωραία κίνηση, όχι στον φα-
σισμό, ποτέ και πουθενά» λέει ο Κωσταντής
Παπακωνσταντίνου έχοντας μόλις ξεσηκώσει
τον κόσμο με το «Κωλοχανείο» (σε στίχους
του Θανάση Παπακωνσταντίνου): «Τι ειν’ αυ-
τά; Τι ειν’ αυτά; Φρικιά της απληστίας γλεν-

τάνε για καλά. Τι ειν’ αυτά, αυτά που λες;

Τραπεζοεργολάβοι και άλλες ύαινες». 

Η μουσική και λόγια από τα «Τα λάθη μας»

(στίχοι Γιώργου Κοκτσίδη) που ακούσαμε το

Σάββατο, είναι η πραγματική φωνή της Θεσσα-

λονίκης που φτάνει να σκεπάσει όλα τα πολε-

μοκάπηλα ουρλιαχτά: «Μια χώρα που προσκύ-

νησε σημαίες και παρελάσεις και η μνήμη της

μαρμάρωσε μαζί με τα μνημεία. Κάτω από την

άγνοια γεννιέται το θηρίο, την ψυχή σου ακόρε-

στα παγώνει και μολύνει, Μα όταν στο τέλος σι-

χαθείς του μίσους το σφαγείο ανίκητη θα σου

φανεί του φασισμού η δίνη».

«Για το κίνημα που είναι εδώ, πάντα, και

μεγαλώνει όσο περνάει ο καιρός. Καταλαβαί-

νουμε πόσο σημαντικό είναι να γίνονται αυ-

τές οι εκδηλώσεις, για να ερχόμαστε αντιμέ-

τωποι με τον εχθρό και να βλέπουμε σε τι

φάση βρισκόμαστε, γιατί οι εποχές είναι κρί-

σιμες, και για τη μεγάλη δίκη» είπε ο Mc Yin-

ca για να ξεκινήσει αμέσως μετά το ραπάρι-

σμα με τον κόσμο να ακολουθεί: «Πάντα

στον αγώνα, ψυχή και σώμα»! 

Ο Jerome Kaluta θύμισε τα λόγια του Μάρ-

τιν Λούθερ Κινγκ «δεν πολεμάς το σκοτάδι με

το σκοτάδι, το πολεμάς μόνο με το φως» και

ταξίδεψε χαλαρά το κοινό με τον cool τρόπο

του και τον r’n’b ήχο του. Ακολούθησε ο μι-

σάωρος ηχητικός καταιγισμός των εκρηκτι-

κών Duoyu που έκλεισαν τη βραδιά με τον

καλύτερο τρόπο, ξεσηκώνοντας τους πάντες

σε ένα τρελό χορό - και ένα στιχάκι από το

τραγούδι “Blind Barbara”, να θυμίζει ότι μερι-

κά πράγματα θέλουν το χρόνο τους. 

Έ
να πολύχρωμο πλήθος όλων των
φυλών, φύλων και ηλικιών από
όλες τις γωνιές της Αθήνας γέμι-

σε το Gagarin στη συναυλία της ΚΕΕΡΦΑ
το Σάββατο 20 Γενάρη. 

«Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε
τέτοια εκδήλωση και το έμαθα από ένα
φίλο μου» μας λέει η Λίντα με καταγωγή
από την Αφρική. «Είναι καλό για όλους
μας να ξέρουμε τι γίνεται με τα δικαιώμα-
τά μας και να ξέρουμε πώς να τα διεκδι-
κήσουμε. Έχω μεγαλώσει εδώ, έχω
σπουδάσει εδώ αλλά δεν έχω πάρει ιθα-
γένεια. Ο νόμος αρχικά έλεγε ότι μπο-
ρούσα να καταθέσω χαρτιά για πολιτο-
γράφηση, όμως άλλαξε και δεν είμαι στα
κριτήρια. Ο ρατσισμός πρέπει να πάψει
να υπάρχει παντού».

«Είναι μια εξαιρετική συναυλία, έχει πο-
λύ κόσμο και το χαρούμενο είναι ότι είναι
κόσμος όλων των ηλικιών, κόσμος νεότε-
ρος αλλά και κόσμος της γενιάς μου, που
διατρανώνουν όλοι μαζί ένα ΟΧΙ στο ρα-
τσισμό και τον φασισμό, απαιτώντας την
καταδίκη επιτέλους των νεοναζί» μας λέει
η Στέλλα Πρωτονοταρίου, δασκάλα και
δημοτική σύμβουλος Αθήνας.

«Πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη
κατά του φασισμού και του ρατσισμού.
Έχω υπάρξει θύμα ρατσιστικής επίθεσης
συνεχόμενα στο χώρο δουλειάς μου και
ήρθα εδώ να συμπαρασταθώ ώστε τέτοι-
ες συμπεριφορές να σταματήσουν, να
μην μπορούν να περάσουν πουθενά» δη-
λώνει στην ΕΑ ο Αλοντάτ Μούσσα, για-
τρός στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγιοι
Ανάργυροι.

«Είναι μια άψογη εκδήλωση και το πιο
βασικό, τα μηνύματα αυτά που πρέπει.
Να σταματήσει να υπάρχει ο ρατσισμός
και γενικότερα να αλλάξει όλη η πολιτική
κατάσταση που θρέφει τον φασισμό» μας
λέει η Πόπη από το Γαλάτσι. 

«Έχουμε δει φασιστικά σύμβολα τελευ-
ταία στη γειτονιά μας και τη Δευτέρα οι
φασίστες βεβηλώσαν το μνημείο του
Μπλόκου της Καλογρέζας με ένα αγκυ-
λωτό σταυρό» μας λέει ο Κώστας από
την ΚΕΕΡΦΑ Νέας Ιωνίας. «Η απάντηση
ήταν άμεση από τους γείτονες αλλά και
από εμάς, τα σβήσαμε όλα».

T
o παρών στη συναυλία της ΚΕΕΡΦΑ έδωσαν οι ηθο-
ποιοί Μαρία Κανελλοπούλου, Νίκη Σερέτη, Μάνια
Παπαδημητρίου, Παντελής Δεντάκης, Ιφιγένεια Κα-

ραμήτρου και Βασίλης Σπυρόπουλος.

Συγκλονιστικό ήταν το απόσπασμα που διάβασε η Μα-
ρία Κανελλοπούλου (πριν λίγες μέρες κατέθεσε σαν μάρ-
τυρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής) από την «Ανάκριση»
του Πέτερ Βάις, ένα χαρακτηριστικό έργο του θέατρου-
ντοκουμέντο στη Γερμανία, που γράφτηκε μετά από μια
δίκη για το Άουσβιτς, το 1964. «Ποτέ πια φασισμός, ποτέ
πια στρατόπεδα συγκέντρωσης, ποτέ και πουθενά» ανα-
φώνησε στο τέλος με το κοινό να ξεσπάει σε χειροκρότη-
μα.

«Μην ξεχνάμε, στο μυαλό είναι ο στόχος. Όχι στη συνή-
θεια, όχι στο φόβο» είπε η Νίκη Σερέτη, ανεβαίνοντας στη
σκηνή για να διαβάσει το ποίημα της Κατερίνας Γώγου,
«Κράξιμο» που είχε δημοσιευθεί στο ομώνυμο περιοδικό
της Πάολας Ρεβενιώτη πολλά χρόνια πριν - αλλά και πόσο
επίκαιρο σήμερα: «Αγανακτισμένοι πολίτες και θρησκευτι-
κοί παράγοντες τα βρήκανε. Οργανωθήκανε. Αγοράσανε
μπιτόνια και βενζίνα, θα σας καταβρέξουν, θα σας κάψου-
νε, λέει σαν τυφλοπόντικες λέει». Λίγες ώρες αργότερα,
το κτίριο της κατάληψης Λιμπερτάτια στη Θεσσαλονίκη
παραδινόταν στη φωτιά που άναψαν οι φασίστες. 

Το κείμενο που διαβάζει μονοκοπανιά η Μάνια Παπαδη-
μητρίου είναι για τη δίκη της Χ.Α, για τους μάρτυρες κα-
τηγορίας, τη Μάγδα Φύσσα, την επίθεση στην δικηγόρο
Ευγενία Κουνιάκη -«της σπάνε τη μύτη και μέσα στο κοι-
νοβούλιο δεν άνοιξε μύτη». Τόσο αληθινό, τόσο πραγματι-
κό: 

«Κοιτώ τα έδρανα, κοιτώ τη Μάγδα Φύσσα, κοιτώ τον
μάρτυρα, τις ώρες, τις μέρες, τους μήνες που περνούν.
Πότε θα βγει η καταδικαστική απόφαση για το αυτονόητο,
για τις επιθέσεις και τους φόνους τους… Να κρατήσουμε
την ιστορία ζωντανή μέχρι να καταδικαστούν οι ένοχοι.
Και μετά να κρατήσουμε την ιστορία ζωντανή μέχρι να
εξασφαλιστεί ότι δεν θα ξαναγυρίσουν με άλλο πρόσωπο.
Να κρατήσουμε δηλαδή την Ιστορία ζωντανή για πάντα». 

Την τραγωδία που ζουν οι πρόσφυγες και οι μετανά-
στες που τρέχουν να γλυτώσουν από τους πολέμους και
τις δικτατορίες ανέδειξαν η Ιφιγένεια Καραμήτρου και ο
Παντελής Δεντάκης διάβαζοντας δύο γράμματα παιδιών
από την Συρία και την Αίγυπτο από το βιβλίο «Μονόλογοι
για το Αιγαίο, το ταξίδι και τα όνειρα ασυνόδευτων ανήλι-
κων προσφύγων» που κυκλοφόρησε το 2016 από το Πα-
νελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και την
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ενώ ο
Βασίλης Σπυρόπουλος διάβασε ένα κείμενο που έγραψε
το 2010 λίγο μετά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου-
«Κραυγή ή αλλιώς 5η Μάη». 

Μ
ε μεγάλη συμμετοχή και
αγωνιστικό παλμό έγινε η
συναυλία της ΚΕΕΡΦΑ στο

Gagarin το περασμένο Σάββατο και
μαζί της έγινε και το πρώτο βήμα
για τη διοργάνωση της μεγάλης
διεθνούς μέρας αντιφασιστικής και
αντιρατσιστικής δράσης στις 17
Μάρτη!

“Eίναι ώρα να ενωθούμε διεθνώς
για να τσακίσουμε το ρατσισμό, το
φασισμό, την ισλαμοφοβία. Σφίγγου-
με τα χέρια με τα αδέλφια μας στην
Ελλάδα για να σιγουρέψουμε ότι θα
ηττηθεί η πολιτική των νεοναζί της
Χρυσής Αυγής. Οι πρόσφυγες είναι
καλοδεχούμενοι, ανεπιθύμητος είναι
ο Ντόναλτ Τράμπ και οι ευρωπαίοι
ηγέτες που κλείνουν τα σύνορα. Να
κάνουμε την 17 Μάρτη την διεθνή
μέρα δράσης κατά του ρατσισμού
και του φασισμού, σταθμό για να νι-
κήσει η ελπίδα και να ηττηθεί η
απελπισία. ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ!” ήταν το
μήνυμα που έστειλε στη συναυλία
της ΚΕΕΡΦΑ ο Γουέιμαν Μπένετ από
το Stand up to Racism Βρετανίας.

Κάλεσμα για συμμετοχή στις 17
Μάρτη απεύθυναν η Μαρία Κασκα-
ρίκα, (μητέρα του φοιτητή Αλέξη
Λάζαρη που δέχθηκε την δολοφονι-
κή επίθεση των νεοναζί της Χ.Α
στους Αμεπλοκήπους) εκ μέρους
της Πρωτοβουλίας για το κλείσιμο
των γραφείων της Χρυσής Αυγής, ο
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας και εκ μέρους των δικηγό-
ρων της πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, ο Κώστας Παπα-
δάκης που τόνισε: “Δίνουμε τη μάχη
μέσα κι έξω από τα δικαστήρια για

να προστατεύσουμε τις ελευθερίες
και τα δικαιώματα των πολιτών, δί-
νουμε τη μάχη στους δρόμους. Σή-
μερα είναι ένας σταθμός και ο επό-
μενος είναι η μεγάλη διαδήλωση
στις 17 Μαρτίου. Και μέχρι τότε,
πολλές αντιφασιστικές εκδηλώσεις
και συναυλίες σε όλες τις πόλεις
της Ελλάδας. Είμαστε πολλοί, θα γί-
νουμε περισσότεροι, θα νικήσουμε”.

Χαιρετισμούς στη συναυλία απεύ-
θυναν επίσης: Ο Κώστας Καταρα-
χιάς, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζόμε-
νων Αγίου Σάββα, που τόνισε ότι οι
εργαζόμενοι και τα συνδικάτα βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή της μά-
χης ενάντια στον φασισμό. Η Βασί-
λεια Χαρλαύτη, φοιτήτρια της κατει-
λημμένης σχολής των ΤΕΙ ΣΓΤΚΣ,
που ενημέρωσε ότι η σχολή της έχει
πάρει απόφαση, όπως και η ΣΕΥΠ,
για συμμετοχή στις 17 Μάρτη. Η
Κωνσταντίνα Κούνεβα, ευρωβουλευ-
τίνα που τόνισε: “Γιατί επιτρέψαμε να
ξαναγεννηθεί το τέρας; Όσοι είμα-
στε εδώ την ξέρουμε την απάντηση
και ας διαφωνούμε σε πολλά. Η φτώ-
χεια, η λιτότητα, η κοινωνική, αδικία,
η οικονομική βία, η προσφυγιά, όλα
αυτά έγιναν λίπασμα για το δένδρο
του νεοναζισμού. Ίσως φταίμε και
εμείς που δεν καταφέραμε να πεί-
σουμε τους ανθρώπους ότι ο κόσμος
που ονειρευόμαστε είναι εφικτός.
Χρειάζεται σήμερα να ξαναπούμε το
σύνθημα ποτέ ξανά φασισμός”. 

Τη συναυλία παρουσίασαν η Ζαν-
νέτα Λυσικάτου μέλος του ΓΣ της
ΟΕΝΓΕ και η Κατερίνα Θωίδου, δη-
μοτική σύμβουλος Νίκαιας, ενώ το
πανό στη σκηνή έφτιαξε η Δώρα Κο-
μνηνού.

Κείμενα: Γιώργος Πίττας
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Τ
ην Παρασκευή 19 Γενάρη έγινε
με επιτυχία εκδήλωση του ΣΕΚ
ΤΕΙ Αθήνας για το Μάη του '68,

μέσα στην κατάληψη της ΣΓΤΚΣ.
Συμμετείχαν κυρίως φοιτητές που
οργανώνουν τις καταλήψεις από τη
ΣΕΥΠ και τη ΣΓΤΚΣ. 

Τη συζήτηση άνοιξε με εισήγηση ο
Δημήτρης Μπαρδάκας, φοιτητής στο
τμήμα φωτογραφίας. Περιέγραψε
πώς ο Μάης συγκλόνισε όλο το κό-
σμο και εξήγησε ότι οι αγώνες το '68
δεν ξεκίνησαν τον Μάη αλλά πολύ
πιο πριν. Από το αντιπολεμικό κίνημα
ενάντια στο πόλεμο του Βιετνάμ και
τη μεγάλη επίθεση των Βιετκόνγκ
που άλλαξε τη πορεία του πολέμου,
πέρασε στις φοιτητικές καταλήψεις
στη Γαλλία και τη μεγαλύτερη γενική
απεργία στην ιστορία, μέχρι την
Άνοιξη της Πράγας. Η παγκόσμια
διάσταση του Μάη έδειξε ότι, σε μια
περίοδο που κανένας δεν το περίμε-
νε, η νεολαία και οι εργαζόμενοι μαζί
διεκδίκησαν έναν καλύτερο κόσμο.
Αμέσως μετά άνοιξε πλούσια συζή-
τηση για ώρα, με ερωτήσεις αλλά
και παρεμβασεις και για τους αγώ-
νες τότε αλλά και για το τώρα. Πώς
εξαπλώνονται οι καταλήψεις, πώς
συνδέουμε τους αγώνες των εργα-
τών με τους αγώνες της νεολαίας,
πώς μπορούμε να νικήσουμε σήμε-
ρα.

Στο χώρο γύρω από τη συζήτηση
υπήρχε έκθεση με τις αφίσες του
Μάη από το λαϊκό ατελιέ - την κατει-
λημμένη δηλαδή σχολή Καλών Τε-
χνών τότε στο Παρίσι. Ήταν μια εκ-
δήλωση που μας γέμισε έμπνευση
για να συνεχίσουμε τον αγώνα αλλά
και τις πολιτικές συζητήσεις μέσα
στις καταλήψεις.

Αργύρης Σκούρτης, 
φοιτητής ΣΓΤΚΣ

ΣΓΤΚΣ

Έμπνευση
από το
Μάη ‘68

Απεργία στη Φιλοσοφική Αθήνας

Μ
ε συντριπτική πλειοψηφία
ξεκίνησε η τριήμερη
απεργία των καθηγητών

της Φιλοσοφικής, την Τρίτη 23/1,
παρά τις αντίθετες προσπάθειες
ορισμένων καθηγητών. Η απόφα-
ση για τριήμερη απεργία πάρθηκε
ομόφωνα στη γενική συνέλευση
της 10/1 και στο κέντρο της έχει
τη διεκδίκηση της αύξησης των
μισθών, καθώς και τη μάχη ενάν-
τια στην υποχρηματοδότηση και
τη διάλυση της Παιδείας. 

Φοιτήτριες και φοιτητές του
ΣΕΚ είχαν ετοιμάσει και μοίρασαν
κείμενο συμπαράστασης:

“Την ίδια στιγμή που η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πανηγυρίζει την
«έξοδο από τα μνημόνια» περνών-
τας νέο πακέτο μέτρων με μει-
ώσεις σε μισθούς και συντάξεις,
απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις, η
απεργία των μελών ΔΕΠ της ΦΛΣ
έρχεται να απαντήσει σε τρία ζη-
τήματα. Πρώτον, στο ότι η ανά-
πτυξη που μας παρουσιάζουν μέ-
σα από τα πλεονάσματά τους δεν

είναι ανάπτυξη για τους μισθούς
των εργαζομένων και τη χρηματο-
δότηση της Παιδείας και της Υγεί-
ας. Δεύτερον, ότι ενώ με τον αν-
τιαπεργιακό νόμο προσπαθεί να
περιορίσει τη δυνατότητα απερ-
γιών, ένα πρωτοβάθμιο σωματείο
κάνει την αρχή μαζί με τα νοσοκο-
μεία και τις συγκοινωνίες οργανώ-
νοντας την αντίσταση. Και τρίτον,
κομμάτι των καθηγητών ανοίγει
την κόντρα με το νέο νόμο που
ετοιμάζεται στα τέλη Γενάρη για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πρόκειται για συνέχεια του νό-
μου Γαβρόγλου που ψηφίστηκε
τον Ιούλη και επιχειρεί να αλλάξει
εντελώς το χάρτη της εκπαίδευ-
σης. Διάλυση των ΤΕΙ και «υιοθέ-
τησή» τους από τα ΑΕΙ, διάσπαση
πτυχίων και συγχωνεύσεις τμημά-
των (ένα νέο σχέδιο Αθηνά), θέ-
σπιση διδάκτρων σε όλα τα μετα-
πτυχιακά με προοπτική να περά-
σουν και στα προπτυχιακά. Αξιο-
λόγηση των νέων ιδρυμάτων που
θα προκύψουν με κύριο κριτήριο

τη σύνδεσή τους με την αγορά.
Στην ουσία σκοπεύουν να κρατή-
σουν μόνο τις σχολές που μπο-
ρούν να τους αποφέρουν κέρδος,
χωρίς κανένα κριτήριο γνώσεων
και κάλυψης των κοινωνικών
αναγκών.

Αντιδράσεις

Κάτω από αυτό το πρίσμα επι-
χειρείται και στη Φιλοσοφική η
διάσπαση του ΦΠΨ σε τρεις επι-
μέρους σχολές. Πίσω από το μαν-
δύα της αναβάθμισης και της λει-
τουργίας τμήματος Φιλοσοφίας,
κρύβεται η επίθεση στις καθηγητι-
κές σχολές που ξεκίνησε πέρυσι.
Η απόσυρση των μαθημάτων δι-
δακτικής επάρκειας από τους κύ-
κλους σπουδών μιας σειράς σχο-
λών, ξεσήκωσε αντιδράσεις. Φέ-
τος, με το νέο νόμο θεσμοθετείται
αυτό σε όλες τις σχολές. Έτσι, το
δικαίωμα στην απόκτηση της δι-
δακτικής επάρκειας (για να μπο-
ρέσεις να διοριστείς) θα υπάρχει
μόνο μέσα από ένα διετές πρό-

γραμμα κατάρτισης -αρχικά δωρε-
άν και στο μέλλον με δίδακτρα.
Αυτό στο οποίο θα μετατραπεί το
τμήμα Παιδαγωγικής του ΦΠΨ.
Επίθεση που συνδέεται με το πά-
γωμα των προσλήψεων δασκάλων
και καθηγητών και θα οδηγήσει σε
κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας
στους αποφοίτους των καθηγητι-
κών σχολών. 

Μπορούμε να τους σταματή-
σουμε! Απέναντι σε αυτά τα σχέ-
δια, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
της ΣΓΤΚΣ και της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ
Αθήνας βρίσκονται εδώ και πολύ
καιρό σε καταλήψεις, ενώ συντο-
νίζονται με τις υπόλοιπες σχολές
του ιδρύματος για να γενικεύσουν
τον αγώνα. Χρειάζεται να πιάσου-
με το νήμα των καταλήψεων, να
στηρίξουμε την απεργία των κα-
θηγητών μας, να συνδέσουμε τα
αιτήματά μας με τα δικά τους, και
να προχωρήσουμε σε κοινό αγώ-
να σε ΑΕΙ και ΤΕΙ ενάντια στη διά-
λυση της Δημόσιας και Δωρεάν
Παιδείας”.

Οι περικοπές στην Υγεία χτυπάνε τις Ιατρικές

Ο
ι τσακισμένοι προϋπολογισμοί για την
Υγεία έχουν αφήσει τα νοσοκομεία να
λειτουργούν με σχεδόν τους μισούς για-

τρούς από αυτούς που έχει ανάγκη το ΕΣΥ. Η
κυβέρνηση αντί για μαζικές προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού διεκδικεί να κάνει όλο και πιο δύ-
σκολη την πρόσληψη για τους νέους γιατρούς
και αυτή η επίθεση ξεκινάει από το πανεπιστή-
μιο. 

Καταρχάς όσον αφορά την λήψη ειδικότητας
μαζί με την αλλαγή στον τρόπο εξέτασης, θέ-
λουν να περιορίσουν τη δυνατότητα στα νοσο-
κομεία να δίνουν διάφορες ειδικότητες. Με τις
σημερινές ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλι-
σμό περιφερειακών νοσοκομείων, τα κριτήρια
που τίθενται για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση
των ειδικευόμενων δεν μπορούν να καλυφθούν. 

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Παιδείας από τη
ψήφιση του ν.Γαβρόγλου και μετά πιέζει τις
σχολές μας να θεσπίσουν το Παράρτημα Διπλώ-
ματος. Πρόκειται για ατομικό φάκελο προσόν-
των του κάθε απόφοιτου με τις επιπλέον δεξιό-
τητες που απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπου-
δών του πέρα από αυτές που καλύπτει το πτυ-
χίο. Στην πραγματικότητα είναι διάσπαση στο
πτυχίο μας και στη συλλογική μας δύναμη,
αφού ο κάθε φοιτητής καλείται να γίνει πιο αν-
ταγωνιστικός μαζεύοντας προσόντα και μοριο-
δότηση, με επιπλέον μαθήματα, πρακτική μέσω
ΕΣΠΑ, παρακολούθηση συνεδρίων. 

Το να περάσει αυτή η μεταρρύθμιση είναι επί-
θεση στα πτυχία μας και τα μετέπειτα εργασια-
κά μας δικαιώματα, αλλά και στις δωρεάν σπου-
δές. Δεν είναι τυχαίο που το υπουργείο πιέζει
για την εφαρμογή του τη στιγμή που ανακοινώ-
νει τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Ηπείρου,
που μαζί με τα κλεισίματα και τις συγχωνεύσεις
ιδρύει και 4 “ινστιτούτα”. 

Στη σχολή μας το ζήτημα αυτό άνοιξε πριν 3
μήνες όταν μετά από γενικές συνελεύσεις και
κατάληψη της σχολής πετύχαμε το μπλοκάρι-
σμα του ΠΔ για τη φετινή χρονιά. Απέναντι στις
προσλήψεις με το σταγονόμετρο η εναλλακτική
δεν είναι οι ατομικές δεξιότητες στις οποίες σε
τελική ανάλυση μπαίνουν μεγάλοι ταξικοί φραγ-
μοί, αλλά η διεκδίκηση για αύξηση της χρηματο-
δότησης σε Υγεία και Παιδεία, η σύνδεση των
φοιτητών με το υγειονομικό κίνημα που παλεύει
απεργιακά για μαζικές προσλήψεις και νοσοκο-
μεία για τις ανάγκες της κοινωνίας, ανοίγοντας
ταυτόχρονα τη συζήτηση για τη διαγραφή του
χρέους.

Λουίζα Γκίκα
Ιατρική Ιωαννίνων

3 Νοέμβρη 2016, Φοιτητές της Ιατρικής μαζί με απεργούς των νοσοκομείων

Εκδήλωση για το Μάη ‘68 στην κατειλημμένη ΣΓΤΚΣ, 19 Γενάρη



Τ
ην περασμένη Τρίτη16/1 έγιναν
ταυτόχρονα οι συνελεύσεις
της ΣΕΥΠ και της ΣΓΤΚΣ. Μαζι-

κές συνελεύσεις ξανά με πλούσια
συζήτηση για το νομοσχέδιο, αλλά
και με ποιο τρόπο πρέπει να συνεχί-
σουμε τις κινητοποίησεις. Και στις
δύο συνελεύσεις υπερψηφίστηκαν
τα πλαίσια της κατάληψης. Το απότε-
λεσμα βγήκε σχεδόν ταυτόχρονα και
έδωσε νέα πνοή στον αγώνα μας.
Έτσι ο σύλλογος μας της ΣΕΥΠ συν-
τονίστηκε ξανα με την κατάληψη της
ΣΓΤΚΣ, μετά από δύο εβδομάδες
που η σχολή είχε ανοίξει. Μέσα από
τη κοινή απόφαση των συλλόγων κα-
λέσαμε και σε πανΤΕΙκή συνέλευση
όλους τους φοιτητές. 

Αμέσως μετά συνεδρίασαν τα συν-

τονιστικά και την επόμενη μέρα 17/1
οργανώσαμε διαδήλωση από το
σταθμό του Μετρό στο Αιγάλεω
προς το ΤΕΙ. Περάσαμε από τη γειτο-
νιά και μιλήσαμε με τον κόσμο για το
τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που
φέρνει η κυβέρνηση αλλά και την
ανάγκη αντίστασης ενάντια στα μνη-
μόνια, τις ιδιωτικοποιήσεις, για το δι-
καίωμα στην απεργία και τον αγώνα
που πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί,
νεολαία και εργαζόμενοι. 

Την Πέμπτη οργανώσαμε κοινά
κλιμάκια με τα υλικά της πανΤΕΙκής
συνέλευσης και κάναμε εξορμήσεις
στις ανοιχτές σχολές ΣΔΟ, ΣΤΕ-
ΤΡΟΔ, ΣΤΕΦ. Αφισσοκολήσεις, πανό,
ανακοινώσεις στα μαθήματα για να
ενημερώσουμε όλους τους φοιτητές
και να βάλουμε και τους υπόλοιπους
συλλόγους σε κίνηση. Η ανταπόκρι-
ση είναι θετική και χρειάζεται πολλή

συζήτηση για το ΠΔΑ, αλλά και ορ-
γάνωση για να ξεπεράσουμε δυσκο-
λίες και αναχώματα που βάζουν οι
δυνάμεις της ΔΑΠ και της ΠΑΣΠ που
ελέγχουν με τα διοικητικά συμβούλια
τη ΣΔΟ και τη ΣΤΕΦ αντίστοιχα. 

Η εμπειρία των εξορμήσεων είναι
ότι όλο και περισσότεροι φοιτητές
καταλαβαίνουν ότι το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής δεν είναι αναβάθμι-
ση αλλά επίθεση στα δικαιώματα
μας. 

Την Παρασκευή 19/1 διαδηλώσαμε
ξανά στο Σύνταγμα, δεκάδες φοιτη-
τές και φοιτήτριες. Οι καταλήψεις,
καθώς και οι φοιτητές του τμήματος
Αισθητικής και Κοσμητολογίας συμ-
μετείχαν με πανό. Με αυτοσχέδια
πλακάτ κατέβηκαν επίσης φοιτήτριες
και φοιτητές από τα τμήματα της
Οπτομετρίας και των Ιατρικών Εργα-
στηρίων. Για πάνω από δύο ώρες,

και με συνθήματα όπως "Κλείνουνε
τα τμήματα, διαλύουν τις σχολές, χα-
ρίζουν την εκπαίδευση στους επεν-
δυτές" και "Τσίπρα και Γαβρόγλου
ακούστε το καλά, το νομοσχέδιό σας
θα μείνει στα χαρτιά", διαδηλώσαμε
έξω από τη Βουλή, ενώ μοιράσαμε
στους περαστικούς τα κείμενα των
καταλήψεων με τα αιτήματά μας. 

Εχουμε τη δύναμη να νικήσουμε.
Ήδη η κυβέρνηση συνεχώς κάνει βή-
ματα πίσω μέχρι να το φέρει στην
ολομέλεια. Ακόμα και να το κατεβά-
σει μπορούμε να το μπλοκάρουμε.
Ξεκίνησε σχεδιάζοντας να ψηφιστεί
το Νοέμβρη. Μετά πήγε για τον Δε-
κέμβρη, στη συνέχεια αρχές Γενάρη
και τώρα λέει το Φλεβάρη. Οι κινητο-
ποιήσεις μας έχουν δύναμη, αποτέ-
λεσμα και έτσι θα συνεχίσουμε.

Χρυσάνθη Καθοπούλη, 
φοιτήτρια νοσηλευτικής ΣΕΥΠ
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ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Τ
η Δευτέρα 23/1
έγινε συνέλευση
στη ΣΤΕΤΡΟΔ του

ΤΕΙ Αθήνας. Είναι πολύ
σημαντικό ότι άλλος
ένας σύλλογος κατάφε-
ρε να βγάλει συνέλευση
για πρώτη φορά μετά
από πάρα πολύ καιρό.
Ήταν η πρώτη συνέλευ-
ση της ΣΤΕΤΡΟΔ από
την έναρξη του ακαδη-
μαϊκού έτους. Για να γί-
νει αυτό έπαιξαν ρόλο
και οι παρεμβάσεις από
φοιτητές των συντονιστι-
κών της κατάληψης από
τη ΣΓΤΚΣ και τη ΣΕΥΠ,
που βοήθησαν στην ενη-
μέρωση του κόσμου. Εί-
ναι θετικό πως αρχίζουν
όλοι να καταλαβαίνουν τι
έρχεται με το Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Αττικής, ότι
είναι επίθεση στα δικαιώ-
ματά μας ακόμα και αν
δεν συγχωνεύεται κανέ-
να από τα δύο τμήματα
της σχολής αυτής. 

Παρεμβήκαμε οργανω-
μένα με υλικά του ΣΕΚ
και του σχήματος ΕΑΑΚ
που έχουμε φτιάξει στη
ΣΤΕΤΡΟΔ. Καλέσαμε
τους φοιτητές σε κατά-
ληψη, σε συντονισμό με
τις καταλήψεις της ΣΕΥΠ
και της ΣΓΤΚΣ. Παρόλο
που δεν καταφέραμε να
κερδίσουμε τη συνέλευ-
ση, συζήτησαμε με πολ-
λά παιδιά για το πώς
έχουμε να συνεχίσουμε
τον αγώνα και μιλήσαμε
για τη συμμετοχή φοιτη-
τών στην πανΤΕΙκή συνέ-
λευση της Τρίτης. Υπερ-
ψηφίστηκε το πλαίσιο
της ΚΝΕ, μπήκαν κάποι-
ες κινητοποίησεις και σί-
γουρα θα συμμετέχουμε
σε διαδήλωση όποτε πά-
ει προς ψήφιση το νομο-
σχέδιο. 

Ήταν μόνο η αρχή αυ-
τή η συνέλευση και ξεκι-
νάμε από καλύτερη αφε-
τηρία την παρέμβασή
μας για να μπει και ο δι-
κός μας σύλλογος στο
δρόμο των καταλήψεων.
Έχουμε τη δύναμη να
μπλοκάρουμε το νομο-
σχέδιο που διαλύει τις
σχολές μας.

Σάνφω Μαχαμάντι, 
φοιτητής ΣΤΕΤΡΟΔ

ΣΤΕΤΡΟΔ 

ΣΕΥΠ

Π
αρόλες τις μεθοδεύσεις της Πρυτανείας με
σκοπό το σαμποτάρισμα της πανΤΕΙκής συ-
νέλευσης για το άπλωμα του αγώνα ενάν-

τια στο ΠΔΑ, η συνέλευση έγινε την Τρίτη 23 Γενά-
ρη, με τη μαζική συμμετοχή εκατοντάδων φοιτη-
τών/τριών και αποφάσισε: την οργάνωση συνελεύ-
σεων σε όλες τις υπόλοιπες σχολές του ΤΕΙ, δια-
δήλωση στα Προπύλαια τη Δευτέρα 29/1 στις 3μμ
και νέα πανΤΕΙκή συνέλευση την 1η Φλεβάρη.

Η Πρυτανεία κλιμάκωσε τη σύγκρουση με τους
φοιτητές και τις φοιτήτριες που αγωνίζονται, βά-
ζοντας όλες της τις δυνάμεις. Κάλεσε σε συνέλευ-
ση του ιδρύματος την ίδια ώρα στην ίδια αίθουσα,
όπου εκβίασε τους φοιτητικούς συλλόγους λέγον-
τας ότι ευθύνονται για τη μη πληρωμή των συμβα-
σιούχων, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει το ΠΔΑ με
κατάληψη και ότι θα χαθούν τα εξάμηνα όλων.
Απείλησε με lockout της σχολής για τις επόμενες
ημέρες, ενώ την παραμονή της πανΤΕΙκής ανέστει-
λε όλες τις λειτουργίες του ΤΕΙ προκειμένου να
μην υπάρξει προσέλευση. 

Στο κάλεσμά τους οι καταλήψεις των ΣΓΤΚΣ και
ΣΕΥΠ που οργάνωσαν την πανΤΕΙκή, ανέφεραν με-
ταξύ άλλων:

“Την Πέμπτη 11/1 κατατέθηκε στη νομοπαρα-
σκευαστική επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο
για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το νέο ίδρυ-
μα προκύπτει από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας
με το ΤΕΙ Πειραιά και αναμένεται να ψηφιστεί τέλη
Γενάρη ενώ είχε δρομολογηθεί για τα μέσα Νοέμ-
βρη 2017. 

Οι συνέπειες της ίδρυσης του νέου Πανεπιστημί-
ου θα είναι καταστροφικές. Πρόκειται για τη μεί-
ωση των τμημάτων από 42 σε 26 των δύο ιδρυμά-
των. Αυτά προκύπτουν από συγχωνεύσεις και κα-
ταργήσεις τμημάτων (πχ συγχώνευση 5 τμημάτων
της ΣΕΥΠ σε 1, κατάργηση του τμήματος Τεχνολο-
γίας Γραφικών Τεχνών, τμήματος μοναδικού σε
όλη την Ελλάδα). Ταυτόχρονα το νομοσχέδιο αυτό
ορίζει τη συγχώνευση – κατάργηση τμημάτων ΤΕΙ
πανελλαδικά (δημιουργία υπερπανεπιστημιακών
ιδρυμάτων όπως τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Ιονί-

ου, Ηπείρου), καθώς και τη δημιουργία διετών
προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης για
τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, χτυπώντας το δικαίω-
μα όλων μας σε παιδεία και εργασία. 

Αναδιαρθρώσεις

Αυτές οι αναδιαρθρώσεις πατάνε πάνω στο Νό-
μο Γαβρόγλου που ψηφίστηκε το καλοκαίρι με
κλειστές τις σχολές. Ο Νόμος Γαβρόγλου περι-
λαμβάνει διατάξεις όπως αυτή που με ένα προ-
εδρικό διάταγμα μπορούν να συγχωνεύονται σχο-
λές, δημιουργεί διετείς κύκλους φοίτησης, παγιώ-
νει τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά ανοίγοντας το
δρόμο για τα δίδακτρα και στα προπτυχιακά και
ορίζει την «αυτοχρηματοδότηση» των σχολών από
ιδιωτικούς φορείς. 

Είναι αποτέλεσμα πολιτικής στρατηγικής χρό-

νων, η συνέχιση του Νόμου-Πλαίσιο και του Σχεδί-
ου Αθηνά, που τείνει προς την κατάργηση της δη-
μόσιας και δωρεάν Παιδείας (συγγράμματα,
εστίες, σίτιση, ασφάλιση, μεταφορές). Στόχος
τους είναι η δημιουργία ενός μνημονιακού πανεπι-
στημίου, όπου θα αποκόπτονται όσοι δεν μπορούν
να ανταπεξέλθουν… Τέλος οι φοιτητές που έχουν
ξεπεράσει τα ν+2 χρόνια της σχολής τους υπο-
χρεούνται να αποφοιτήσουν από μια σχολή που δε
θα υπάρχει σε λίγο. 

Καλούμε όλους τους σπουδαστικούς συλλόγους
να συντονιστούμε με γενικές συνελεύσεις, να πά-
ρουμε αγωνιστικές αποφάσεις και να προχωρή-
σουμε σε κινητοποιήσεις ενάντια στο νομοσχέδιο
για το ΠΔΑ, το Νόμο Γαβρόγλου και όλους τους
αντιεκπαιδευτικούς νόμους”. 

Απλώνεται ο αγώνας ενάντια
στο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής

ΠανΤΕΙκή συνέλευση, 23 Γενάρη
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Τ
ο «εναρκτήριο λάκτισμα» για
τη πορεία προς την 4η Συνδιά-
σκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις 30

Μάρτη με 1 Απρίλη έδωσε το ΠΣΟ
του μετώπου που συνεδρίασε την
Κυριακή 21 Γενάρη. Το ΠΣΟ ενέκρι-
νε με κάποιες τροποποιήσεις και
προσθήκες το σχέδιο εισήγησης, τις
«Θέσεις», για την Συνδιάσκεψη. Το
επόμενο διάστημα οι τοπικές και
κλαδικές επιτροπές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
θα ξεκινήσουν μια πλατιά εκστρα-
τεία για την συζήτησή τους με εκδη-
λώσεις και συνελεύσεις, για την εγ-
γραφή χιλιάδων νέων μελών, μια πο-
ρεία που θα ολοκληρωθεί με την
εκλογή των αντιπροσώπων. 

Οι Θέσεις εκκινούν από την εκτί-
μηση ότι ο καπιταλισμός παγκόσμια,
παρόλη τη φάση της αναιμικής ανά-
καμψης που περνάει προς το παρόν,
δεν έχει αφήσει την κρίση και ότι η
«υγεία» του συστήματος δεν έχει
αποκατασταθεί παρά τα γιατροσό-
φια. Αυτή η αποτυχία, οι ιμπεριαλι-
στικοί ανταγωνισμοί αλλά και η συσ-
σωρευμένη οργή που προκαλεί η
κοινωνική ανισότητα που έχει πάρει
τρομακτικές διαστάσεις τροφοδο-
τούν την πολιτική κρίση και στην ΕΕ. 

«Η κυβερνητική προπαγάνδα ‘δίνει
τα ρέστα της’ για να πείσει ότι «βγαί-
νουμε από το τούνελ» των μνημο-
νίων και ότι πλέον θα υπάρχουν τα
περιθώρια για φιλολαϊκή διαχείριση.
Λέει ψέματα. Ούτε η πραγματικότη-
τα της παγκόσμιας οικονομίας ούτε
η κατάσταση του ελληνικού καπιτα-
λισμού ανταποκρίνονται σε αυτές
τις δοξασίες». 

Σε αυτό το πλαίσιο η δεξιά κατρα-
κύλα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς: 

«Το 2016 ο Τσίπρας κι οι υπουργοί
του είχαν το θράσος να ισχυρίζονται
ότι παρά την συνθηκολόγηση του
καλοκαιριού του 2015 και την υπο-
γραφή του τρίτου μνημονίου, θα κά-
νουν «αριστερή» και «κοινωνικά
ευαίσθητη» διαχείριση. Ένα χρόνο
μετά ο Τσίπρας κι ο Τσακαλώτος ού-
τε λίγο ούτε πολύ περηφανεύονται
ότι η κυβέρνησή τους εξασφάλισε
μεγαλύτερα πρωτογενή πλεονάσμα-
τα από του Σαμαρά. Πλέον η ‘αρι-
στερή διαχείριση’ των μνημονίων εί-
ναι τα ψίχουλα του «κοινωνικού μερί-
σματος». 

Όμως αυτή είναι η μια πλευρά της
εικόνας. Η άλλη είναι ότι η εργατική
τάξη συνεχίζει να παλεύει: «Η άρ-
χουσα τάξη και το πολιτικό της σύ-
στημα δεν έχουν κατακτήσει την συ-
ναίνεση της εργατικής τάξης σε αυ-
τή την πολιτική». 

Όπως αναφέρουν οι Θέσεις: 
«Η κινητοποίηση των εργαζόμε-

νων των Δήμων τον Ιούνη, δεν ήταν
απλά μια ‘αναλαμπή’. Ήταν μια από
τις κορυφαίες μάχες του εργατικού
κινήματος. Με πολυήμερες καταλή-
ψεις αμαξοστασίων και απεργίες, οι
απεργοί κατάφεραν να αποτρέψουν
τις απολύσεις χιλιάδων συμβασιού-
χων. Έδειξε ότι τα διαφορετικά κομ-
μάτια της τάξης μπορούν να ενω-
θούν στην πάλη ενάντια στις απολύ-
σεις και την επισφάλεια, έδειξε ότι οι
αγώνες μπορούν να έχουν νίκες εδώ
και τώρα. Η μάχη είναι ανοιχτή και
το ζήτημα είναι πόσο οργανωμένη
θα είναι η βάση για να επιβάλλει
απεργιακά τις μαζικές προσλήψεις,
ξεκινώντας από τη μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων.

Η μάχη για την «αξιολόγηση» στο
Δημόσιο έκλεισε με συντριπτική ήτ-
τα της κυβέρνησης, αφού σχεδόν το
75-80% των εργαζόμενων στο Δημό-
σιο αρνήθηκε να αξιολογηθεί. Με
συνελεύσεις, απεργίες, αποχή, επέ-
βαλλαν ότι και αυτή η μνημονιακή
δέσμευση της κυβέρνησης δεν έχει
υλοποιηθεί και ακόμη ψάχνουν τρό-
πο για να την προωθήσουν».

Την αριστερόστροφη διάθεση των
εργαζομένων και της νεολαίας παρά
την κατρακύλα μιας κυβέρνησης
που κυβερνάει στο όνομα της Αρι-
στεράς τη δείχνουν και οι αντιρατσι-
στικές και αντιφασιστικές μάχες
όπως η υποδοχή των προσφυγόπου-
λων στα σχολεία, η πορεία της δίκης
των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, και

μια σειρά μεγάλες αντιφασιστικές κι-
νητοποιήσεις. Όπως εκτιμούν οι Θέ-
σεις: «Η οργή για τις προδοσίες του
ΣΥΡΙΖΑ στον ρόλο του κυβερνητικού
διαχειριστή των μνημονίων και των
αντεργατικών επιθέσεων γενικότερα
δεν στρέφεται προς τα δεξιά, δεν
φουσκώνει τα πανιά της ΝΔ και των
ναζί της Χρυσής Αυγής».

Ενωτικά

Με βάση αυτές τις δυνατότητες,
υποστηρίζουν οι Θέσεις, η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ το επόμενο διάστημα μπορεί να
παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στους
αγώνες, ενωτικά με όλες τις δυνά-
μεις της Αριστεράς πέρα από τον
ΣΥΡΙΖΑ: 

«Χρειάζεται αποφασιστική στήριξη
των απεργιών και των αγώνων που
δίνουν και θα δώσουν τα πιο διαφο-
ρετικά τμήματα των εργαζομένων σε
κάθε σωματείο και όχι μόνο σε αυτά
που έχουν πλειοψηφία οι ταξικές,
αγωνιστικές δυνάμεις (που είναι και
τα λιγότερα). Τα  παραδείγματα των
Συντονιστικών των τελευταίων χρό-
νων (Νοσοκομείων, Τηλεπικοινω-
νιών, εκπαίδευσης, για την υπερά-
σπιση της κυριακάτικης αργίας κλπ)
μπορεί να απλωθούν σε όλους τους
χώρους, ιδιαίτερα αυτούς που βρί-
σκονται στην αιχμή του δόρατος της
νέας μνημονιακής επίθεσης».

Αλλά και στους αντιρατσιστικούς
αντιφασιστικούς αγώνες, ξεκινώντας
από τη διαδήλωση της 17 Μάρτη.
Συγκεκριμένα οι Θέσεις αναφέρουν
ότι αυτό σημαίνει:

«Στήριξη της μάχης που δίνει η
Πολιτική Αγωγή του Αντιφασιστικού
Κινήματος στη Δίκη της Χρυσής Αυ-
γής. Για να καταδικαστεί η εγκλημα-
τική συμμορία που λειτουργεί με το
μανδύα του «νόμιμου πολιτικού κόμ-
ματος». Για να πάνε στη φυλακή οι
φονιάδες του Λουκμάν και του Παύ-
λου Φύσσα, από τον Μιχαλολιάκο
μέχρι τον τελευταίο μαχαιροβγάλτη.
Στήριξη και ανάδειξη της εκστρατεί-
ας για να κλείσουν τα «γραφεία»-ορ-
μητήρια των ναζί στη Μεσογείων και
της αντίστοιχης Πρωτοβουλίας που
έχει συγκροτηθεί στην περιοχή, αλ-
λά και σε κάθε γειτονιά που τολμούν
ακόμα να εμφανίζονται.

Πάλη ενάντια στην Ευρώπη-Φρού-
ριο, για να καταργηθούν οι ρατσιστι-
κές συμφωνίες της ΕΕ με την Τουρ-
κία και την Λιβύη. Σύνορα ανοιχτά
για πρόσφυγες και μετανάστες: «Το
ΝΑΤΟ κλείστε τα σύνορα ανοίξτε».
Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης, άσυλο και στέγη στους
πρόσφυγες, πόλεις ανοιχτές για
τους πρόσφυγες. Μαζικές προσλή-
ψεις σε σχολεία, δήμους νοσοκο-
μεία και όλες τις κοινωνικές υπηρε-
σίες για να καλυφθούν οι ανάγκες
ντόπιων, μεταναστών και προσφύ-
γων».  

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέσα από αυτή την
παρέμβαση θέλει ταυτόχρονα να δυ-
ναμώσει το ρεύμα της αντικαπιταλι-
στικής ανατροπής. Να προβάλλει το
αντικαπιταλιστικό μεταβατικό της
πρόγραμμα που δικαιώνεται από τις
εξελίξεις. Θέλει την κοινή δράση και

τον συντροφικό διάλογο με όλες τις
δυνάμεις της μαχόμενης Αριστεράς.
Οι Θέσεις επισημαίνουν ότι: 

«Είμαστε αντίθετοι σε  λογικές
που αντιλαμβάνονται τις εκλογικές
προτάσεις και συνεργασίες ‘αυτονο-
μημένα', με ευκαιριακά κριτήρια κοι-
νοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Επιμένουμε ότι η μαχόμενη αρι-
στερά πρέπει να ρίξει όλο της το βά-
ρος στους αγώνες ενάντια στο σφα-
γείο που οδηγεί τους εργαζόμενους
και το λαό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, χωρίς να περιμένει την τιμω-
ρία της κυβέρνησης από τις κάλπες
ή την εκλογική της ενίσχυση αυτονο-
μώντας τους εκλογικούς στόχους
από το αναγκαίο πολιτικό περιεχό-
μενο, γεγονός που οδηγεί σε καιρο-
σκοπικές συμμαχίες χωρίς αρχές.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρωτοστατώντας
ενωτικά και μαχητικά στους αγώνες
και στο συντροφικό διάλογο για την
επικαιρότητα του αντικαπιταλιστικού
μεταβατικού προγράμματος, δια-
μορφώνει τις συνθήκες ώστε η
όποια συζήτηση προκύψει για εκλο-
γική - πολιτική συνεργασία με άλλες
δυνάμεις να γίνει με όρους προωθη-
τικούς για την ταξική πάλη και τον
αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό
του δυναμικού που έχει αποδεσμευ-
τεί ή αποδεσμεύεται από τον ΣΥΡΙΖΑ
και αναζητάει εναλλακτική. 

Η αυτοτέλεια και η ανεξάρτητη
παρουσία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε όλα τα
επίπεδα (και στις εκλογές) είναι
αδιαπραγμάτευτη αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι στεκόμαστε σε «γραμμή
άμυνας». Αντίθετα, απλώνουμε με
αυτοπεποίθηση το χέρι για να τρα-
βήξουμε και άλλες δυνάμεις στην
πάλη για την αντικαπιταλιστική ανα-
τροπή».

Το ΠΣΟ εξουσιοδότησε την Κεν-
τρική Συντονιστική Επιτροπή να
συμπληρώσει το κείμενο των Θέσε-
ων με ενότητες που αφορούν τους
αγώνες της νεολαίας συνολικά και
στους χώρους της Παιδείας ειδικό-
τερα, την πάλη των γυναικών και τα
ζητήματα του περιβάλλοντος. Απο-
φάσισε επίσης νέα συνεδρίαση στις
11 Μάρτη, όπου θα ολοκληρώσει τη
συζήτηση για τα οργανωτικά ζητή-
ματα του Μετώπου. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ως μέτωπο της αν-
τικαπιταλιστικής και επαναστατικής
αριστεράς που συσπειρώνει δυνά-
μεις και αγωνιστές με διαφορετικές
προελεύσεις και αναφορές, μόνο να
κερδίσει έχει από ανοιχτές και δημο-
κρατικές διαδικασίες. Η πορεία σε
αυτή την κατεύθυνση έχει ξεκινήσει.

Λέανδρος Μπόλαρης

Προχωρούν οι διαδικασίες 
για τη Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Από την 3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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Η
Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ έδωσε στη
δημοσιότητα τη Διακήρυξή της για τα
100 χρόνια από την ίδρυση του ΣΕΚΕ.

Είναι ένα κείμενο ακραία αντιφατικό, όπως
άλλωστε είναι και η πορεία από την επανα-
στατική αριστερά του 1918 μέχρι τις τραγω-
δίες του ρεφορμισμού που σημάδεψαν την
ιστορία του ΚΚΕ.

Στα θετικά του κειμένου είναι οι προσπάθει-
ες κριτικής για τα λάθη του παρελθόντος και
οι υποσχέσεις για επιστροφή σε επαναστατι-
κές θέσεις. 

Για παράδειγμα, το ψήφισμα στο ιδρυτικό
συνέδριο του ΣΕΚΕ τόνιζε ότι “το Σοσιαλιστικό
Εργατικό κόμμα δεν δύναται ποτέ να συμμετά-
σχει ή να ενισχύσει οποιαδήποτε κυβέρνηση
της αστικής τάξεως”. Εκατό χρόνια αργότερα
η Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ δηλώνει ότι “αν-
τιπαλεύουμε κάθε μορφή μεταρρυθμιστικού
πολιτικού κυβερνητικού στόχου στο πλαίσιο
του αστικού κοινοβουλευτισμού, συμμετοχής
του κόμματος σε κυβερνήσεις στο έδαφος του
καπιταλισμού”.

Σε άλλο σημείο, η Διακήρυξη υπόσχεται ότι
“σε κάθε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής της
Ελλάδας το κόμμα θα ηγηθεί της εργατικής-
λαϊκής πάλης ώστε αυτή να συνδεθεί με την
κατάκτηση της εξουσίας, να οδηγήσει στην ήτ-
τα τόσο της εγχώριας αστικής τάξης όσο και
της ξένης ως εισβολέα”. Θέση που παραπέμ-
πει στην επαναστατική παράδοση του ΣΕΚΕ
ως πρωτοπόρα δύναμη για το αντιπολεμικό κί-
νημα κατά της Μικρασιατικής Εκστρατείας.

Εργατική εξουσία

Και παρακάτω η Διακήρυξη προβάλλει ότι
“πυρήνα της εργατικής εξουσίας αποτελεί η
συνέλευση των εργαζομένων σε κάθε παρα-
γωγική μονάδα, κοινωνική και διοικητική υπη-
ρεσία, με εκλογή των αντιπροσώπων τους για
τα όργανα εξουσίας από τα κάτω προς τα πά-
νω με δικαίωμα ελέγχου και ανάκλησής τους”. 

Αυτά είναι προχωρήματα και αντιμετωπίσεις
που παλιότερα το ΚΚΕ παρέπεμπε σε ένα μα-
κρινό στάδιο ή αποκήρυσσε ως τροτσκιστι-
κούς τυχοδιωκτισμούς. Είναι φανερό ότι η Δια-
κήρυξη είναι γραμμένη για ένα ακροατήριο
που έχει κάνει βήματα προς τα αριστερά επει-
δή ζει την εμπειρία της κατρακύλας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ που αποκαλύπτει τα όρια της διαχείρισης

του καπιταλισμού από μια “κυβέρνηση της αρι-
στεράς”. Και αυτό είναι στα θετικά της Διακή-
ρυξης, είναι ρήγμα στις αντιλήψεις περί “αρ-
νητικού συσχετισμού δυνάμεων” που υποτι-
μούν την εργατική τάξη, τους αγώνες και τις
εμπειρίες της.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η Διακήρυξη έρ-
χεται να παραδεχθεί ότι ήταν “λαθεμένη η
συμμετοχή στο σχηματισμό των αστικών κυ-
βερνήσεων Τζανετάκη (ΝΔ και Συνασπισμός)
και Ζολώτα (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμός)”.
Κάλλιο αργά, παρά ποτέ!

Και δεν σταματάει εκεί. Αναγνωρίζει τον αρ-
νητικό ρόλο που έπαιξε η στρατηγική των στα-
δίων για τις ήττες του κινήματος και στη δε-
καετία του 1940 και στα επόμενα χρόνια. Λέει
συγκεκριμένα: “Το ΚΚΕ, κάτω από την επίδρα-
ση της στρατηγικής γραμμής του Διεθνούς
Κομμουνιστικού Κινήματος (πχ. 7ο Συνέδριο
της Κομμουνιστικής Διεθνούς) και της στρατη-
γικής που είχε επεξεργαστεί το 1934 (6η Ολο-
μέλεια) και το 1935 (6ο συνέδριο), δεν μπόρε-
σε να συνδέσει στην πράξη τον ηρωικό εθνι-
κοαπελευθερωτικό αγώνα με την κατάκτηση
της εργατικής εξουσίας, με αποτέλεσμα να
μην ανταποκριθεί στις συνθήκες της επανα-
στατικής κατάστασης που διαμορφώθηκε στην
Ελλάδα κατά την Απελευθέρωση”. Η παραδο-
χή ότι το Δεκέμβρη του 1944 είχαμε επανα-
στατική κατάσταση είναι μια δικαίωση για
όλους όσους μιλούσαν και μιλούνε για τη “νι-
κηφόρα επανάσταση που χάθηκε”.

Η Διακήρυξη παραδέχεται επίσης ότι αυτή η
αρνητική επίδραση συνεχίστηκε μέχρι πολύ
αργότερα π.χ. “το 9ο συνέδριο δεν μπόρεσε
να εκτιμήσει σωστά την ανάπτυξη του ελληνι-
κού καπιταλισμού και τη θέση της Ελλάδας
στο διεθνές καπιταλιστικό σύστημα”. Και αυτή

η παραδοχή είναι δικαίωση για αυτούς που
από τότε επιμέναμε στην ανάγκη “Για μια αντι-
καπιταλιστική στρατηγική”.

Εναλλακτική

Ωστόσο, η καθυστέρηση στην αναγνώριση
της λαθεμένης στρατηγικής του ΚΚΕ επί τό-
σες δεκαετίες δεν είναι το μόνο πρόβλημα της
Διακήρυξης.  Πολύ πιο σημαντικό είναι το πρό-
βλημα της αδυναμίας να βρεθεί η συνέχεια με
την επαναστατική παράδοση και να χαραχτεί
μια γνήσια ανατρεπτική στρατηγική. Οι αναζη-
τήσεις της σημερινής ηγεσίας του ΚΚΕ παρα-
μένουν εγκλωβισμένες στα πλαίσια της αδιέ-
ξοδης σεχταριστικής γραμμής της σταλινικής
“Τρίτης Περιόδου”.

Ξανά και ξανά η Διακήρυξη ρίχνει τις ευθύ-
νες για τις λαθεμένες επιλογές της ηγεσίας
του ΚΚΕ στην επίδραση της Κομμουνιστικής
Διεθνούς και του Διεθνούς Κομμουνιστικού
Κινήματος. Αυτό, λέει, έφταιξε στις δεκαετίες
του 1930, του 1950, του 1980. Η μόνη στιγμή
που εξαιρείται από αυτόν τον “κανόνα” είναι
τα κρίσιμα χρόνια όπου η Μόσχα του Στάλιν
τσάκισε την Αριστερή Αντιπολίτευση. Το όνο-
μα Παντελής Πουλιόπουλος απουσιάζει από
τη Διακήρυξη. Αντίθετα, από τις πρώτες αρά-
δες τονίζεται το γεγονός ότι το ΚΚΕ “αντιπά-
λεψε τις λικβινταριστικές-διαλυτικές απόψεις
και αργότερα τις τροτσκιστικές”. Διαλυτικός,
λοιπόν, ο Πουλιόπουλος που προειδοποίησε
έγκαιρα ενάντια στο δίλημμα “Δημοκρατική ή
Σοσιαλιστική Επανάσταση”. Ενώ, αντίθετα, ο
Στάλιν υμνείται για τα “επιτεύγματα” της επο-
χής του.

Με αυτόν τον τρόπο, θεωρείται σωστή η
αντιμετώπιση της σταλινικής ηγεσίας όταν
κατάγγελνε τους σοσιαλδημοκράτες ως “σο-

σιαλφασίστες” και τους τροτσκιστές ως
“πράκτορες του Χίτλερ” με καταστροφικά
αποτελέσματα.  Άμα έχει η ηγεσία του ΚΚΕ
τέτοια αντίληψη, τότε οι κριτικές για τα κινή-
ματα του 1930, του ‘40, του ‘50, απλά αρ-
νούνται κορυφαίες στιγμές της ιστορίας του
εργατικού κινήματος χωρίς να προσφέρουν
εναλλακτική.

Για να φτάσουμε στις ηρωικές “Μέρες του
36” χρειάστηκε η εργατική τάξη να ξεσηκωθεί
ενάντια στο σεχταρισμό της Τρίτης Περιόδου.
Στη Γαλλία το 1934 απεργοί του Σοσιαλιστικού
και του Κομμουνιστικού Κόμματος ενώθηκαν
στους δρόμους για να φτάσουμε στο θρίαμβο
της Αριστεράς το 1936. Αλλά οι ηγεσίες που
ήταν πιστές στη γραμμή του “σοσιαλφασι-
σμού” τα προηγούμενα χρόνια μεταπήδησαν
χωρίς ίχνος κριτικής κατευθείαν στη λαϊκομε-
τωπική στρατηγική. Η ενιαιομετωπική εναλλα-
κτική είχε χαθεί. Γιατί στην πραγματικότητα εί-
χαν κόψει το νήμα με την επαναστατική παρά-
δοση μέσα από την υποταγή τους στη Μόσχα
του Στάλιν. Από εκεί μέχρι την αποδοχή της
ρεφορμιστικής στρατηγικής ήταν μόνο ένα
τσιγάρο δρόμος.

Στην Ελλάδα, οι αγώνες της εργατικής τά-
ξης κατάφεραν μέσα σε λίγα χρόνια από την
ήττα στον Εμφύλιο να φτάσουν σε κορυφαίες
στιγμές όπως η επιτυχία της ΕΔΑ που πήρε
25% στις εκλογές του 1958 και τα Ιουλιανά
του 1965 που ήταν προπομπός του διεθνούς
“Μάη του 68”.  Αλλά η Διακήρυξη το μόνο που
βλέπει είναι πώς να βγάλει από πάνω της τις
ευθύνες για την κατάληξη και εκείνου του ερ-
γατικού ξεσηκωμού.

Μια ηγεσία που είναι εγκλωβισμένη σε αυτή
την οπτική δεν μπορεί να πιάσει το νήμα της
επαναστατικής αριστεράς που σηματοδότησε
η ίδρυση του ΣΕΚΕ και η σύνδεσή του με την
Τρίτη Διεθνή του Λένιν και του Τρότσκι. Οι
υποσχέσεις περί εργατικής εξουσίας μένουν
στη σκιά της σταλινικής αντεπανάστασης. Και
η κατάληξη είναι μια πολιτική που δεν μπορεί
να ενώσει την εργατική τάξη και να αξιοποι-
ήσει τις δυνατότητες που ανοίγουν οι αγώνες
της. Περιορίζεται μόνο στο να καταγγέλλει την
υπόλοιπη Αριστερά και πάνω απ' όλα την αντι-
καπιταλιστική αριστερά που ξαναγεννιέται μέ-
σα από τις ρήξεις με τα ατέλειωτα λάθη.

Πάνος Γκαργκάνας

Ένα βήμα μπρος, 
πολλά βήματα 
πίσω...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΚΕ

Θα τα 
βρείτε στο

μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584
www.marxistiko.gr
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ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7πμ
ΗΣΑΠ Ν.Ιωνίας 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26/1
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 7.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα  6.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης, Ιασωνίδου 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική πλατεία 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δ. Πλακεντίας 3μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρτίου 6.30μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος Κομνηνών 6.30μμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  27/1
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μες
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 12μες
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μες
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Συγγρού 12μες
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Νηλέως Μαρκετ ιν 11πμ
ΤΑΥΡΟΣ Σκλαβενίτης 12μες
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Σωτήρος 11.30πμμ
ΝΙΚΑΙΑ  πλατεία Ελευθερίας 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μες
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες
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 Μιχ. Αγγέλου 12μες

ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 
και Ρήγα Φεραίου 10.30πμ

ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 11πμ

ΞΑΝΘΗ πλατεία 12μες

ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Αγορά Μίνωος 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 10.30πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 καφέ Big Mouth 8μμ
Η  νέα ιντιφάντα
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 Πολύκεντρο 8μμ
«Ανάκαμψη» για τους πλούσιους, 
αγώνες για το εργατικό κίνημα
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 Πολύκεντρο 8μμ
Η Γ’ Διεθνής και τα Βαλκάνια 
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη

ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 καφέ Βαβέλ 8μμ
Arditi del popolo, η ιστορία της 
πρώτης αντιφασιστικής οργάνωσης
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 καφέ Βαβέλ 8μμ
Βιετνάμ, η επίθεση της Τετ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
17 Μάρτη, 
διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Η Σαουδική Αραβία σε αναταραχή
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Η Σαουδική Αραβία σε αναταραχή
Ομιλητής: Κώστας Κουρούπης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 στέκι 6μμ
Γερμανία – αδιέξοδο και πολιτική κρίση
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΒΥΡΩΝΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 «η μικρή πλατεία» 7.30μμ
Η Κίνα από τον Μάο στον Σι Τζι Πίνγκ
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 «η μικρή πλατεία» 7.30μμ
17 Μάρτη, 
διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλητής: Δημήτρης Καρδαμπίκης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά 
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 ιντερνέτ καφέ Περιμπανού,
Χατζηδάκη 9, 7.00μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά

Ομιλητής: Νίκος Κουράκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 24/1 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1  καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 καφέ Γιώτης 8μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά – 
όχι στους νονούς των Βαλκανίων
Ομιλητής: Γιάννης Μήτζιας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ  24/1 κυλικείο πολιτιστικού κέν-
τρου «Χρ.Τσακίρης» 6μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά – όχι στους
νονούς των Βαλκανίων
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ  24/1 καφέ Ποέτα 8μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά – 
όχι στους νονούς των Βαλκανίων
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου 

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
1918 – Η ίδρυση του ΣΕΚΕ
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1, 7μμ
Κίνα – Από τον Μάο στον Σι Τζι Πίνγκ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 Θόλος 4μμ
17 Μάρτη, 
διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλητής: Κυριάκος Σκουμπότης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 καφέ Πολύκεντρο 7μμ
Γερμανία – αδιέξοδο και πολιτική κρίση
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Κίνα – Από τον Μάο στον Σι Τζι Πίνγκ
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Γερμανία – αδιέξοδο και πολιτική κρίση
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Γερμανία – αδιέξοδο και πολιτική κρίση
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ

Κίνα – Από τον Μάο στον Σι Τζι Πίνγκ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 καφέ Πικάπ 7μμ
Γερμανία – αδιέξοδο και πολιτική κρίση
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 καφέ Τζέγκα 7μμ
17 Μάρτη, 
διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 καφέ «Στον Αέρα», Ηλία Ηλίου
55 (πλησίον Μετρό Νέου Κόσμου) 8μμ
Γερμανία – αδιέξοδο και πολιτική κρίση
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 25/1 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Μάνδρα – Η κρίση της Αττικής
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος
• ΠΕΜΠΤΗ 1/2 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Κίνα – Από τον Μάο στον Σι Τζι Πίνγκ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Μαρτζούκος

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 δημαρχείο 7μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 καφέ Νότος 7.30μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στον σεξισμό
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 καφέ Λα Ροζέ 6μμ
17 Μάρτη, 
διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλητής: Σάνφω Μοχαμάντι

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
17 Μάρτη, 
διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλητής: Άγγελος Διονυσακόπουλος

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Κίνα – Από τον Μάο στον Σι Τζι Πίνγκ
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Κίνα – Από τον Μάο στον Σι Τζι Πίνγκ
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

• ΠΕΜΠΤΗ 25/1 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Κίνα – Από τον Μάο στον Σι Τζι Πίνγκ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος
• ΠΕΜΠΤΗ 1/2 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

• ΠΕΜΠΤΗ 25/1 καφέ Shelter 7.30μμ
«Ανάκαμψη» για τους πλούσιους, 
αγώνες για το εργατικό κίνημα
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης
• ΠΕΜΠΤΗ 1/2 καφέ Shelter 7.30μμ
Η Κίνα από τον Μάο στον Σι Τζι Πίνγκ
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η Κίνα από τον Μάο στον Σι Τζι Πίνγκ
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Ανάκαμψη για τους πλούσιους, 
αγώνες για το εργατικό κίνημα
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 καφέ Industriel 8μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά 
Ομιλητής: Ανδρέας Κολλιαράκης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 καφέ Τυφλόμυγα 7μμ
Γερμανία – Αδιέξοδα και πολιτική κρίση
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 25/1 
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 7μμ
Μάνδρα, η κρίση της Αττικής
Ομιλητής: Κώστας Φοινηνής
• ΠΕΜΠΤΗ 1/2, 7μμ
Γερμανία, αδιέξοδο και πολιτική κρίση
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 25/1 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 8μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά 
Ομιλήτρια: Χριστίνα Μανωλακάκη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 25/1 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Κίνα – Από τον Μάο στον Σι Τζι Πίνγκ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 8/2 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/1 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Γερμανία – αδιέξοδο και πολιτική κρίση
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης  
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

Στις Σχολές
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/1 αίθ. προβολών ΣΓΤΚΣ 3μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητής: Κώστας Πίττας 



Σ
τα τέλη του 1967 ο Τζόνσον, ο
πρόεδρος των ΗΠΑ, πίστευε
ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που

αντιμετώπιζε άρχιζε να λύνεται. Το
πρόβλημα λεγόταν Βιετνάμ. Οι ΗΠΑ
είχαν κλιμακώσει την στρατιωτική
τους επέμβαση σε αυτή τη χώρα τα
προηγούμενα χρόνια. Ο στόχος
ήταν να στηρίξουν την κυβέρνηση
του Νότιου Βιετνάμ και να συντρί-
ψουν τους αντάρτες του Εθνικού
Απελευθερωτικού Μετώπου (NLF)
που τους στήριζε το καθεστώς του
Βόρειου Βιετνάμ. 

Από μερικές χιλιάδες «συμβού-
λων» η αμερικάνικη στρατιωτική πα-
ρουσία είχε φτάσει τις 486 χιλιάδες,
με μια συντριπτική ισχύ πυρός. Ταυ-
τόχρονα, η αμερικάνικη πολεμική αε-
ροπορία είχε εξαπολύσει τη μεγαλύ-
τερη επιχείρηση βομβαρδισμών στην
ιστορία για να αναγκάσει το Βόρειο
Βιετνάμ να γονατίσει. Στις 31 Δεκέμ-
βρη του 1967 το Υπουργείο Άμυνας
των ΗΠΑ ανακοίνωνε επίσημα ότι
από το Μάρτη του 1965 τα αμερικά-
νικα αεροπλάνα είχαν ρίξει 860.000
τόνους βομβών στο Βόρειο Βιετνάμ.
Συγκριτικά, σε όλη την διάρκεια του
Πολέμου της Κορέας (1950-1953) εί-
χαν ρίξει 653.000. Στη διάρκεια του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε όλο το
«θέατρο επιχειρήσεων» του Ειρηνι-
κού είχαν ρίξει 503.000. 

Η καταστροφή ήταν βιβλική. Οι ει-
κόνες της έκαναν το γύρο του κό-
σμου και στις ΗΠΑ το αντιπολεμικό
κίνημα φούντωνε. Ο Τζόνσον ήθελε
απεγνωσμένα τη νίκη. Κι η τακτική
του στρατηγού Γουεστμόρλαντ, του
ανώτερου διοικητή των αμερικάνι-
κων δυνάμεων στο Νότιο Βιετνάμ
φαινόταν ότι του την πρόσφερε. Στις
21 Νοέμβρη ο Γουεστμόρλαντ μίλη-
σε στον τύπο και ισχυρίστηκε ότι:
«Έχουμε φτάσει σε ένα σημαντικό
σημείο όπου το τέλος γίνεται ορατό.
Είμαι απολύτως βέβαιος ότι παρόλο
που το 1965 ο εχθρός νικούσε σήμε-
ρα οπωσδήποτε χάνει. Οι ελπίδες
του έχουν χρεοκοπήσει». 

Η «Επίθεση της Τετ»

Όταν τον Γενάρη του 1968 ο στρα-
τός του Βόρειου Βιετνάμ επιτέθηκε
στη βάση Κε Σαν, κοντά στα σύνορα
με το Λάος, ο Γουεστμόρλαντ θεώρη-
σε ότι είχε φτάσει η στιγμή για την τε-
λική αναμέτρηση. Οι δυνάμεις του, με
τη βοήθεια της αεροπορίας θα συνέ-
τριβαν σε μια μάχη εκ παρατάξεως τη
ραχοκοκαλιά του εχθρού και θα επέ-
βαλαν τους όρους της όποιας ειρήνης. 

Πράγματι τα Β-52 τα «ιπτάμενα
φρούρια» βομβάρδιζαν για 24 μέρες,
όσο κράτησε η μάχη, τις μονάδες
των επιτιθέμενων. Ήταν μια κόλαση
φωτιάς. Όμως, όλες οι προσδοκίες
θα διαψεύδονταν με τον πιο παταγώ-
δη τρόπο λίγες μέρες μετά. Συγκε-
κριμένα, τις πρώτες πρωινές ώρες
της 31 Γενάρη, της βιετναμέζικης
Πρωτοχρονιάς, της Τετ. 

Η «Επίθεση της Τετ» ξεκίνησε στις

3 το πρωί. Οι τακτικές μονάδες κι οι
πολιτοφυλακές των «βιετκόνγκ» -
όπως ονόμαζαν τους αντάρτες του
NLF οι Αμερικάνοι- επιτέθηκαν σε
πέντε από τις έξι μεγαλύτερες πόλεις
του Νότιου Βιετνάμ, σε 36 από τις 44
πρωτεύουσες νομών και σε εκατον-
τάδες ακόμα πόλεις, κωμοπόλεις και
στρατιωτικές εγκαταστάσεις. 

Οι πιο εντυπωσιακές μάχες εκτυλί-
χτηκαν στην Σαϊγκόν, την πρωτεύου-
σα του Νότιου Βιετνάμ. Τις προ-
ηγούμενες βδομάδες ολόκληρα τάγ-
ματα ανταρτών είχαν διεισδύσει
στην πόλη. Είχαν αποθηκεύσει όπλα
και εκρηκτικά και είχαν συνδεθεί με
τις παράνομες οργανώσεις και τις
μαχητικές ομάδες τους στην πόλη.

Οι «βιετκόνγκ» επιτέθηκαν σε δε-
κάδες σημεία στην πόλη: στον ρα-
διοφωνικό σταθμό, στο προεδρικό
μέγαρο, σε στρατιωτικές εγκατα-
στάσεις. Η αμερικάνικη πρεσβεία
έγινε επίσης στόχος. Τα εγκαίνιά
της είχαν γίνει τον Σεπτέμβρη του
1967, η κατασκευή της είχε κοστίσει
το εντυπωσιακό για εκείνη την επο-
χή ποσό των 2,5 εκατομμυρίων δο-
λαρίων, εκτεινόταν σε περίπου τέσ-
σερα στρέμματα με ένα τείχος
ύψους τριών μέτρων. Ήταν το σύμ-
βολο της αμερικάνικης ισχύος στο
Βιετνάμ και σε όλη την Ασία. 

Εκεί εισέβαλαν 20 περίπου αντάρ-
τες και ενεπλάκησαν σε μια εξάωρη
μάχη με τη φρουρά της. Οι εικόνες
από την πρόσοψη της πρεσβείας
«γαζωμένη» από τις σφαίρες και τα
βλήματα με πτώματα στο περίβολό
της, έκαναν το γύρο των ΗΠΑ και
του κόσμου. Έμεινε φημισμένη η
φράση του Γουόλτερ Κρονκάιτ, ενός

πολύ γνωστού παρουσιαστή «διάο-
λε, υποτίθεται ότι κερδίζαμε αυτόν
τον πόλεμο». Την επόμενη μέρα θα
κυκλοφορούσε μια άλλη συγκλονι-
στική φωτογραφία. Ο αρχηγός της
αστυνομίας της Σαϊγκόν εκτελούσε
πυροβολώντας στον κρόταφο έναν
αιχμάλωτο αντάρτη. 

Η αμερικάνικη στρατιωτική διοίκη-
ση δήλωσε δυο μέρες μετά ότι η
αναμέτρηση ήταν μια μεγάλη νίκη
για αυτήν. Οι δημοσιογράφοι που
άκουγαν έκπληκτοι αυτές τις δηλώ-
σεις έβλεπαν την Τσόλον, μια τερά-
στια φτωχογειτονιά στα δυτικά της
Σαϊγκόν να λάμπει από τις εκρήξεις
και τα τροχιοδεικτικά βλήματα. Οι
μάχες στη Τσόλον θα σταματούσαν
στις αρχές Μάρτη. 

Η Μπεν Τρε ήταν η τρίτη μεγαλύ-
τερη πόλη στο Νότιο Βιετνάμ. Ο
αμερικάνικος στρατός την ανακατέ-
λαβε ύστερα από συστηματικό βομ-
βαρδισμό ημερών. Το μεγαλύτερο
τμήμα της πόλης ισοπεδώθηκε.
Ένας Αμερικάνος ταγματάρχης δή-
λωνε: «Χρειάστηκε να καταστρέψου-
με την πόλη για να την σώσουμε».  

Σφαγή στο Μι Λάι

Δεν ήταν μια μεμονωμένη αντί-
δραση. Στα μέσα Μάρτη μια αμερι-
κάνικη μονάδα που έκανε εκκαθαρι-
στικές επιχειρήσεις στην άλλη άκρη
του Νότιου Βιετνάμ, ξεκλήρισε κυ-
ριολεκτικά δυο χωριουδάκια που
στους αμερικάνικους χάρτες ονομά-
ζονταν Μι Λάι. Ήταν η χειρότερη
σφαγή αμάχων στην ιστορία του
αμερικάνικου στρατού: 500 περίπου
άμαχοι χωρικοί, ανάμεσά τους δεκά-
δες παιδιά δολοφονήθηκαν. 

Οι στρατιωτικές ιστορίες συνήθως
τοποθετούν το τέλος της Επίθεσης
της Τετ στα τέλη Μάρτη. Στην πραγ-
ματικότητα η επίθεση συνεχίστηκε
σε ακόμα δυο φάσεις μέχρι το φθι-
νόπωρο. Τον Μάη οι «Βιετκόνγκ»
επιτέθηκαν πάλι σε 119 πόλεις ανά-
μεσά τους και την Σαϊγκόν. Στρατιω-
τικά, αυτό που η ηγεσία του Βόρειου
Βιετνάμ είχε ονομάσει «Γενική Επί-
θεση-Γενική Εξέγερση» ήταν μια
αποτυχία. Ο στρατός του Νότιου
Βιετνάμ δεν κατέρρευσε. Οι καλύτε-
ροι και πιο εμπειροπόλεμοι αντάρ-
τες είχαν σκοτωθεί και τα δίκτυα του
Μετώπου σε πόλεις και χωριά είχαν
αποκαλυφθεί και σε μεγάλο βαθμό
ξηλωθεί. Το NLF δεν ανέκαμψε ποτέ
σαν ανεξάρτητη μαχητική δύναμη.
Όμως, ο πολιτικός αντίκτυπος της
Επίθεσης της Τετ ήταν τεράστιος. 

Μερικά χρόνια πριν, όταν ξεκινού-
σε η «στήριξη» του καθεστώτος του
Νότιου Βιετνάμ, ο υπουργός εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ, μπορούσε να δηλώ-
νει με άνεση ότι το Βιετνάμ δεν απο-
τελούσε ιδιαίτερο πρόβλημα. «Έχου-
με 30 Βιετνάμ» είχε πει. Εννοούσε ότι
οι ΗΠΑ εγγυόταν την ασφάλεια του
«ελεύθερου κόσμου» παντού. Αντί-
στοιχα το αντιπολεμικό κίνημα του
1962-64 με το ζόρι συσπείρωνε μερι-
κές εκατοντάδες ανθρώπους σε κά-
θε διαδήλωση ή συγκέντρωσή του. 

Όμως, οι καιροί άλλαζαν, και μάλι-
στα με ταχύτητα. Το 1965 οι διαδη-
λώσεις (30.000 και 50.000 στη Νέα
Υόρκη) μαζικοποιούνται ενάντια
στους άγριους αεροπορικούς βομ-
βαρδισμούς - με πιο γνωστό το σύν-
θημα «Τζόνσον, πόσα παιδιά σκότω-
σες σήμερα;». 

Το 1967, η μαζική και υποχρεωτική
στρατολόγηση εφέδρων, οδηγεί σε
έκρηξη το αντιπολεμικό κίνημα.
400.000 διαδηλώνουν τον Απρίλιο
στη Νέα Υόρκη. Περίπου 100.000
συμμετέχουν στην περικύκλωση του
Πενταγώνου. Ο μαύρος θρύλος του
μποξ Μοχάμετ Άλι αρνήθηκε να πάει
να πολεμήσει. «Κανένας Βιετκόγκ δεν
με αποκάλεσε ποτέ αράπη» δηλώνει.

Εφιάλτης

Η Επίθεση της Τετ λειτούργησε
σαν κέντρισμα για το κίνημα. Καταρ-
χάς, γιατί προκάλεσε κρίση στους
από πάνω. Στις 31 Μάρτη ο πρό-
εδρος Τζόνσον έκανε ένα «διάγγελ-
μα στο έθνος» από την τηλεόραση.
Δήλωσε ότι δεν πρόκειται να διεκδι-
κήσει την προεδρία στις εκλογές
που θα γίνονταν τον Νοέμβρη. Η δη-
μοτικότητά του είχε καταρρεύσει.
Μέσα σε λίγες βδομάδες ένας
στους πέντε Αμερικάνους είχε αλλά-
ξει γνώμη για τον πόλεμο. Και για
ένα κομμάτι της άρχουσας τάξης η
συνέχιση του πολέμου «φθοράς»
στο Βιετνάμ ζωντάνευε τον εφιάλτη
μεγάλων κοινωνικών και πολιτικών
εκρήξεων στις ίδιες τις ΗΠΑ. 

Η δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ
Κινγκ στις αρχές του Απρίλη του 1968
προκάλεσε εξεγέρσεις σε 110 πόλεις
με τον στρατό και την Εθνοφρουρά
να καταστέλλουν τις μεγαλύτερες
από αυτές. Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εί-
χε γίνει το σύμβολο του κινήματος για
τα πολιτικά δικαιώματα των Μαύρων
από τη δεκαετία του ’50. Και παρά τις
πιέσεις της κυβέρνησης Τζόνσον και
πολλών συνεργατών του, το 1967 είχε
ταχτεί κι αυτός ανοιχτά ενάντια στον
πόλεμο στο Βιετνάμ. 

Τον Οκτώβρη, δυο μαύροι αθλη-
τές στους Ολυμπιακούς Αγώνες
στην Πόλη του Μεξικού, οι Τόμι Σμιθ
και Τζον Κάρλος, ύψωσαν τη γροθιά
τους κατά την απονομή των μεταλ-
λίων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για
τον ρατσισμό του αμερικάνικου κρά-
τους. Η υψωμένη γροθιά ήταν ο χαι-
ρετισμός των Μαύρων Πανθήρων,
της επαναστατικής οργάνωσης που
κέρδιζε χιλιάδες νέους αγωνιστές
και αγωνίστριες.

Το 1968 είναι επίσης η χρονιά που
το SDS, η μεγαλύτερη φοιτητική ορ-
γάνωση της δεκαετίας του �’60, δια-
σπάται σε μια σειρά από οργανώσεις
που στην πλειοψηφία τους αυτοχα-
ρακτηρίζονται επαναστατικές, την
ίδια στιγμή που το κίνημα στα πανεπι-
στήμια ριζοσπαστικοποιείται από «φι-
λειρηνικό» σε αντιπολεμικό με σύνθη-
μα «νίκη στους Βιετκόνγκ». Η SDS εί-
χε ξεκινήσει σαν μια οργάνωση στις
παρυφές του Δημοκρατικού Κόμμα-
τος που είχε στηρίξει τον Τζόνσον
στις προεδρικές εκλογές του 1964.
Το 1968 τροφοδοτούσε την επανα-
στατική αριστερά που γεννιόταν. Το
Βιετνάμ κι η Επίθεση της Τετ ήταν
καταλύτης σε αυτή τη διαδικασία. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Αμερικάνοι στρατιώτες
νεκροί και
ταμπουρωμένοι στη
διάρκεια της επίθεσης
των Βιετκόνγκ στην
Αμερικάνικη πρεσβεία
στη Σαϊγκόν



Η
τελευταία ταινία του Τζο
Ράιτ είναι μια μεγαλόπνοη
ιστορική παραγωγή που φι-

λοδοξεί να ζωντανέψει τη χρονική
περίοδο του Β’�Παγκοσμίου Πολέ-
μου όταν η Βρετανία, μετά την κα-
τάρρευση του Δυτικού μετώπου
και την επέλαση των ναζιστικών
στρατευμάτων προς τη Γαλλία,
αποφάσισε να μπει ενεργά σε
στρατιωτική αντιπαράθεση με τη
Γερμανία με πρωθυπουργό τον
Ουίνστον Τσόρτσιλ. 

Το αποτέλεσμα διαθέτει πολλές
ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές
αρετές: Καλογυρισμένη και ατμο-
σφαιρική ταινία, με δυνατό σενάριο
που διαθέτει χιούμορ και φλέγμα
και τον Γκάρι Όλντμαν να ενσαρ-
κώνει υποδειγματικά τον Τσόρτσιλ.
Πέρα όμως από το θέαμα, αξίζει να
σταθούμε στην ιστορική άποψη
που προβάλλεται για τον Β�Π.Π.
αλλά και για τον συντηρητικό πολι-
τικό. Αν και αποφεύγει έξυπνα μια
άγαρμπη αγιογραφία, η ταινία πα-
ρουσιάζει τον Τσόρτσιλ σαν ένα
αουτσάιντερ που με τη διορατικό-
τητα και το θάρρος του «έσωσε» τη
Βρετανία από τον κατήφορο και
την Ευρώπη από τα νύχια του Χίτ-
λερ. Πρόκειται για μύθους.

Η ταινία ξεκινά τον Μάιο του
1940, με την πολιτική κρίση που ξέ-
σπασε στη Βρετανία, όταν η πολιτι-
κή του πρωθυπουργού Τσάμπερ-
λεϊν και του υπουργού εξωτερικών
Χάλιφαξ να «εξευμενίζουν» τη χιτ-
λερική Γερμανία προσπαθώντας να
κρατήσουν τη χώρα τους από ένα
θερμό πόλεμο, κατάρρευσε με εκ-
κωφαντικό τρόπο. Όλο σχεδόν το
πολιτικό κατεστημένο, από τον βα-
σιλιά μέχρι το κόμμα των Τόρις
που κυβερνούσε και την αστική τά-
ξη, ως τότε συμφωνούσε με αυτή
την τακτική, στο βωμό της οποίας
είχαν ήδη δωρίσει την Τσεχοσλο-
βακία και την Πολωνία στους ναζί.
Πίστευαν ότι ο Χίτλερ θα αρκείτο
στην κυριαρχία της Ανατολικής Ευ-
ρώπης και θα στρεφόταν προς την
αντίπαλό τους ΕΣΣΔ. Ήταν βαθιά
νυχτωμένοι. 

Χρεωκοπημένο κόμμα

Η ήττα στο Βέλγιο σήμανε καμ-
πανάκι ότι η Βρετανική αυτοκρατο-
ρία όχι μόνο θα έχανε την παγκό-
σμια κυριαρχία, αλλά κινδύνευε με
στρατιωτική εισβολή. Ο Τσόρτσιλ
αναδύθηκε το αμέσως προηγούμε-
νο διάστημα, όταν συμμάχησε ανε-
πίσημα με το Εργατικό Κόμμα
εναντίον αυτής της τακτικής. Με
την παραίτηση του Τσάμπερλεϊν,
ήταν ο μόνος αποδεκτός πρωθυ-
πουργός για κυβέρνηση εθνικής
ενότητας. 

Η εικόνα που προβάλλεται ότι
τον υπονόμευαν μέσα στο ίδιο του
το κόμμα για την περίοδο που ανέ-
λαβε πρωθυπουργός ισχύει, γιατί
υπήρχαν μεγάλοι καυγάδες μέσα
στους χρεωκοπημένους Τόρυδες

για την στάση τους στον πόλεμο.
Είναι όμως ολότελα ψέμα ότι τον
μισούσε ο Τύπος και ότι ο ίδιος εν-
διαφερόταν για τη δημοκρατία και
για την εργατική τάξη της Βρετα-
νίας. Ο Τσόρτσιλ υπήρξε πάντα ένα
χαϊδέμενο πολεμοκάπηλο παιδί της
αυτοκρατορίας, με μεγάλη ιδέα για
τον εαυτό του και καλές σχέσεις με
τους βαρώνους του Τύπου. Γόνος
αστικής οικογένειας και απόφοιτος
στρατιωτικής σχολής, δεν έκρυψε
την αγάπη του για τις πολεμικές
αναμετρήσεις, και χρησιμοποιούσε
τα πόστα που του ανέθεταν για να
καλοπερνάει και να στέλνει στρα-
τιωτικές ανταποκρίσεις στις αστι-
κές εφημερίδες, που τον καθιέρω-
σαν σαν συγγραφέα. 

Στον Α’�Παγκόσμιο Πόλεμο βα-
ρύνεται για την πανωλεθρία της
Αντάντ στη Γκαλίπολη της Οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας, όμως ο ίδιος
απόλαυσε κάθε στιγμή των πολεμι-
κών επιχειρήσεων όπως τον βομ-
βαρδισμό των Γερμανικών στρα-
τευμάτων με σπρέι μουστάρδας
και το 1920 διέταξε τον ψεκασμό
των εξεγερμένων Κούρδων του Βό-
ρειου Ιράκ με δηλητηριώδη αέρια.

Είχε δηλώσει ότι αυτό «αρμόζει σε
απολίτιστες φυλές». Ήταν άλλωστε
φανατικός οπαδός της ευγονικής
μεθόδου.

«Εύσημα»

Στα «εύσημά» του περιλαμβάνεται
το μίσος του για τις σουφραζέτες, η
βίαιη καταστολή μιας κατάληψης
αναρχικών, η συγκρότηση της πα-
ραστρατιωτικής φιλοβρετανικής ορ-
γάνωσης «Black and Τans» στον πό-
λεμο της ανεξαρτησίας στην Ιρλαν-
δία, που δολοφόνε χιλιάδες Ιρλαν-
δούς αγωνιστές. Είχε πρωτοστατή-
σει στην καταστολή εργατικών κινη-
τοποιήσεων, όπως η απεργία των
μεταφορέων στο Λίβερπουλ το
1911, εναντίον των οποίων επιστρά-
τευσε 50.000 στρατιώτες που άνοι-
ξαν πυρ στο πλήθος, αφήνοντας πί-
σω τους 4 νεκρούς.

Ο Τσόρτσιλ δεν υπήρξε ποτέ εχ-
θρός του ναζισμού και του φασι-
σμού. Αντίθετα δεν έκρυψε τη συμ-
πάθειά του για τον Μουσολίνι που
σταμάτησε τον Μπολσεβικισμό
στην Ιταλία. Βαθιά αντικομμουνι-
στής, είχε στηρίξει την εισβολή των
Δυτικών στην επαναστατημένη Ρω-

σία το 1918. Η μεταστροφή του το
1940 δεν είχε να κάνει με κανένα
αντιφασιστικό φρόνημα, αλλά με
την σωστή (για πρώτη ίσως φο-
ρά...) εκτίμηση ότι ο Χίτλερ δεν
μπορούσε να εξαγοραστεί με πε-
ριορισμένες εδαφικές παραχωρή-
σεις και αποτελούσε την πραγματι-
κή άμεση απειλή για την κυριαρχία
της Βρετανίας. 

Αυτό τον εκτόξευσε στην πρωθυ-
πουργία και τον κράτησε εκεί, όπως
επίσης η διάσωση της πλειοψηφίας
του Βρετανικού στρατού στη Δουν-
κέρκη, και όχι τα πολιτικά του χαρί-
σματα. Έμεινε διάσημος για τις δη-
λώσεις του «Δεν θα παραδοθού-
με!... Δεν έχω τίποτα να προσφέρω
παρά αίμα, μόχθο, ιδρώτα και δά-
κρυα». Δεν εννοούσε ασφαλώς τα
δικά του, αλλά των Βρετανών εργα-
τών και εργατριών, που με ειλικρινή
αντιφασιστική διάθεση κινητοποι-
ήθηκαν ενάντια στη ναζιστική απει-
λή και έβαλαν πλάτη στις πολεμικές
επιχειρήσεις των Συμμάχων.  

Αντίθετα οι δικές του ενέργειες
σε όλη διάρκεια του πολέμου υπη-
ρέτησαν αυστηρά τα συμφέροντα
του Βρετανικού ιμπεριαλισμού: Για
την υπεράσπιση του χρυσοφόρου
καναλιού του Σουέζ κινητοποίησε
στρατεύματα από τη Βρετανία, την
Ινδία, την Αυσταλία και τη Νέα Ζη-
λανδία, αφήνοντας τις τελευταίες
ακάλυπτες απέναντι στις επιθεσεις
της Ιαπωνίας. Το 1943 άφησε 5
εκατομμύρια Ινδούς να λιμοκτονή-
σουν στη Βεγγάλη κρατώντας τις
προμήθειες σιτηρών κλειδωμένες
στις Βρετανικές αποθήκες. Με το
τέλος του πολέμου, διαχειρίστηκε
κυνικά την παρακμή της Βρετανι-
κής αυτοκρατορίας στις συμφω-
νίες της Γιάλτας και του Πότσδαμ,
όταν αντάλλασσε σημειώματα με
τον Στάλιν για την μοιρασιά του κό-
σμου, μεταξύ αυτών και των Βαλ-
κανίων. Αυτό δεν τον εμπόδισε να
πρωτοστατήσει στον Ελληνικό εμ-
φύλιο εξοπλίζοντας τους δεξιούς
δοσίλογους ενάντια στον Δημοκρα-
τικό στρατό.

Οι αντικομμουνιστικές κραυγές
του δεν τον έσωσαν από εκλογική
συντριβή το 1945. Επανήλθε στην
κυβέρνηση το 1950 και μέχρι το
θάνατό του προσπάθησε μάταια να
εξωραΐσει τον μύθο του «μεγάλου
ηγέτη», τον οποίο δυστυχώς ανα-
παράγει η «Πιο σκοτεινή ώρα». Η
πραγματική του θέση βρίσκεται
στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Δήμητρα Κυρίλλου
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ο μύθος του Τσώρτσιλ

Ο Τσώρτσιλ στην Αθήνα, σφαγέας του κινήματος της Αντίστασης

Η πιο σκοτεινή ώρα, του Τζο Ράιτ
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Σ
ε μια Μέση Ανατολή βασανισμένη από
την κυριαρχία του δυτικού ιμπεριαλι-
σμού, ο Κουρδικός λαός είναι ανάμεσα

στα μεγαλύτερα θύματα. Όταν η Βρετανία και
η Γαλλία διαιρούσαν σε φέτες την Οθωμανική
Αυτοκρατορία πριν από περίπου ένα αιώνα,
αρνήθηκαν στους Κούρδους το δικαίωμα της
αυτοδιάθεσης. Αντ’ αυτής, οι Κούρδοι διαμοι-
ράστηκαν ανάμεσα σε άλλα κράτη -την Τουρ-
κία, την Συρία, το Ιράκ και το Ιράν- που συνή-
θως τους καταπίεζαν.  

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Αυτό συνεχίζεται και σήμερα. Το περασμένο
σαββατοκύριακο, τουρκικές δυνάμεις επιτέθη-
καν στο Αφρίν στην Ροζάβα, την περιοχή της
Συρίας που βρίσκεται κάτω από κουρδικό
έλεγχο. Το πρόβλημα όμως δεν έγκειται μόνο
στην καταπίεση που αντιμετωπίζουν από τα
κράτη της περιοχής. Αφορά και τις επιλογές
που έχουν κάνει κατά καιρούς οι ηγέτες των
Κούρδων να συμμαχήσουν με ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις και συγκεκριμένα τις ΗΠΑ.

Πρόκειται για μια στρατηγική που εδώ και
αρκετό καιρό εφαρμόζουν τα δύο Κουρδικά
εθνικιστικά κόμματα του βορείου Ιράκ, το
Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα (KDP) και η Πα-
τριωτική Ένωση Κουρδιστάν (PUK). Τα δύο
κόμματα εκμεταλλεύτηκαν τον Πόλεμο του
Κόλπου που εξαπολύθηκε το 1991 υπό την
ηγεσία των ΗΠΑ ενάντια στον Σαντάμ  Χουσεϊν
για να δημιουργήσουν ένα θύλακα υπό την
προστασία της αμερικάνικης αεροπορικής δύ-
ναμης. Η εισβολή των ΗΠΑ και της Βρετανίας
στο Ιράκ το 2003 επέτρεψε στον κουρδικό θύ-
λακα να εδραιωθεί. Έμοιαζε τότε με ένα νησί
σχετικής ηρεμίας μέσα στο χάος που κατρα-

κυλούσε το υπόλοιπο Ιράκ. 
Η άνοδος του ISIS, και η κατάληψη της Μο-

σούλης από αυτό, φάνηκε ότι προσφέρει νέες
ευκαιρίες. Κουρδικές δυνάμεις εκμεταλλεύτη-
καν την σύγχυση που επικρατούσε στη Βαγδά-
τη για να καταλάβουν αμφισβητούμενες περιο-
χές και κυρίως τις πετρελαιοπηγές του Κιρ-
κούκ. Και έλαβαν τέραστια υποστήριξη από τις
ΗΠΑ πολεμώντας στο πλευρό των δυνάμεων
της ιρακινής κυβέρνησης στην εκστρατεία με
στόχο να διώξουν το ISIS από την περιοχή.    

Τον Σεπτέμβριο του 2017, και ενώ αυτή η
συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στένευε
τον κλοιό της γύρω από τη Μοσούλη, ο πρό-
εδρος του Ιρακινού Κουρδιστάν και ηγέτης
του KDP Μασούντ Μπαρζανί κάλεσε ένα δημο-
ψήφισμα με αίτημα την ανεξαρτησία. Παρόλο
που το κέρδισε με μια μεγάλη πλειοψηφία,
υπερέβαλε στο παίξιμο αυτού του χαρτιού. 

Η ιρακινή κυβέρνηση μπόρεσε να ανακατα-
λάβει τη Μοσούλη, χάρη στην υποστήριξη όχι
μόνο των ΗΠΑ αλλά και του Ιράν. Σιϊτικές πολι-
τοφυλακές που είχαν την υποστήριξη του
Ιράν, έπαιξαν έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο
στην ήττα του ISIS. Toν Οκτώβρη, μετά από
την πτώση της Μοσούλης, ο ιρακινός πρωθυ-
πουργός Χαιντάρ αλ Αμπαντί διηύθυνε κάποι-
ες από αυτές με στόχο την ανακατάληψη των
εδαφών που είχαν κατάλάβει οι Κούρδοι το
2014. Τις πήραν σχεδόν αμέσως, πιθανώς λό-
γω και μιας συμφωνίας των ηγετών του PUK,
των ανταγωνιστών του Μπαρζανί, με το Ιράν.   

Σήμερα, μπορεί να βρισκόμαστε μπροστά σε
μια επανάληψη του τι συνέβη στο Ιράκ, στη Συ-
ρία. Η Ροζάβα είχε κερδηθεί από το Κουρδικό

YPG (Μονάδες Προστασίας του Λαού) όταν το
καθεστώς του Μπασάρ Αλ Άσαντ πολεμώντας
για την επιβίωσή του το 2011 την εγκατέλειψε.
Το YPG έχει στενές σχέσεις με το Κουρδικό Ερ-
γατικό Κόμμα (PKK) το οποίο εδώ και δεκαετίες
βρίσκεται σε πόλεμο με το Τουρκικό κράτος.  

Εκστρατεία

Όπως και στην περίπτωση του Ιράκ, η Ουά-
σιγκτον αγκιστρώθηκε σαν σύμμαχος πάνω στο
YPG. Yπό την ηγεσία των Κούρδων, οι Συριακές
Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), υποστηριζόμε-
νες από 2.000 αμερικάνους στρατιώτες έπαιξαν
ένα σημαντικό ρόλο στην εκστρατεία που τελι-
κά έδιωξε το ISIS από την πρωτεύουσά του στη
Ράκκα. Τώρα ελέγχουν το 25% της Συρίας.  

Το πρόβλημα για τις ΗΠΑ είναι ότι η ήττα
του ISIS έχει οδηγήσει στην ενδυνάμωση του
Ιράν που έχει υποστηρίξει και τον Άσαντ στη
Συρία και τον Αλ Αμπαντί στο Ιράκ. Έτσι, την
τελευταία βδομάδα η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε
ότι θα διατηρήσει στρατεύματα στη Συρία. Ο
προσχηματικός σκοπός είναι ότι θα εκπαιδεύ-
σει τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις σε
μια ισχυρή πολιτοφυλακή 30.000 στρατιωτών
στην βορειοανατολική Συρία.    

Στην πραγματικότητα αυτή η κίνηση στο-
χεύει στο Ιράν εναντίον του οποίου ο Ντό-
ναλντ Τραμπ υιοθετεί μια αυξανόμενα επιθετι-
κή στάση. Αλλά στο πολύπλοκο και πολυδιά-
στατο παιχνίδι σκακιού της Μέσης Ανατολής
αυτή η κίνηση έρχεται αναπόφευκτα σε σύγ-
κρουση με την Τουρκία. Η κυβέρνηση του Ερν-
τογάν έχει κλιμακώσει τον πόλεμο ενάντια στο

PKK τα τελευταία δύο χρόνια και δεν θέλει να
δει τον αντίπαλό της να δυναμώνει στη Συρία.  

Ο άλλος παράγοντας στην εξίσωση είναι η
Ρωσία, που επενέβη αποφασιστικά τον Σε-
πτέμβρη του 2016 για να γείρει η πλάστιγγα
του εμφυλίου πολέμου προς όφελος του
Άσαντ. Η Ρωσία έχει επίσης υποστηρίξει το
YPG. Αλλά, μετά από διαπραγματεύσεις που
έγιναν στην Μόσχα την περασμένη βδομάδα, η
ρωσική στρατιωτική αστυνομία που έδρευε
στο Αφρίν αποσύρθηκε. Ουσιαστικά ο Πούτιν
έδωσε στον Ερντογάν το πράσινο φως να επι-
τεθεί -και αυτός το έκανε. 

Οι ΗΠΑ παρακολούθησαν ενώ οι Κούρδοι
που βρίσκονταν κάτω από τη φτερούγα τους,
εξευτελίζονταν στο Ιράκ. Θα κάνουν το ίδιο και
στη Συρία; Όποια και αν είναι η απάντηση σε
αυτήν την ερώτηση, είναι ο Κουρδικός λαός
εκείνος που θα υποφέρει. Ας ελπίσουμε ότι οι
πολιτικοί του ηγέτες θα διδαχθούν ότι δεν
υπάρχει κέρδος από τις συμμαχίες με ιμπερια-
λιστικά τέρατα σαν τον Τραμπ και τον Πούτιν. 

Ο
ι λαοί της Τουρκίας και της Μέσης
Ανατολής διψούν για ειρήνη. Κι
αυτή η δίψα, για μια ακόμη φορά,

βρίσκεται κάτω απ’τήν απειλή των βομ-
βαρδισμών και της εισβολής. Το Αφρίν,
μια πόλη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώ-
πων βιώνει τον πόλεμο και την καταστρο-
φή που προκαλούν οι Τουρκικές Ένοπλες
Δυνάμεις. Ο Τούρκος πρωθυπουργός
Μπιναλί Γιλντιρίμ διακήρυξε ότι “το όνομα
της επιχείρησης είναι Κλάδος Ελαίας. Εί-
ναι μια επιχείρηση που προσπαθεί να φέ-
ρει την ειρήνη, τη γαλήνη και την ηρεμία”.

Αντίθετα με τις υποσχέσεις αυτής της
πολεμικής διακήρυξης, είναι γνωστό το
γεγονός ότι η ιστορία της περιοχής είναι
σημαδεμένη απ’τόν πόλεμο, τη σύγκρου-
ση, τη φτώχεια και τη στέρηση, όλα απο-
τέλεσμα των F-16, των τεθωρακισμένων
Λέοπαρντ και των στρατευμάτων.

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν προσπα-
θεί να προετοιμάσει την κοινωνία για έναν
μακροπρόθεσμο πόλεμο. Είναι χαρακτη-
ριστική αυτή η δήλωση: “Η επιχείρηση
του Αφρίν θα έχει ως συνέχεια την επιχεί-
ρηση για το Μάνμπιτζ”. Ο Μπιναλί Γιλντι-
ρίμ προσπαθεί να νομιμοποιήσει την
επέμβαση λέγοντας ότι τα τανκς “θα σώ-

σουν τον κόσμο από την καταπίεση”. Τα
τηλεοπτικά κανάλια έχουν γίνει ένα με αυ-
τή τη χορωδία και κάνουν την προσπά-
θεια να πείσουν τον κόσμο για την προπα-
γάνδα ότι η στρατιωτική επιχείρηση γίνε-
ται “για να προστατευθεί η εδαφική ακε-
ραιότητα της Συρίας”.

Αστάθεια

Η αλήθεια είναι ότι η “εθνική συμμαχία”
της Τουρκίας έχει επιλέξει να αντιμετωπί-
σει την όλο και πιο βαθιά αστάθεια εντός
και εκτός χώρας με πόλεμο και σύγκρου-
ση. Στην πραγματικότητα, οι πολιτικές της
κυβέρνησης και των εθνικιστών συμμάχων
της, που είναι σχεδιασμένες για να υπερα-
σπίσουν τα συμφέροντα του τουρκικού
κράτους, θα προκαλέσουν μόνο παραπέρα
αστάθεια και θα ανοίξουν το δρόμο για πε-
ραιτέρω κρίσεις.

Ο πόλεμος ενάντια στο Αφρίν κατάφερε
να κάνει όλες τις πολιτικές πτέρυγες που
βάζουν ως προτεραιότητα στην εθνικιστική
τους ατζέντα την επιβίωση του κράτους να
στοιχηθούν πίσω από την “εθνική συμμα-
χία” του ΑKP (του κόμματος του Ερντο-
γάν) με το φασιστικό MHP.

Κι όμως, σε μια εποχή που μόλις πρό-

σφατα ένας εργάτης έβαλε δημοσίως φω-
τιά στον εαυτό του για να τραβήξει την
προσοχή πάνω στη φτώχεια, το πρόβλη-
μα για τον κόσμο στην Τουρκία είναι πώς
να τα βγάλουν πέρα, κι όχι η συνέχεια του
κράτους. Αυτό που χρειαζόμαστε και
απαιτούμε είναι ζωή με ηρεμία όχι με κα-
ταπίεση, ζωή με ειρήνη όχι με πόλεμο, μια
ζωή όπου οι εργάτες δεν θα αναγκάζον-
ται να επιβιώνουν κάτω από το όριο της
φτώχειας.

Ο πόλεμος στο Αφρίν πρέπει να σταμα-
τήσει τώρα. Διακηρύξεις τύπου “Σήμερα
Αφρίν, αύριο Μάνμπιτζ” που στοχεύουν
στην επέκταση του πολέμου, πρέπει να
σταματήσουν τώρα. Η πολιτική των ειρη-
νευτικών διαπραγματεύσεων που μέχρι
πριν από λίγα χρόνια έδιναν ελπίδα και με-
γάλες προσδοκίες σε όλους πρέπει να
επανέλθει. Όχι μόνο οι ΗΠΑ και η Ρωσία,
αλλά και όλες οι περιφερειακές δυνάμεις
πρέπει να τερματίσουν τη στρατιωτική
τους παρουσία στη Συρία.

DSIP - Επαναστατικό 
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
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Όχι συμμαχίες με τα 
ιμπεριαλιστικά τέρατα
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Eκατομμύρια γυναίκες στους δρόμους των ΗΠΑ

Ε
κατομμύρια κατέβηκαν στους
δρόμους των ΗΠΑ το περα-
σμένο Σάββατο για τη δεύτε-

ρη ετήσια “Πορεία Γυναικών” ενάν-
τια στη γυναικεία καταπίεση, την
ανισότητα και το σεξισμό της κυ-
βέρνησης Τραμπ. Ο ίδιος ο Τραμπ
με τη συνηθισμένη νευρικότητα που
τον διακρίνει όταν βλέπει κίνδυνο
έκανε ένα πρωινό τουίτ: “Ωραίος
καιρός σε όλη την μεγάλη μας χώ-
ρα, τέλεια μέρα για να διαδηλώσουν
όλες οι γυναίκες… και να γιορτά-
σουν τη μικρότερη γυναικεία ανερ-
γία τα τελευταία 18 χρόνια”.

Οι γυναίκες και όχι μόνο οι γυναί-
κες δεν ενδιαφέρθηκαν για τις ειρω-
νείες του Τραμπ. Έτσι κι αλλιώς, την
προηγούμενη μόλις μέρα ο Τραμπ
ήταν καλεσμένος ομιλητής σε εκδή-
λωση ενάντια στην έκτρωση. Το
Σάββατο, στις μεγαλουπόλεις των
ΗΠΑ τα βαγόνια των μετρό άρχισαν
να πλημμυρίζουν από νωρίς για να
κατεβάσουν τον κόσμο στις διαδη-
λώσεις. Πάνω από μισό εκατομμύ-
ριο στο Λος Άντζελες, 300 χιλιάδες
στο Σικάγο, 200 χιλιάδες στη Νέα
Υόρκη. Και την ίδια στιγμή δεκάδες
χιλιάδες σε πολλά μικρότερα ση-
μεία, ανάμεσά τους σε κάστρα της
Δεξιάς. Οι διαδηλώσεις απλώθηκαν
και έξω από τις ΗΠΑ, πρώτα και κύ-
ρια στον Καναδά, όπου ήταν μαζι-
κές, αλλά και στο Λονδίνο και σε άλ-
λες πόλεις της Ευρώπης.

Η πρώτη Πορεία των Γυναικών
πριν από ένα χρόνο ήταν αριθμητικά
μεγαλύτερη. Όμως όπως πολλοί
σχολιάζουν πέρσι οι διαδηλώσεις
εξελίχθηκαν μέσα σε ένα σοκ, ήταν
ακριβώς πάνω στην ορκωμοσία του
Τραμπ, με τον κόσμο να προσπαθεί
να καταλάβει τι και πώς έφερε τον
πιο ξεδιάντροπα σεξιστή και ρατσι-
στή στην προεδρική καρέκλα. Φέτος,
δίπλα στην οργή για ό,τι έχει σημάνει
ένας χρόνος Τραμπ στην εξουσία, οι
διαδηλώσεις ήταν κομμάτι της αισιο-
δοξίας που έχουν ξαναφέρει τα κινή-
ματα και η αίσθηση ότι η κυβέρνηση
Τραμπ κάθε άλλο παρά σταθερά και
ανενόχλητη προχωράει.

Η ηγεσία των “Πορειών”, συνδε-
δεμένη με το Δημοκρατικό Κόμμα,
επιχείρησε και επιχειρεί να διοχε-
τεύσει όλο τον ενθουσιασμό προς
τις κάλπες που στήνονται για τη
Βουλή και τη Γερουσία τον ερχόμε-
νο Νοέμβρη. Είχε βάλει στο κέντρο
τη συγκέντρωση στο Λας Βέγκας,
όπου οργανώθηκε και ένα συνέδριο
των Πορειών, με κύριο επιχείρημα
ότι η εκλογική μάχη στη Νεβάδα εί-
ναι σημαντική.

Όμως στην πράξη, οι μεγάλες πο-
ρείες ξέφυγαν εντελώς από αυτά τα
όρια. Πρώτα απ’ όλα έγιναν πορείες
και όχι μόνο συγκεντρώσεις. Η συμ-
μετοχή δεν ήταν εξατομικευμένη -ο
κόσμος κατέβηκε με πανό, συνθή-
ματα και οργανωμένα. Και έδωσαν
το παρών όλα τα κινήματα που κά-
νουν συνδέσεις όλων των επιμέρους
αγώνων με το γυναικείο. Σε πρώτο
πλάνο το κίνημα για την υπεράσπι-
ση των μεταναστών που θέλει να
απελάσει ο Τραμπ, κυρίως των “Dre-
amers”, που ήρθαν ως ανήλικοι στις
ΗΠΑ και με την κυβέρνηση Ομπάμα
είχαν αποκτήσει ελπίδες ότι θα νομι-

μοποιούνταν. Στη Νέα Υόρκη έκανε
δυναμική εμφάνιση το κίνημα αλλη-
λεγγύης στην Παλαιστίνη που ανέ-
δειξε την Άχεντ Ταμίμι σαν πρώτο
ζήτημα, την 16χρονη Παλαιστίνια
που βρίσκεται στις ισραηλινές φυ-
λακές από το Δεκέμβρη. Οι συνέχει-
ες του κινήματος “Οι ζωές των μαύ-
ρων μετράνε” έβαλαν στα πανό και
τις πικέτες τους τις αφροαμερικα-
νές γυναίκες που βρίσκονται στις
φυλακές των ΗΠΑ, πολλές φορές
αποκομμένες από τα παιδιά τους,
σε εντελώς δυσανάλογους αριθ-
μούς σε σχέση με τον υπόλοιπο
πληθυσμό.

Από τα Κάτω

“Μια από τις μεγάλες κριτικές για
την περσινή πορεία ήταν ότι συμμε-
τείχαν κυρίως λευκές, πολιτικοποι-
ημένες γυναίκες”, εξηγεί η Λέιλα
Φάντελ. “Φέτος οι οργανωτές λένε
ότι απευθύνονται σε τοπικούς συμ-
μάχους μετά από έναν ολόκληρο
χρόνο δουλειάς από τα κάτω για να
φτάσουν σε όλα τα σημεία της Αμε-
ρικής, από τις μειονότητες ως τις

γυναίκες χωρίς δικαιώματα και τις
κοινότητες με τα πιο χαμηλά εισο-
δήματα”.

Αυτό που κατάφεραν έτσι τα κινή-
ματα είναι ότι πέρα από τις κάλπες,
η γενική μάχη ενάντια στο σεξισμό
απέκτησε πρόσωπο και αναδείχθη-
καν οι συγκεκριμένες μάχες που
βρίσκονται σε εξέλιξη. Μία από αυ-
τές είναι η μάχη για την υπεράσπιση
της δημόσιας υγείας, μετά την από-
φαση του Τραμπ να διαλύσει το
ελάχιστο κράτος πρόνοιας που είχε
αναγκαστεί να παραχωρήσει ο Ομ-
πάμα. Υπολογίζεται ότι 250 χιλιάδες
υποστηρικτές της “Πορείας των γυ-
ναικών” έχουν ήδη στείλει καρτ-πο-
στάλ στους γερουσιαστές τους,
εξηγώντας τους τι θα σημάνει για
τις ίδιες και τις οικογένειές τους το
πισωγύρισμα στην υγεία. 350 χιλιά-
δες αντίστοιχα τηλεφωνήματα
έχουν γίνει ενάντια στους περιορι-
σμούς στο δικαίωμα της έκτρωσης.

Ακόμη και οι Τάιμς της Νέας Υόρ-
κης που τάσσονται αναφανδόν υπέρ
της διοχέτευσης του κινήματος
στην εκλογική μηχανή των Δημο-

κρατικών, αναγκάστηκαν στο ρε-
πορτάζ τους να περιγράψουν την
ένταση που εκδηλώθηκε σε πολλά
σημεία, ανάμεσα στο ριζοσπαστι-
σμό των οργανωμένων μπλοκ που
έφταναν με τα δικά τους συνθήμα-
τα, και την επίσημη “οργάνωση”.

Δίπλα στα κοινωνικά κινήματα, και
συνδικάτα ή πρωτοβουλίες γυναι-
κών σε εργατικούς χώρους, με πιο
χαρακτηριστική την ένωση των οι-
κιακών βοηθών που βρέθηκε από
πέρσι στην οργανωτική επιτροπή
της Πορείας. Η επικεφαλής της
ένωσης Αϊ-τζεν Που σχολίασε ότι
“Το 2017 φάνηκε ότι οι γυναίκες
έδειξαν ότι είναι έτοιμες να αναλά-
βουν παραπάνω από ό,τι τους ανα-
λογεί για την υπεράσπιση της δημο-
κρατίας. Βρίσκονται επικεφαλής
μιας μεταμόρφωσης της αμερικάνι-
κης πολιτικής ζωής και κουλτούρας
που ανοίγει μεγάλες ελπίδες”. Η
Που ήταν η επίσημη προσκεκλημένη
της ηθοποιού Μέριλ Στριπ στην
απονομή των Χρυσών Σφαιρών, σε
μια προσπάθεια να αναδειχθεί το κί-
νημα #MeToo ενάντια στη σεξουα-
λική παρενόχληση και βία. Είναι μια
υπενθύμιση ότι οι εξελίξεις στο Χό-
λιγουντ δεν είναι η αιτία αλλά το
αποτέλεσμα ενός κινήματος που εί-
χε στο κέντρο του απλές και εργα-
ζόμενες γυναίκες.

“Ο κόσμος ήταν πραγματικά έξω
φρενών πέρσι, και είναι εντελώς έξω
φρενών και φέτος”, είπε η Ταμίκα
Μάλορι, μια από τις επικεφαλής της
Πορείας Γυναικών. Η Χίλαρι Κλίντον
κάλεσε τον κόσμο να δείξει την ίδια
οργή που έδειξε στην πορεία και
στις κάλπες του Νοέμβρη. Είναι βέ-
βαιο ότι πολύς κόσμος θα χρησιμο-
ποιήσει κάθε πιθανό μέσο στην προ-
σπάθεια να γκρεμίσει τον Τραμπ,
αλλά οι εμπειρίες και η ριζοσπαστι-
κοποίηση των τελευταίων χρόνων
ανοίγουν δυνατότητες για να φτάσει
το κίνημα πολύ πιο μακριά από εκεί
που θα ήθελαν να το εγκλωβίσουν
οι κάθε λογής Κλίντον.

Νίκος Λούντος

Eλεύθερη η Μαχιενούρ!

Ε
λεύθερη είναι η Αιγύπτια αγωνίστρια Μαχιενούρ αλ-
Μάσρι από την περασμένη βδομάδα. Για δεύτερη φο-
ρά στη φυλακή από το καθεστώς Σίσι, η Μαχιενούρ

κέρδισε την έφεσή της και γύρισε στο κίνημα και στους δι-
κούς της. Επαναστάτρια σοσιαλίστρια και δικηγόρος αφο-
σιωμένη στην υπεράσπιση των εργατικών αγώνων, φυλακί-
στηκε με αφορμή τη συμμετοχή της σε διαδήλωση ενάντια
στη συμφωνία Αιγύπτου - Σαουδικής Αραβίας. Ο μοναδικός
“μάρτυρας” μπάτσος δήλωσε ότι δεν την είχε ούτε δει με τα
δικά του μάτια.

Η Διεθνής Αμνηστία σχολιάζει με ανακοίνωσή της: “Πρόκει-
ται για φοβερά νέα. Η Μαχιενούρ δεν έπρεπε να έχει βρεθεί

ούτε ένα λεπτό πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Φυλακί-
στηκε μόνο για τον ειρηνικό της ακτιβισμό. Αυτές οι σπάνιες
στιγμές δικαιοσύνης δίνουν μια αμυδρή ελπίδα στους χιλιά-
δες που παραμένουν φυλακισμένοι στην Αίγυπτο. Κάποια μέ-
ρα, σύντομα, θα δουν κι αυτοί δικαιοσύνη και μέχρι τότε πρέ-
πει να συνεχίσουμε τον αγώνα για την απελευθέρωσή τους”. 

Σίγουρα αυτοί που αντί για αγώνα, βάζουν πλάτη στο καθε-
στώς Σίσι για να συνεχίσει την εξόντωση των αγωνιστών, εί-
ναι η κυβέρνηση Τσίπρα που προβάλλει τις συμμαχίες της με
την Αίγυπτο και το Ισραήλ ως το μέλλον για τη σταθερότητα
στη Μεσόγειο.

Νέα Υόρκη, Σάββατο 20 Γενάρη

Η Μαχιενούρ την ώρα
της απελευθέρωσής της
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