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τιμή 2 ευρώ

Μ

ετά τη διοργάνωση του εθνικιστικού συλλαλητηρίου της 21ης Γενάρη στη Θεσσαλονίκη με αφορμή
το «όνομα της Μακεδονίας» και μπροστά στην πρόθεση διοργάνωσης αντίστοιχου και στην Αθήνα, θεωρούμε ότι
αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τις δυνάμεις της μαχόμενης Αριστεράς να κρατήσουν μια κοινή και αταλάντευτη στάση που:
• Θα καταγγέλλει τα εθνικιστικά συλλαλητήρια, την καλλιέργεια του εθνικισμού,
του φασισμού, του σκοταδισμού και της
πολεμοκαπηλείας.
• Θα φέρνει σε πρώτη γραμμή την πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στα Βαλκάνια και τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, τμήμα
των οποίων είναι και η συζήτηση για
τους όρους ένταξης της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, που είναι η
ουσία του ζητήματος πίσω από την διαμάχη για το «όνομα».
• Θα καταγγέλλει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που υπηρετεί τους σχεδιασμούς του ιμπεριαλισμού και του ΝΑΤΟ
στην περιοχή, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της ελληνικής άρχουσας τάξης.
ΝΑΤΟϊκότεροι του ΝΑΤΟ
• Θα καταγγέλλει το πολιτικό προσωπικό της δεξιάς και τους φασίστες που είναι μνημονιακότεροι των μνημονιακών
και ΝΑΤΟϊκότεροι του ΝΑΤΟ, που ήταν
στο στρατόπεδο του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα και τώρα προσπαθούν να στρέψουν την οργή του κόσμου από τα Μνημόνια προς τον εθνικισμό, τη δεξιά και
την ακροδεξιά.
• Θα αναδεικνύει ότι ο μόνος δρόμος
που μπορεί να εξασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή των Βαλκανίων είναι η
ενότητα της εργατικής τάξης και των
λαών ενάντια στις αστικές τάξεις, στις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς.
Τα παραπάνω μπορούν να αποτυπωθούν σε μια κοινή δήλωση, προσχέδιο
της οποίας σας στέλνουμε για συνδιαμόρφωση, με στόχο να συζητηθεί σε
μια κοινή σύσκεψη, στην οποία μπορούμε να αποφασίσουμε και επόμενα βήματα δράσης.
Η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Γυρίστε στις σελίδες 2, 3, 4, 5, 10, 11

Με το κάλεσμά της η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ απευθύνεται στο ΚΚΕ, στη ΛΑΕ και
σε όλες τις δυνάμεις της μαχόμενης
Αριστεράς και του κινήματος. To κείμενο της Κοινής Δήλωσης στη σελίδα 4, 5.
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Ο Τσίπρας στο Νταβός

Το “ανερχόμενο
αστέρι” στον κόσμο
που κατάγγελνε
ο Georg Grosz

Γ

ια τα 2.500 περίπου μέλη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ -κατά 85% άνδρες, εκπρόσωποι τραπεζών και πολυεθνικών, τεχνοκράτες, διπλωμάτες και αρχηγοί κρατών- που βρέθηκαν και φέτος στο
Νταβός η τιμή της συμμετοχής κυμαινόταν από τις 60.000 ευρώ στις
600.000 ευρώ. Η ζωή της πόλης κύλησε για άλλη μια χρονιά στους «ρυθμούς» του φόρουμ: Η χαμηλότερη τιμή σε ένα ξενοδοχείο κυμαινόταν στα
500 ευρώ. Η μέση τιμή ενός χάμπουργκερ στα 60 ευρώ. Η πόλη ξεχείλισε
από συνοδούς και πόρνες πολυτελείας. Όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει πριν λίγα χρόνια στο φόρουμ η αμερικανο-νορβηγή επιχειρηματίας Χ.
Άασε «στο Νταβός σκέφτομαι πολύ καλά τι θα φορέσω γιατί στο πιάνο
μπαρ υπάρχουν τόσες πολλές πόρνες που δεν θέλω να με μπερδέψουν».
Τους «εκλεκτούς» καλεσμένους του φόρουμ φρουρούσαν 4.500 χιλιάδες
Ελβετοί στρατιώτες, χώρια οι προσωπικές τους φρουρές. Ο Τραμπ κατέφθασε στο Νταβός, χολυγουντιανά, με έξι ελικόπτερα ενώ στα ψηλά σημεία της πόλης ήταν ακροβολισμένο πλήθος ελεύθερων σκοπευτών. Ο Τσίπρας κόλλησε με το αυτοκίνητο σε μποτιλιάρισμα και αναγκάστηκε να περπατήσει δύο χιλιόμετρα μέχρι το φόρουμ. Αλλά «χαλάλι». Σύμφωνα με το
Βηματοδότη: «Εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας περπατούσε στους πολυδαίδαλους διαδρόμους του κεντρικού κτιρίου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ πέφτει τυχαία στον Ανχελ Γκουρία. Ο Μεξικανός γγ του ΟΟΣΑ τον
χαιρέτησε εγκάρδια και τον αποκάλεσε “ανερχόμενο αστέρι της διεθνούς
σκηνής”».

Συνάντηση
Για όλα αυτά, το «ανερχόμενο αστέρι» αυτής της, βγαλμένης από πίνακα
του Γκρος, διεθνούς σκηνής του Νταβός, έχει ίσως κάποιο λόγο να είναι
ευχαριστημένο, αλλά οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι φτωχοί αυτής της
χώρας, απολύτως κανένα. Στη συνάντηση του Τσίπρα με την εκπρόσωπο
του ΔΝΤ Λαγκάρντ συμφωνήθηκε η συνέχιση της πολιτικής σκληρών περικοπών και ιδιωτικοποιήσεων. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Λαγκάρντ:

«Ήταν ευχαρίστησή μου να συναντηθώ με τον πρωθυπουργό Τσίπρα στο
Νταβός σήμερα. Τον συνεχάρην για την πρόοδο που έχει επιτύχει η Ελλάδα, ένα κλίμα που αποτυπώθηκε επίσης στην πρόσφατη ανακοίνωση του
Eurogroup και διαβεβαίωσα τον πρωθυπουργό για τη συνεχιζόμενη στήριξη του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής. Υπογράμμισα, επίσης, ότι η ολοκλήρωση της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων και η παροχή ελάφρυνσης χρέους από τους Ευρωπαίους εταίρους είναι αναγκαία για να στηρίξουν
μία βιώσιμη ανάπτυξη και μία επιτυχή έξοδο από την
επίσημη χρηματοδότηση αργότερα φέτος…».
Ο Τσίπρας και τα παπαγαλάκια του τρέχουν να βαφτίσουν «επιτυχία» μια «ελάφρυνση» χρέους και δηλώνουν ότι μέσα στις επόμενες βδομάδες ετοιμάζονται
να βγουν ξανά στις αγορές για δανεισμό με το χαμηλότερο επιτόκιο πριν το τέλος του προγράμματος τον
Αύγουστο. Τι είναι πραγματικά όμως αυτή η ελάφρυνση χρέους; Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο
του ΔΝΤ Μορίς Όμπστφελντ, πριν λίγες μέρες στον
γερμανικό τύπο, «υπάρχουν διάφοροι δρόμοι, συμπεριλαμβανομένης και της επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των υφισταμένων δανείων».
Η αβέβαιη «επιμήκυνση» που κυνηγάει ο Τσίπρας,
δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά μια εύθραυστη μετατόπιση της κρίσης χρέους για αργότερα, προσεχώς ή και
πιο άμεσα -ανάλογα και με τις διεθνείς οικονομικές
εξελίξεις αλλά και τη δυνατότητα της κυβέρνησης να
εφαρμόσει ιδιωτικοποιήσεις και μέτρα λιτότητας. Σημαίνει δηλαδή επιμήκυνση της σκληρής λιτότητας εις
το διηνεκές και διόγκωση του ήδη τεράστιου χρέους.
Η δε, επερχόμενη έξοδος στις «αγορές» το μόνο που
εγκυμονεί είναι το επόμενο μπαμ μιας ακόμη κερδοσκοπικής φούσκας.

Με σημαία το “κεφαλοχώρι”
των Βαλκανίων
Ο

έλεγχος και η εδραίωση
της στρατιωτικής και οικονομικής κυριαρχίας του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ στον χώρο των
Δυτικών Βαλκανίων περνάει μέσα
από την αναβάθμιση του ρόλου
του ελληνικού κράτους και του ελληνικού καπιταλισμού συνολικά
στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη
περιοχή. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα μετά
τις τελευταίες εξελίξεις:
Στις 19 Γενάρη, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ
Στόλτενμπεργκ, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρωθυπουργό της
Δημοκρατίας της Μακεδονίας Ζάεφ
στα Σκόπια, του ξεκαθάρισε ότι
«δεν υπάρχει σχέδιο Β, κανένας άλλος τρόπος να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ
πέρα από την επίλυση της ονοματολογικής διαφοράς» ζητώντας από
τους παρευρισκομένους να επιλύσουν τη διαφορά με την Ελλάδα.
Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (5 Γενάρη) είχε ήδη
εκφράσει «την ικανοποίησή της για
τη δράση της κυβέρνησης των Σκοπίων για τον τερματισμό ενός αδιεξόδου 25 ετών για την ονομασία
της ΠΓΔΜ» ελπίζοντας να δει εκ μέρους της κυβέρνησης Ζάεφ «συγκεκριμένα αποτελέσματα».
Τέλος, ο διαμεσολαβητής των
Ηνωμένων Εθνών Νίμιτς, που αναμένεται τις επόμενες μέρες σε
Αθήνα και Σκόπια, σύμφωνα με τις
δηλώσεις που έκανε στην Καθημερινή (28/01) «έχει καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι το ζητούμενο αλλά και εφικτό είναι μια σύνθετη
ονομασία κάτι που επίσημα υποστηρίζει η Αθήνα εδώ και πολλά

Σκίτσο του Georg Grosz, του καλλιτέχνη που άφησε πίσω του τα πιο
δυνατά έργα καταγγελίας της άρχουσας τάξης του καπιταλισμού

χρόνια και που μετά την ανάληψη
της εξουσίας από τον Ζόραν Ζάεφ
στα Σκόπια αποδέχεται πλέον και
η γειτονική χώρα. Προτείνει ευρεία χρήση της νέας ονομασίας
από τη στιγμή που τα Σκόπια θα
ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι πριν από την ολοκλήρωση της ένταξής τους».
Πατώντας πάνω σε αυτές τις
πλάτες ο Τσίπρας, στη συνάντησή
του με τον πρωθυπουργό της Δημοκρατίας της Μακεδονίας Ζάεφ
στο Νταβός, εξέφρασε την «θέση
της Αθήνας» ότι δηλαδή (Αυγή
29/1) «πρώτα συζητάμε και καταλήγουμε στη σύνθετη ονομασία,
που θα ισχύει έναντι όλων και αίρεται κάθε υπόνοια αλυτρωτισμού, και στη συνέχεια προχωράμε σε πρόσκληση για ένταξη στο
ΝΑΤΟ και στις ενταξιακές διαδικασίες για την Ε.Ε».

Ασφυκτικό πλαίσιο
Απέναντι σε αυτούς τους όρους,
η κυβέρνηση Ζάεφ (που ήδη δήλωσε δημόσια ότι μετονομάζει το
αεροδρόμιο και τον εθνικό αυτοκινητόδρομο της χώρας που ονομάζονται «Μέγας Αλέξανδρος») θα
κληθεί να πάρει άμεσα αποφάσεις
μέσα σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο,
ενόψει της Συνόδου Κορυφής ΕΕΔυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιείται στη Σόφια, στο πλαίσιο
της βουλγαρικής προεδρίας στις
17 Μαϊου και ενόψει της Συνόδου
Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στις 11-12 Ιουλίου.
Και βέβαια, οι πρωτοβουλίες του
Τσίπρα και του Κοτζιά στο Νταβός
δεν περιορίστηκαν στον Ζάεφ. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε και με
τον πρωθυπουργό της Κροατίας
Αντρέι Πλένκοβιτς, «υπό το πρίσμα
των σχέσεων της Ε.Ε. με τα Δυτικά
Βαλκάνια» και με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα. Σύμφωνα με την Αυγή, «όπως προκύπτει από τη συνάντηση που είχε ο
Έλληνας πρωθυπουργός με τον
Αλβανό ομόλογό του, Ελλάδα και
Αλβανία είναι έτοιμες για στρατηγική συμφωνία που να επιλύει κρίσιμες διαφορές και να ανοίγει τον
δρόμο για προώθηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων».
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι
προκειμένου να επιτρέψει την
προώθηση των ενταξιακών τους
διαπραγματεύσεων, η ελληνική
κυβέρνηση απαιτεί από τις γειτονικές κυβερνήσεις εκείνα τα ανταλλάγματα που θα έρθουν να σφραγίσουν την κυριαρχία της σαν το
κεφαλοχώρι του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

και θα μετατρέψουν μια περιοχή
(που ούτως ή άλλως κυριαρχεί οικονομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά) σε «πίσω αυλή».
Στο μεταξύ, στην «μπροστινή
αυλή», με τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας να συνεχίζουν την καθοδική
τους πορεία, και μέσα από τον
άξονα συνεργασίας με το Ισραήλ
να δυναμώνει (αυτές τις μέρες, με
την επίσκεψη του προέδρου του
Ισραήλ Ρίβλιν στην Ελλάδα -και
στη Βεργίνα), το ελληνικό κράτος
επιδιώκει να πλασάρει τον εαυτό
του, σαν τον ακρογωνιαίο λίθο για
κάθε ιμπεριαλιστικό σχέδιο των
ΗΠΑ και των χωρών της ΕΕ από τα
Βαλκάνια και τη Συρία μέχρι το
Ιράν και το Αφγανιστάν.
Όσο και να σκούζουν, δεξιά και
ακροδεξιά για «εθνικές προδοσίες» κλπ, η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι μια επιθετική πολιτική που εξυπηρετεί με ζήλο τα συμφέροντα
του ελληνικού καπιταλισμού αγκαλιά με τα σχέδια των χειρότερων
συμμάχων, όπως ο Τραμπ και οι
υπόλοιποι «εταίροι» της ΕΕ. Δεν
πρόκειται για μια φιλειρηνική πολιτική αλλά για μια πολιτική που
εσωτερικά ανοίγει το δρόμο σε
κάθε εθνικιστή πολεμοκάπηλο, και
ακόμη χειρότερα σε κάθε φασίστα, να ουρλιάζει -έστω και δημαγωγικά- για ακόμη περισσότερες
διεκδικήσεις εκ μέρους του ελληνικού καπιταλισμού.
Γι’ αυτούς τους λόγους, τις επόμενες βδομάδες και μήνες το εργατικό κίνημα και η νεολαία χρειάζεται να υψώσουμε το ανάστημά μας
και να πούμε ξανά ένα μεγάλο ΟΧΙ,
μεγαλύτερο από αυτό του δημοψηφίσματος το 2015: ΟΧΙ στα εθνικιστικά συλλαλητήρια που απειλούν
να ξαναβγάλουν τους κάθε λογής
φασίστες και ακροδεξιούς στην
επιφάνεια. ΟΧΙ στην απόπειρα της
Νέας Δημοκρατίας να τους παρέχει κάλυψη πάνω στην απελπισμένη προσπάθεια του Μητσοτάκη να
γυρίσει πολιτικά το κλίμα παίζοντας το χαρτί του εθνικισμού. ΟΧΙ
στην επικίνδυνη «πολυδιάστατη
εθνική διπλωματία» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που με την ενεργητική συμμετοχή της στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς έρχεται
να συμπληρώσει την αθλιότητα της
πιστής εφαρμογής των μνημονίων.
ΟΧΙ σε όλους τους νονούς των
Βαλκανίων. Δικαίωμα του κάθε λαού –και του λαού της Δημοκρατίας
της Μακεδονίας- να έχει το όνομα
που ο ίδιος επιλέγει.

Γιώργος Πίττας
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H άποψή μας
Συνάντηση Τσίπρα - Λαγκάρντ στο Νταβός

Γράμμα από
την Κύπρο

Χ

αστούκι στους εθνικιστές απορριπτικούς, που δεν δέχονται κανένα συμβιβασμό με τους τουρκοκύπριους και
απορρίπτουν τον οποιοδήποτε συνεταιρισμό και συνεργασία μαζί τους στα πλαίσια
μιας συμφωνημένης και κοινά αποδεκτής
διευθέτησης για επανένωση του νησιού,
ήταν τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου
των προεδρικών εκλογών. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος που ηγήθηκε αυτού του χώρου, είχε χαρακτηρίσει τις εκλογές σαν δημοψήφισμα υπέρ της «νέας στρατηγικής»
που πρότεινε, που στην πραγματικότητα
ήταν μια ανοικτή στροφή στον εθνικισμό
και σε πιο σκληρή γραμμή στο Κυπριακό.
Είσπραξε ένα ηχηρό όχι αφού έμεινε στο
25.7% και έξω από το δεύτερο γύρο.

Τα Βαλκάνια έχουν και ...Νονά
Η

φετινή συνάντηση της παγκόσμιας
ελίτ του καπιταλισμού στο Νταβός
πήρε βαλκανική διάσταση με τις
συναντήσεις εκεί του Τσίπρα με τους ηγέτες της Αλβανίας και της Μακεδονίας (βλέπε στη διπλανή σελίδα). Ταυτόχρονα,
όμως, ανέδειξε ανάγλυφα την ένταξη αυτών των διεργασιών στο ευρύτερο πλαίσιο
ενός συστήματος που δεν έχει ξεπεράσει
την οικονομική κρίση του και οξύνει τους
ανταγωνισμούς σε όλα τα επίπεδα.
Η νέα φάση των ανταγωνισμών φάνηκε
ανάγλυφα με την απειλή οικονομικού πολέμου ΗΠΑ-ΕΕ. Ο υπουργός οικονομικών
του Τραμπ, ο Μνούτσιν, υποστήριξε ότι το
φθηνό δολάριο είναι όπλο για την ενίσχυση των αμερικάνικων εξαγωγών στην Ευρώπη, αναγκάζοντας τον διοικητή της Ευ-

ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο
Ντράγκι να απαντήσει: έχουμε συμφωνήσει να μην κάνουμε ανταγωνιστικές υποτιμήσεις νομισμάτων, είπε. Αλλά, όπως
έγραφε ο Μαρξ, οι καπιταλιστές είναι
αδέρφια που αλληλοτρώγονται. Οι συμφωνίες είναι για να παραβιάζονται.
Λαϊκή οργή
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η συνάντηση
του Αλέξη Τσίπρα με την Κριστίν Λαγκάρντ
ήρθε να θυμίσει τη βαλκανική διάσταση
των οικονομικών ανταγωνισμών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας στη δεκαετία του 1990. Ο Μιλόσεβιτς
που ήταν ο ισχυρός άνδρας του Βελιγραδίου τότε, είχε παίξει το χαρτί του σέρβικου εθνικισμού σαν αντίδοτο για τη λαϊκή
οργή που προκαλούσαν τα προγράμματα
λιτότητας του ΔΝΤ. Η Γιουγκοσλαβία με
τις συμφωνίες Τσόρτσιλ-Στάλιν στη Γιάλτα
είχε τοποθετηθεί 50-50 ανάμεσα στη Δύση
και στο ανατολικό μπλοκ. Δανειζόταν από
το ΔΝΤ πολύ πριν αρχίσει ο Γκορμπατσόφ
την Περεστρόικα.
Σήμερα, το ΔΝΤ παίζει ρόλο στα Βαλκάνια ακόμα και στις χώρες που δεν έχουν
ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ. Η συνάν-
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τηση Τσίπρα-Λαγκάρντ είχε θέμα τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και αυτή η
βιωσιμότητα περνάει από δυο δρόμους. Ο
ένας είναι η τήρηση όλων των μνημονιακών “μεταρρυθμίσεων”, δηλαδή η επίθεση
στην εργατική τάξη στην Ελλάδα για να
βγαίνουν τα “πρωτογενή πλεονάσματα”
για την πληρωμή του χρέους.
Ο δεύτερος δρόμος είναι η δυνατότητα
των ελληνικών τραπεζών να παίζουν μπάλα
στα Βαλκάνια. Ένα μεγάλο μέρος από τα
“ασημικά” (τα πιο πολύτιμα περιουσιακά
στοιχεία) των τεσσάρων “συστημικών”
τραπεζών (ΕΤΕ, Άλφα, Πειραιώς, Eurobank) βρίσκεται στα Τίρανα, στα Σκόπια,
στο Βελιγράδι, στη Σόφια και στο Βουκουρέστι. Η προοπτική να βγουν από την κρίση εξαρτάται και από τη δυνατότητα να
διαχειρίζονται αυτά τα ασημικά χωρίς εμπόδια. Η ένταξη των δυτικών Βαλκανίων
στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ είναι ζωτικής σημασίας για τον ελληνικό καπιταλισμό, είναι
διαχρονικός στόχος που τον υπηρέτησε
και ο Καραμανλής και ο ΓΑΠ.
Όταν ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ότι
ασκεί “πατριωτική πολιτική” και διεκδικεί
“ηγετικό ρόλο για την Ελλάδα στα Βαλκάνια” συνεχίζει στα ίδια χνάρια. Κάνει διπλωματία με κριτήριο τις ανάγκες των τραπεζών και ταυτόχρονα ανοίγει την πόρτα
για τους ακροδεξιούς ανταγωνιστές-συναγωνιστές του Καμμένου και του Κοτζιά να
πλειοδοτούν σε πατριωτική καπηλεία. Η
αντίσταση στην εθνικιστική υστερία είναι
αναπόσπαστα δεμένη με την αντίσταση
στη μνημονιακή λιτότητα. Δεν θα πολεμήσουμε για τη βιωσιμότητα των φίλων της
κυρίας Λαγκάρντ.

Χαστούκι όμως ήταν και για τον Αναστασιάδη τα αποτελέσματα που ζήτησε μια
«ισχυρή εντολή» για να ολοκληρώσει το
πρόγραμμά του. Ο ίδιος μάλιστα οριοθέτησε αυτή την «ισχυρή εντολή» σε διψήφιο
νούμερο διαφοράς από τον δεύτερο. Δυο
μέρες πριν τις εκλογές είχε δηλώσε ότι αν
πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 35% με τον
δεύτερο να είναι στο 30% δεν θα είναι καλό
αποτέλεσμα. Αυτό πήρε όμως, αφού εξασφάλισε 35.5% ενώ ο Μαλάς πήρε 30.25%.
Ο περίπατος που ήλπιζε ότι θα έκανε τη
δεύτερη Κυριακή με τον Μαλά όπως έδειχναν και οι δημοσκοπήσεις έχει εξελιχτεί
σε ένα εφιαλτικό ντέρμπι.

Μειώσεις μισθών
Είναι φανερό ότι ο κόσμος μαύρισε την
πολιτική Αναστασιάδη και Συναγερμού. Δεν
του συγχώρησε το γεγονός ότι φόρεσε τη
φουστανέλα και πέταξε στα σκουπίδια την
προοπτική για μια κοινά αποδεκτή διευθέτηση του Κυπριακού με στόχο την επανένωση και την ειρήνη στο νησί. Ούτε ξέχασε
τα κουρέματα, τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, τις ιδιωτικοποιήσεις και την διάλυση του όποιου κράτους πρόνοιας υπήρχε.
Αντίθετα ο Μαλάς που υποστηρίχτηκε
από το ΑΚΕΛ όχι μόνο πέρασε άνετα στο
δεύτερο γύρο αλλά πήρε ποσοστά πολύ
ψηλότερα από ότι είχε πάρει το ΑΚΕΛ στις
προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του
2016 (25.67%). Η ψήφος στο Μαλά καταγράφεται σαν ψήφος υπέρ της επαναπροσέγγισης, της συμφιλίωσης και της συνεργασίας με τους τουρκοκύπριους αφού σε
αυτά επικεντρώθηκε στην προεκλογική του
εκστρατεία. Τοποθετήθηκε ανοικτά για την
παιδεία της ειρήνης και της επανένωσης,
για τον διαχωρισμό της εκκλησίας από το
κράτος και για δικαιότερη ανακατανομή
του εθνικού πλούτου, αφού επί Αναστασιάδη οι μισθοί μειώθηκαν κατά 30% ενώ τα
κέρδη ανέβηκαν κατά 25%. Δήλωσε ξεκάθαρα από την αρχή ότι δεν θα κάνει κανένα
διάλογο με τους φασίστες του ΕΛΑΜ. Κάτι
που επανέλαβε και αμέσως μετά την εκλογή του.

Συνέχεια στη σελ.12

σελ. 4 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1309, 31 Γενάρη 2018

Τσακίστε τους νεοναζί

Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ

Δυνατό φινάλε των
μαρτύρων κατηγορίας

Ο

ι οργανώσεις που υπογράφουμε το παρακάτω
κείμενο καταγγέλλουμε
το εθνικιστικό συλλαλητήριο της
21ης Γενάρη στη Θεσσαλονίκη
[και την πρόθεση διοργάνωσης
αντίστοιχου συλλαλητηρίου στην
Αθήνα].

Ο

κατάλογος των μαρτύρων κατηγορίας
έφτασε στο τέλος του με τον πρώην δήμαρχο Νίκαιας και μέλος του ΚΚΕ Στέλιο
Μπενετάτο να καταθέτει κατά την 218η δικάσιμο
(25/1). Ο μάρτυρας υπήρξε δήμαρχος την περίοδο 2003-2010 και δημοτικός σύμβουλος έκτοτε.
Κατέθεσε πλήθος στοιχείων για τη δράση της τοπικής της Νίκαιας, του τάγματος εφόδου που
έχει αναδειχθεί μέσα από πολλές καταθέσεις αυτοπτών και θυμάτων ως η «τοπική-πρότυπο» και,
φυσικά, του τάγματος που έφερε σε πέρας τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε δεκάδες από τους
μάρτυρες που έχουν καταθέσει είτε για την επίθεση στο ΠΑΜΕ, είτε για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, είτε για τη Νίκαια και τον Πειραιά γενικότερα, ενώ έδωσε στο δικαστήριο ένα νέο
στοιχείο για την θέση του Λαγού στην περιοχή.
Συγκεκριμένα κατέθεσε ότι υπάρχει βίντεο από
ομιλία του Παναγιώταρου στην τοπική της Σαλαμίνας, τον Μάη του 2013, όπου δηλώνει ότι στο
Πέραμα υπάρχει «ένας περιφερειάρχης δυνατός
που ξέρει πότε πρέπει να γίνει η κίνηση για να τελειώνουμε», μιλώντας για τον Λαγό. Πράγματι, το
βίντεο αυτό έχει βγει στη δημοσιότητα τον περασμένο Οκτώβρη από την ΕφΣυν.
Αναφέρθηκε και σε όλα τα άλλα στοιχεία που
δείχνουν την οργάνωση των επιθέσεων στο Πέραμα από το Λαγό, όπως στα μηνύματά του με
τον Πατέλη και τη συνομιλία του με τον Δεβελέκο, στην προαναγγελία της επίθεσης κατά την
επίσκεψη στη Ζώνη μαζί με τον Παναγιώταρο και
τον Μίχο κλπ. Επίσης τόνισε: «Μου φάνηκε απόλυτα σχεδιασμένο. Τα στενά από όπου κλείνουν
το δρόμο 2 ομάδες άνω των 25 η καθεμιά μπροστά στα ναυπηγεία Παπίλα, το ότι δεν υπήρχε
οδός διαφυγής.. Είναι ευτύχημα ότι δεν είχαμε
θύμα και βαρύτερο τραυματισμό».
Για την Νίκαια έκανε εκτενή αναφορά στις εγκληματικές δράσεις της ΧΑ, το κλίμα που προσπαθούσε να δημιουργήσει, τη σχέση της δράσης με τα γραφεία και την ανοχή του τοπικού ΑΤ:
«Άνοιξε γραφεία επίσημα το 2012, την περίοδο
των εκλογών. Από τα τέλη του ’11 είχαν έντονη
παρουσία. Το βλέπαμε κι εμείς [στο δημοτικό
συμβούλιο], το ακούγαμε κι από τους πολίτες.
Δημιουργήθηκε φόβος στον κόσμο από την παρουσία ταγμάτων στις πλατείες Δαβάκη και Αγ.
Νικολάου, έλεγαν ότι θυμήθηκαν την κατοχή.
Από τις εκλογές και μετά εμφανίζονται πιο έντονα, αρχίζουν και ζητάνε από τον κόσμο στοιχεία
στην εφορία πχ, που είναι δίπλα στα γραφεία.

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

Ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα.

Παρατάσσονται, κάνουν ασκήσεις, προσοχή, παραγγέλματα, μέχρι και push ups. Κάνουν έντονο
βηματισμό, φορούν στολές γκρι παραλλαγή κάτω και μπλούζες με τα εμβλήματά τους.

“Οι εργαζόμενοι τους έδιωξαν”
Στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαν φτάσει καταγγελίες ότι άτομα της ΧΑ κάνουν επιθέσεις σε μετανάστες. […] Τα περιστατικά πυκνώνουν το διάστημα που στήνουν τα γραφεία, όταν έχουν
‘έδρα’. […] Τον Οκτώβρη του 2012 ζητάνε από
τις υπηρεσίες του Δήμου να δώσουν στοιχεία για
τα μεταναστόπουλα στους παιδικούς σταθμούς.
Θεωρώ ότι τέτοια αιτήματα προωθούν το ρατσισμό, διακρίνουν τα παιδιά. Ομόθυμα απαντήθηκε
ότι δε θα δώσουμε στοιχεία. Τον Απρίλη του
2012 πήγαν στο Κρατικό Νίκαιας και έκαναν ένα
απίθανο σκηνικό με φωτογραφίες όπου κρατάνε
ξύλα, με την πρόφαση ότι προσφέρουν σε Έλληνες ασθενείς… Οι εργαζόμενοι τους έδιωξαν.
Άλλο περιστατικό είναι η μαζική τρομοκράτηση
όσων μεταναστών είχαν μαγαζιά στην πλατεία
Αγ. Νικολάου. ‘Τα μαζεύετε και φεύγετε’, τους είπαν. Στα λουκέτα των καταστημάτων έβαζαν κόλλα για να μην μπορούν να τα ανοίξουν. Οι μετανάστες ζούσαν πολύ καλά με τους γύρω. Έγιναν
συσκέψεις, περιοδείες στήριξης και ενώ οι χρυσαυγίτες είχαν πει ότι σε μια βδομάδα θα περάσουν, δεν μπόρεσαν να το υλοποιήσουν, δεν
έκλεισε κανένα κατάστημα. Ωστόσο ξέρω περίπτωση μεταναστών που δέχτηκαν απειλές ότι θα
τους κάψουν το σπίτι και έφυγαν. Έχουν γίνει κυνηγητά και επιθέσεις στο δρόμο, ο κόσμος έβαζε
τις φωνές και τους έδιωχνε. Πέταγαν μετανάστες
έξω από τα λεωφορεία.
Κάποια περιστατικά έφτασαν στην αστυνομία.
Αλλά έχω υπόψη μου ότι πολλές φορές τους

αποθαρρύνανε, ζητούσαν στοιχεία, αν είναι νόμιμοι. Υπάρχουν καταγγελίες όσον αφορά τον Διοικητή Ασφαλείας Γιοβανίδη, ότι ήταν σε ανοιχτή
γραμμή με τη ΧΑ. Ο Ιωακειμίδης [σ.σ: δήμαρχος
Νίκαιας-Ρέντη, έχει ήδη καταθέσει] μας έλεγε ότι
κάνει καταγγελίες και η αστυνομία κωφεύει. Η
επίθεση στο ΠΑΜΕ έγινε στα 100 μέτρα από το
τοπικό ΑΤ και παρουσία 2 ΔΙΑΣ, ενώ η δολοφονία
του Παύλου Φύσσα παρουσία 8 ΔΙΑΣ.
Αμέσως μετά τη δολοφονία έγιναν πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις του κόσμου και στην περιοχή
μας. Και στο ΔΣ συζητήθηκε ότι είναι ανεπιθύμητοι. Είναι φανερό ότι η αναταραχή στην κοινωνία
και η διεξαγωγή της δίκης τους έχει ‘μαζέψει’.
Αλλά όχι τελείως. Πχ πέρσι έγιναν επεισόδια στο
Ικόνιο για τα μεταναστόπουλα στα σχολεία, πρωταγωνιστούσε ο Λαγός. Θα έλεγα ότι είναι σε
ύφεση, όχι ότι έχουν σταματήσει τη δράση
τους… Καραδοκούν».
Για τη ναζιστική ιδεολογία και την πλήρη γνώση του αρχηγού για τις εγκληματικές ενέργειες
έκανε επίσης εκτενείς αναφορές. Έκανε σαφές
ότι οι ενέργειες απορρέουν από την ιδεολογία
και αποφασίζονται από τον Μιχαλολιάκο, ενώ
ταυτόχρονα ο Μιχαλολιάκος φροντίζει τακτικά να
εκφράζει δημόσια τις ναζιστικές καταβολές της
οργάνωσης. Μίλησε για τους ναζιστικούς χαιρετισμούς, για τις «ξιφολόγχες στα πεζοδρόμια»,
φράση του Μιχαλολιάκου που αποτελεί στίχο του
ύμνου των SS, για τα άρθρα υπέρ του εθνικοσοσιαλισμού και τις φωτογραφίες ναζιστών στα έντυπα της ΧΑ, για το καταστατικό του ‘87 και την
αναφορά του στην αρχή του αρχηγού, για τον
αδιαπραγμάτευτο ρόλο της ηγεσίας στις επιθέσεις όπως αυτός διατυπώνεται από τον Πατέλη
στο γνωστό βίντεο ‘ό,τι κινείται σφάζεται’.

Αφροδίτη Φράγκου

Οι ακροδεξιοί διοργανωτές, η
ρητορική μίσους, τα εθνικιστικά
συνθήματα, οι αναφορές στη
«σωτηρία» από «τον στρατό και
τα σώματα ασφαλείας», η εμφάνιση της εγκληματικής ναζιστικής συμμορίας Χρυσής Αυγής
ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά
του συλλαλητηρίου της 21ης Γενάρη. Αυτά άνοιξαν τον δρόμο
για την επέλαση των δολοφονικών ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής και άλλων φασιστοειδών στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα την
άγρια επίθεση στον Κοινωνικό
Χώρο «Σχολείο», τον εμπρησμό
της κατάληψης Libertatia και τις
ανοιχτές απειλές σε αγωνιστές.
Καμία σχέση δεν έχει η καλλιέργεια του εθνικισμού με οποιαδήποτε αγωνιστική ή αντιιμπεριαλιστική «διάθεση». Αυτά τα
συλλαλητήρια είναι εχθρικά
προς το λαϊκό εργατικό κίνημα
και την αριστερά. Προσπαθούν
να στρέψουν την οργή της εργατικής τάξης και του λαού από τη
φτώχεια και τα μνημόνια προς
τον εθνικισμό, την δεξιά και την
ακροδεξιά. Όποιος συμμετέχει
σε αυτά ή τα στηρίζει δίνει έδαφος στην καλλιέργεια του εθνικισμού, του σκοταδισμού και του
φασισμού.
Τα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού στη χώρα μας είναι αντίθετα τόσο με τις επιδιώξεις της
ελληνικής αστικής τάξης όσο και
με τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ
στην περιοχή, που υπηρετεί πλήρως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Εδώ βρίσκεται η ουσία: παρά
την υπερπροβολή της ονοματολογίας, το ζήτημα του «Μακεδονικού» αφορά την προσπάθεια να
λυθούν οι «εκκρεμότητες» για
την ένταξη της γειτονικής χώρας
στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, γιατί αυτό
απαιτεί και ο σχεδιασμός των
ΗΠΑ και ο ανταγωνισμός οικονομικής και γεωπολιτικής επιρροής
των καπιταλιστικών κέντρων
(ΗΠΑ- Ρωσία-ΕΕ) και των γειτονικών κρατών (Ελλάδα, Τουρκία,
Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία).
Σήμερα τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης –που υπηρετούν η κυβέρνηση και αντιπολίτευση- εναρμονίζονται πλήρως
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της Χρυσής Αυγής
ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
με αυτά της ΕΕ και του ΝΑΤΟ
στα Βαλκάνια, ενώ στηρίζονται
από αυτούς για να συνεχίσουν το
ξεζούμισμα των εργαζόμενων και
της νεολαίας με την μνημονιακή
πολιτική. Οι δυνάμεις που σήμερα σηκώνουν τον εθνικιστικό
κουρνιαχτό και προσπαθούν να
εμφανιστούν ως «πατριωτικές»
είναι οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις
που ψήφισαν ΝΑΙ στο δημοψήφισμα, που θυσιάζουν κάθε λαϊκό
συμφέρον στο βωμό της ΕΕ και
του ΝΑΤΟ, που ψηφίζουν την επιτροπεία της χώρας ως το 2060.
Τέτοιους «πατριωτισμούς» οι λαοί τους έχουν πληρώσει με πολέμους και καταστροφές.
Ο μόνος δρόμος που μπορεί να
εξασφαλίσει την ειρήνη και τη
σταθερότητα στην περιοχή των
Βαλκανίων είναι η πάλη του εργατικού και λαϊκού κινήματος για
την ενότητα της εργατικής τάξης
και των λαών της περιοχής ενάντια στις αστικές τάξεις, στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους
ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς,
η αποχώρηση από το ΝΑΤΟ όλων
των χωρών της περιοχής ή μη ένταξή τους, ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των εθνοτήτων,
των λαών και των μειονοτήτων
της ιστορικά πολυεθνικής περιοχής της Μακεδονίας ενάντια
στους επικίνδυνους εθνικισμούς
που καλλιεργούν οι αστικές τάξεις, με σεβασμό στο δικαίωμα
του κάθε λαού να αποφασίζει ο
ίδιος το πώς θα ονομάζεται η χώρα του, και όχι να αποφασίζουν
γι’ αυτόν οι «νονοί» των Βαλκανίων, τοπικοί και διεθνείς.
Άμεσο καθήκον μας είναι η οικοδόμηση εργατικού - λαϊκού κινήματος ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τον εθνικισμό, τον φασισμό
και τον πόλεμο, ο αγώνας ενάντια στην κυβέρνηση και την Τρόικα, ενάντια στην φασιστική απειλή και τον ρατσισμό.
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ,
ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ,
ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ Η ΕΕ ΑΠΟ
ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ,
ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ
ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΤΟΪΚΗ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΟΙ
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΕΝΩΜΕΝΟΙ

17 ΜΑΡΤΗ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ά

μστερνταμ, Βαρκελώνη, Βαρσοβία, Βερολίνο, Βιέννη, Γλασκώβη, Δουβλίνο, Ζυρίχη,
Ισταμπούλ, Κοπεγχάγη, Λευκωσία, Λονδίνο, Παρίσι, Πράγα, Μελβούρνη. Πάνω από δέκα
πόλεις σε όλη την Ευρώπη -κι όχι μόνο- ετοιμάζονται να ενώσουν τη φωνή τους στις 17 Μάρτη,
στη Διεθνή Μέρα Δράσης κατά
του Ρατσισμού και του Φασισμού,
με τα συλλαλητήρια που θα γίνουν την ίδια μέρα στην Αθήνα και
επτά ακόμα μεγάλες πόλεις της
Ελλάδας.
Η σημασία του νέου πανευρωπαϊκού αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού συντονισμού είναι τεράστια. Οι ρατσιστικές πολιτικές
της Ευρώπης Φρούριο ανοίγουν
το δρόμο στους φασίστες παντού.
Η ακροδεξιά απειλή είναι υπαρκτή
από την Αυστρία που το φιλοναζιστικό “Κόμμα της Ελευθερίας”
(FPO) μπήκε στην κυβέρνηση μέχρι τη Γερμανία που το ρατσιστικό, ισλαμοφοβικό κόμμα “Εναλλακτική για τη Γερμανία” (AfD) είδε
τα ποσοστά του να εκτινάσσονται
στις εκλογές του Σεπτέμβρη.
Αντίστοιχα στη Βρετανία. Όπως
αναφέρει το Stand up to Racism,
που, ανάμεσα σε μια σειρά δράσεις, προχωρά το Σάββατο 10
Φλεβάρη σε συνέδριο συνδικαλιστών στο Λονδίνο για την οργάνωση των διαδηλώσεων στις 17
Μάρτη:
“Οι μετανάστες εργάτες, οι
πρόσφυγες και οι μουσουλμάνοι
στοχοποιούνται διαρκώς από
τους πολιτικούς και τον δεξιό τύπο. Μας λένε επανειλημμένα ότι
οι μετανάστες και οι πρόσφυγες ευθύνονται για
την υπονόμευση των μισθών και την διάλυση των
δημόσιων υπηρεσιών, όταν στην πραγματικότητα
φταίει η λιτότητα.
Οι μαύροι και οι ασιάτες αντιμετωπίζουν διαρκώς διακρίσεις στην απασχόληση και την καθημερινή πραγματικότητα του θεσμικού ρατσισμού.

Δεν αφήνουμε τους φασίστες
να σηκώσουν κεφάλι
πώς δίνουμε αυτοπεποίθηση στους αντιρατσιστές σε κάθε χώρο εργασίας”.
Ανάλογη βαρύτητα έχουν τα συλλαλητήρια
στις 17 Μάρτη στην Ελλάδα. Κόντρα στην προσπάθεια των νεοναζί της Χρυσής Αυγής να ξανασηκώσουν κεφάλι αξιοποιώντας τα εθνικιστικά
συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, η 17 Μάρτη θα
στείλει ηχηρό μήνυμα ότι η εθνικιστική υστερία
δε θα περάσει, οι δολοφόνοι νεοναζί θα μπουν
στη φυλακή. Με αυτό τον προσανατολισμό, η
ΚΕΕΡΦΑ κλιμακώνει την καμπάνια για τις 17
Μάρτη τόσο στην Αθήνα όσο και στις άλλες πόλεις όπου οργανώνονται συλλαλητήρια εκείνη τη
μέρα. Μετά την επιτυχημένη συναυλία της στο
Gagarin στις 20 Γενάρη, οι τοπικές επιτροπές της
Κίνησης οργανώνουν παντού την επιτυχία της
Διεθνούς Μέρας με εξορμήσεις, αφισοκολλήσεις, πικετοφορίες, συσκέψεις, συναυλίες. Και
παράλληλα, πρωτοστατούν στις μάχες στις γειτονιές όπου οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής κάνουν
την εμφάνισή τους. Για την επιτυχία των κινητοποιήσεων στις 17 Μάρτη κυκλοφορούν ήδη αφίσες σε Ουρντού, Αγγλικά, Ντάρι, Γαλλικά, Αλβανικά, Αραβικά.

Λένα Βερδέ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

M

Οι οργανώσεις της εργατικής τάξης πρέπει να
παραμείνουν ενωμένες. Οι Συντηρητικοί, πολλά
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το UKIP και η
ακροδεξιά έχουν όλοι στόχο να μας χωρίσουν.
Τα συνδικάτα αποτελούν το θεμέλιο του αντιρατσιστικού κινήματος. Θέλουμε να βασιστούμε
στο σπουδαίο έργο των συνδικάτων. Ελάτε στο
συνέδριο και συμμετέχετε στη συζήτηση για το

ΠΑΤΡΑ

εγάλη αντιφασιστική συναυλία αλληλεγγύης
οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης στις 20
Φεβρουαρίου στον Πολυχώρο WE για τη στήριξη
της καμπάνιας για τη δίκη-καταδίκη της Χρυσής
Αυγής, τη στήριξη των θυμάτων των ρατσιστικών
και φασιστικών επιθέσεων και για την οργάνωση
της Διεθνούς Μέρας Δράσης 17 Μάρτη στην πόλη της Θεσσαλονίκης! Στη συναυλία θα συμμετέχουν οι: Τhe Banksters, The Speakeasies Swing
Band, Kazoo, ΛΑΡΓΚΟ, Ψύλλοι στα άχυρα, Ρεύμα 102 και Joey. Ώρα προσέλευσης 8μμ.

ΒΟΛΟΣ

Π

άνω από 80 άτομα γιόρτασαν μαζί μας στο αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό
πάρτυ της ΚΕΕΡΦΑ, στο καφέ Γέφυρες, το Σάββατο 27/1.Φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι μέλη του ΣΟΨΥ Πάτρας, μέλη Κίνησης Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Μεταναστών καθώς και αλληλέγγυοι που οργανώνουν την
σίτιση των μεταναστών στην Πάτρα στα εγκατελειμένα εργοστάσια ήταν εκεί.
Η παρουσία όλων και η συζήτηση για το πως θα καταφέρουμε να οργανώσουμε μαζικά την διεθνή κινητοποίηση στις 17 Μάρτη μας γέμισε όλους δύναμη! Κοινός τόπος ότι αυτή θα είναι η καλύτερη απάντηση και για να τσακίσουμε τους
φασίστες και για να μπει φρένο στα εθνικιστικά συλλαλητήρια που σπέρνουν μίσος και φόβο.
Με αυτή τη δύναμη θα συνεχίσουμε για να πραγματοποιήσουμε ακόμη περισσότερες αντιρατσιστικές-αντιφασιστικές δράσεις στην πόλη μας παντού. Σε σχολές, σχολεία, νοσοκομεία, χώρους εργασίας και τις γειτονιές μας, μαζί με όλες
τις συλλογικότητες και τα σωματεία της πόλης. Βάζουμε στόχο, μαζί με όλον αυτό τον κόσμο, να πλημμυρίσουμε την πλατεία Γεωργίου στις 17 Μάρτη στις 12μ.
Σας καλούμε όλους να είστε εκεί στο πιο σημαντικό αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό “ραντεβού” για το 2018.

Τόνια Λαχανιώτη

Σ

τη τελική ευθεία για τη διοργάνωση της αντιφασιστικής συναυλίας στις 10 Φλεβάρη, στο Θόλο, στις 8μμ, έχει μπει η ΚΕΕΡΦΑ
Βόλου. Είναι μία σημαντική πρωτοβουλία για να ενισχύσουμε τη καμπάνια για την καταδίκη των νεοναζί και να οργανώσουμε ένα μεγάλο
αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 17 Μάρτη στην πόλη.
Επιπλέον, μια συναυλία με αυτό το σκοπό είναι αυτή τη στιγμή η
καλύτερη απάντηση απέναντι στην εθνικιστική υστερία για το “Μακεδονικό”. Στις πλατείες, στα πανεπιστήμια και στους εργατικούς χώρους, βλέπουμε ότι η πλειοψηφία δεν έχει τσιμπήσει στον εθνικισμό
των από πάνω ενώ, αντίθετα, η πρωτοβουλία μας για μια μεγάλη πολιτική συναυλία και για το συλλαλητήριο στις 17 Μάρτη βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση. Στην πόλη κυκλοφορούν αφίσες και πανό, ενώ
έχουν συγκροτηθεί ομάδες οργάνωσης στα πανεπιστήμια, στους μαθητές καθώς και στην Πακιστανική Κοινότητα Βόλου που έχει βγάλει
αφίσα και προκήρυξη στα ουρντού. Στήριξη έχουμε και από τους εργαζόμενους, το επόμενο διάστημα περιμένουμε αποφάσεις από την
τοπική ΕΛΜΕ.

Δημήτρης Στεφανάκης

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1309, 31 Γενάρη 2018

ΑΔΕΔΥ
Με βασικό θέμα την μάχη ενάντια
στην αξιολόγηση της υπουργού Γεροβασίλη η ΑΔΕΔΥ καλεί σε Γενικό
Συμβούλιο και διευρυμένη συνάντηση με την παρουσία των προέδρων
των Ομοσπονδιών στις 2 και 3 Φλεβάρη στο ξενοδοχείο Novotel στην
πλατεία Βάθης.
Το Γενικό Συμβούλιο θα ξεκινήσει
στις 11πμ το πρωί της Παρασκευής
2/2 ενώ οι ψηφοφορίες επί των
προτάσεων θα ξεκινήσουν το Σάββατο στις 9πμ.

CYTA
Σε 24ωρη απεργία, με αφορμή την
εξαγορά της κυπριακής Cyta από
την Vodafone, προχωράνε την Παρασκευή 2/1 οι εργαζόμενοι στη Cyta Hellas όπως ανακοίνωσαν μέσω
του επιχειρησιακού σωματείου τους.
Όπως εξηγούν μεταξύ άλλων
στην ανακοίνωση που εξέδωσαν:
“Σαν εργαζόμενοι απαιτούμε να μην
υπάρχει καμιά απόλυση και καμία
βλαπτική μεταβολή στις εργασιακές
μας συνθήκες, με άμεση υπογραφή
συλλογικής σύμβασης πλήρους
απασχόλησης για όλους τους εργαζομένους και καμία παρεμπόδιση
της συνδικαλιστικής μας δράσης”.

ΕΛΤΑ
Καταγγελία σχετικά με τις επιχειρούμενες αλλαγές στο μοντέλο διανομής των ΕΛΤΑ έβγαλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ). Τη Δευτέρα 29/1 η
ΠΟΣΤ κάλεσε όλα τα Σωματεία της
Αττικής για ενημέρωση και προγραμματισμό συνδικαλιστικής δράσης.
Όπως τονίζουν στην καταγγελία,
“η επιβολή αυτού του σχεδίου που
επιδιώκει αυταρχικά να επιβάλλει η
Διοίκηση αποτελεί βόμβα στα θεμέλια των Ελληνικών Ταχυδρομείων
και μεγάλη ευεργεσία προς στις ανταγωνιστικές εταιρείες που καραδοκούν να βγει ο ΕΛΤΑ από τη μέση”.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ
Τη στήριξη του Σωματείου του θα
έχει ο Κώστας Βοργιάς, εργαζόμενος στον Όμιλο ΙΝΤΡΑΚΟΜ, στην
αγωγή που θα εκδικαστεί μέσα
στους επόμενους μήνες, κατά της
εκδικητικής μετακίνησής του, που
όπως καταγγέλουν σωματείο και
συνάδελφοί του, συνιστά συνδικαλιστική δίωξη.
Ο Κ.Βοργιάς, είναι συνδικαλιστής, μέλος της Πρωτοβουλίας Γένοβα ΙΝΤΡΑΚΟΜ κι από τους πρωτεργάτες στη μαχητική δράση του
σωματείου, τις απεργίες και τις κινητοποιήσεις όλο το προηγούμενο
διάστημα, ειδικά στην ΙnMaint, την
εταιρία του ομίλου που εργαζόταν.

Το εργατικό κίνημα

Αντίσταση στις ιδιωτικοποιήσεις
ΛΙΜΑΝΙΑ
Απεργία και συγκέντρωση έξω
από το αστυνομοκρατούμενο Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποίησαν την Πέμπτη 25/1 εργαζόμενοι
από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
μαζί με συναδέλφους τους από την
Αθήνα. Την ίδια ώρα οι μέτοχοι του
ΟΛΘ παράνομα και καταχρηστικά
προσπαθούσαν να αλλάξουν το καταστατικό της ΟΛΘ ΑΕ για να χαρίσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
στα ιδιωτικά συμφέροντα.
Παρόντες στην κινητοποίηση με
τα πανό τους ήταν ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια, εργαζόμενοι
από την παράταξη ΣΕΚΕΣ της ΕΥΔΑΠ, αλλά και από το Σωματείο Εργαζόμενων Λειτουργίας Μετρό
(ΣΕΛΜΑ) με τον πρόεδρο του σωματείου Σπύρο Ρεβύθη.
Το περικυκλωμένο από κλούβες
και δεκάδες ΜΑΤ κτήριο του Χρηματιστηρίου για άλλη μια φορά έρχεται να παίξει το ρόλο της γιάφκας των ιδιωτικών συμφερόντων

ΕΓΝΑΤΙΑ

Μ

Αθήνα, Πέμπτη 25 Γενάρη

αφού μέσα εκεί το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκει
την κρυψώνα του στο βρώμικο παιχνίδι των ιδιωτικοποιήσεων.
“Δεν μας άφησαν όχι να μιλήσουμε και να πούμε τις απόψεις, αλλά
ούτε να πλησιάσουμε στο συμβούλιο των μετόχων. Είχαν βάλει τους
σεκιουριτάδες σε γραμμή μπροστά
μας και αρνήθηκαν να δώσουν το
λόγο ακόμα και στον πρόεδρο της
ΟΜΥΛΕ”, τόνισε μιλώντας στους
συγκεντρωμένους έξω από το χρηματιστήριο η Φανή Γουργούρη,
πρόεδρος του σωματείου των διοικητικών υπαλλήλων του ΟΛΘ.
Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι της
Θεσσαλονίκης, αλλά και στα υπόλοι-

πα λιμάνια της χώρας, ετοιμάζονται
για νέες κινητοποιήσεις. Να θυμίσουμε ότι κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ
υπέγραψαν στις 21/12/17, τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών για τη
μεταβίβαση του 67% του ΟΛΘ στην
κοινοπραξία DIEP gmBH- Terminal
Link SAS- Belterra Investments Ltd.
“Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ θα
μας βρίσκουν μπροστά τους σε κάθε
ξεπούλημα που ετοιμάζουν”, τόνισε
ο υπεύθυνος του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια, Τάσος Αναστασιάδης που βρέθηκε στην κινητοποίηση
έξω από το Χρηματιστήριο.

Κυριάκος Μπάνος

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Για άλλη μια φορά ο υπουργός
Μεταφορών Σπίρτζης έριξε στις
πλάτες των εργαζόμενων τις ευθύνες των μνημονιακών
πολιτικών που διαλύουν τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Αυτή τη φορά στόχος έγιναν οι εργαζόμενοι
στα λεωφορεία της Αθήνας (ΟΑΣΑ) και της Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).
Ο υπουργός δήλωσε πως για την διάλυση των δημόσιων συγκοινωνιών φταίει “η δράση κυκλωμάτων που
σαμποτάρουν τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών”. Μάλιστα έκανε λόγο για πολλαπλάσιες βλάβες,
πάνω από το ημερήσιο μέσο όρο, που προκαλούνται
“από σαμποτάζ από μέσα”.
Η πραγματικότητα είναι πως οι λιγοστοί εργαζόμενοι
δίνουν και την ψυχή τους για να μπορέσει να λειτουργήσει το απαρχαιωμένο δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών
της Αθήνας. Η μνημονιακή λαίλαπα έχει οδηγήσει στα
όριά του τον ήδη παλιό στόλο των λεωφορείων, ενώ οι
πολιτικές λιτότητας έχουν οδηγήσει τους εργαζόμενους
στα συνεργεία και στους λάκκους των αμαξοστασίων να
προσπαθούν με πατέντες να λύσουν τις απίστευτες ελλείψεις που έχουν προκληθεί από τις τεράστιες περικοΕκατοντάδες συνταξιούχοι
της Εθνικής Τράπεζας βρέθηκαν
έξω από το κτήριο 5 στα δικαστήρια της Ευελπίδων την Δευτέρα
29/1 την ώρα που εκδικάζονταν
ασφαλιστικά μέτρα ενάντια στην
κατάργηση της χρηματοδότησης
του Λογαριασμού επικουρικών παροχών που μονομερώς και παράνομα επέβαλε η διοίκηση Φραγκιαδάκη. Η διοίκηση κατέθεσε εκβιαστική
πρόταση για μείωση κατά 40% των
επικουρικών παροχών.
“Όπως φαίνεται τόσο ο ΣΥΕΤΕ
όσο και ο ΣΣΕΤΕ έχουν αποδεχτεί
την πρόταση Φραγκιαδάκη. Πρόκειται για μια πραξικοπηματική διαδικα-

πές στις προμήθειες υλικών και ανταλλακτικών.
“Δουλεύουμε τρεις βάρδιες για να καταφέρουμε να
κρατήσουμε λειτουργικό το στόλο των λεωφορείων. Με
εκατοντάδες συνταξιοδοτήσεις και με ένα πολύ ψηλό
μέσο όρο ηλικίας των εργαζόμενων αφού έχουν να γίνουν προσλήψεις από το 2007, πάνω από 10 χρόνια,
όσοι τεχνικοί έχουμε απομείνει μέσα στα αμαξοστάσια
κάνουμε αγώνα δρόμου για να καταφέρνουμε να καλύπτουμε τις τεράστιες ανάγκες του δικτύου της Αθήνας”, εξηγεί ο Αντώνης Πλάκας εργαζόμενος στους
λάκκους του αμαξοστάσιου στο Βοτανικό.
“Στο Βοτανικό, το πιο παλιό αμαξοστάσιο της Αθήνας, η κατάσταση είναι ενδεικτική. Από τα 300 λεωφορεία πολλές φορές με δυσκολία καταφέρνουμε να βγάλουμε σε λειτουργία τα 100. Το καλοκαίρι σε κατάσταση μειωμένων ωραρίων και με αυξημένη κίνηση λόγω
τουρισμού υπήρχαν συνάδελφοι που αναγκάζονταν να
έρθουν από τον Πειραιά ή το Ελληνικό να παραλάβουν
λεωφορεία από το Βοτανικό γιατί δεν υπήρχαν τεχνικοί
και ανταλλακτικά για να συντηρήσουν τα λεωφορεία
στα δικά τους αμαξοστάσια”.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΤΕ
σία αφού τόσο μέσα από τις ως τώρα αποφάσεις των συλλογικών μας
οργάνων όσο και από την συνολική
εικόνα των συναδέλφων πανελλαδικά οι προτάσεις Φραγκιαδάκη απορρίπτονται”, τόνισε μιλώντας στην ΕΑ
η Ιωάννα Παυλοπούλου από τον
Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια
και την Ανοιχτή Επιτροπή εργαζόμενων και συνταξιούχων ΕΤΕ.
“Υπάρχει μια κρίσιμη μάζα συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα που
έχει ξεκινήσει δράσεις ενημέρωσης
σε τοπικά καταστήματα με αφισοκολλήσεις, εξορμήσεις και μια με-

γάλη προσπάθεια για να μαζευτούν υπογραφές για την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης. Η
διοίκηση του ΣΣΕΤΕ προσπαθεί να
μην επιτρέψει την πραγματοποίηση
Γενικής Συνέλευσης αφού γνωρίζουν πως έτσι και δεχτούν την πρόταση θα έχουν να διαχειριστούν την
τεράστια η οργή του κόσμου. Η μοναδική απάντηση σε όλες αυτές τις
μεθοδεύσεις δεν είναι άλλη από την
οργάνωση στη βάση με τοπικές επιτροπές παντού για να μην επιτρέψουμε να μας κλέψουν τις τεράστιες εισφορές που έχουμε πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια”.

ε μια μαζική συνέλευση, που
η παρουσία των εργαζόμενων ξεπέρναγε κατά πολύ
ακόμα και τα αυξημένα όρια του νέου αντιαπεργιακού νόμου, την Πέμπτη 25/1 οι εργαζόμενοι στην Εγνατία οδό αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν απεργία και συγκέντρωση
στο κέντρο της Αθήνας τη μέρα που
στο ΤΑΙΠΕΔ θα πραγματοποιείται η
δημοπρασία παραχώρησης του μεγαλύτερου οδικού άξονα της χώρας.
“Είχαν πει για τα τέλη Γενάρη, μετά για τις 16 Φλεβάρη, τώρα μάλλον
το πηγαίνουν πιο κάτω. Η συνεχής
αναβολή και παράταση αποδεικνύει
πως ακόμα μαγειρεύουν τις προτάσεις. Από τη δική μας μεριά ξεκαθαρίζουμε πως όλες οι προτάσεις είναι
επιζήμιες και για τους χρήστες της
Εγνατίας και για τους εργαζόμενους.
Όλοι οι συνάδελφοι καταλαβαίνουν
πως πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη. Γι' αυτό και είναι σίγουρο πως η
απεργία, όποτε και να προκηρυχθεί
θα έχει απόλυτη επιτυχία. Ταυτόχρονα οργανώνουμε και το κατέβασμά
μας στην Αθήνα για να έχουμε μια
μεγάλη συγκέντρωση έξω από το
ΤΑΙΠΕΔ την ημέρα που θα ξεκινήσουν τη δημοπρασία”, ανέφερε μιλώντας στην ΕΑ ο Γιώργος Γουδέβενος, εκλεγμένος στο ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμενων στην Εγνατία Οδό,
με την παράταξη Αριστερός Κλάδος.

“Να συντονιστούμε”
“Όλα αυτά είναι αναγκαία. Όμως
ακόμα πιο σημαντικό είναι να καταφέρουμε να συντονιστούμε και με
άλλους κλάδους που βρίσκονται
στην ίδια κατάσταση. Πρέπει να συντονιστούμε με τα λιμάνια και τις
αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης αλλά και με όλους όσοι μπαίνουν στην αλυσίδα των ιδιωτικοποιήσεων. Πρέπει να συντονιστούμε και
να οργανώσουμε κοινές κινητοποιήσεις, αν είναι δυνατόν σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ταυτόχρονα. Να αναδείξουμε το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο”.
“Σημαντική ανταπόκριση είχε ως
τώρα και το δεκάλεπτο ντοκιμαντέρ
που φτιάξαμε σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας. Ήδη κινούμαστε ζητώντας από την ΕΡΤ να παίξει το ντοκιμαντέρ στη δημόσια συχνότητα. Προς το παρόν έχουμε καταθέσει το αίτημά μας θεσμικά στη
διοίκηση, όμως δεν έχουμε πάρει
απάντηση. Θα προσπαθήσουμε και
μέσω της ΠΟΣΠΕΡΤ, θα ζητήσουμε
τη βοήθεια των εργαζόμενων. Εξάλου τους είχαμε στηρίξει και εμείς
στο μεγάλο αγώνα τους όταν και αυτοί περνούσαν τα ίδια και όλος ο κόσμος τους βοηθούσε”.
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κλογές στη 1 και 2 Φλεβάρη θα πραγματοποιήσει ο ΠΣΥΠ ΕΡΤ, ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Προσωπικού ΕΡΤ. Από τις
εκλογές θα αναδειχτεί το νέο Δ.Σ του σωματείου και οι αντιπρόσωποι για το συνέδριο της
ΠΟΣΠΕΡΤ.
Στις εκλογές κατεβαίνει για πρώτη φορά η
Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων (Αρ.Π.Ε)
με υποψήφιους τον Βασίλη Πέτση, την Άννα
Τσινίκα και την Ειρήνη Φωτέλλη, τρεις εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
των αγώνων μέσα στην ΕΡΤ.
Η ΑρΠΕ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση – συζήτηση την Τετάρτη 31/1, στη 1μμ, στο γραφείο
της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής, στον 1ο
όροφο του Ραδιομεγάρου.
“Η Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων
συμμετέχουμε στις εκλογές του ΠΣΥΠΕΡΤ
θέλοντας να κρατήσουμε το νήμα που συνδέει το μεγάλο διετή αγώνα ενάντια στο
μαύρο με το σήμερα και να προβάλουμε τις
διεκδικήσεις που παραμένουν ανοιχτές”,
μας λέει η Ειρήνη Φωτέλλη.
Σε αυτές τις διεκδικήσεις αναφέρεται και
το μήνυμα που μας έστειλε ο Βασίλης Πέτσης, εργαζόμενος στην ΕΡΑ Βόλου:
“H ακηδεμόνευτη ενημέρωση, η ποιοτική
ψυχαγωγική οπτικοακουστική παραγωγή
ενός πραγματικά δημόσιου και δημοκρατικού Ραδιοτηλεοπτικού Οργανισμού, πρέπει
να αποτελούν κοινωνικά αγαθά προς όφελος του λαού και ειδικότερα των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων.
Κι όμως, οι αγώνες της κοινωνίας που συνεχίζει να υποφέρει, αλλά και να αντιστέκεται στα μνημόνια, δεν βρίσκουν θέση στα
δελτία και τις εκπομπές της τηλεόρασης.
Αντίθετα οι κατ’ ομολογία δολοφόνοι της
Χρυσής Αυγής συχνά πυκνά στέλνουν από
την ΕΡΤ τα ρατσιστικά και φασιστικά διαγγέλματα τους. Και για να υλοποιηθεί αυτό το
άθλιο τηλεοπτικό προϊόν, οτιδήποτε θυμίζει
τη διετία του αγώνα πετιέται στα αζήτητα.

Κοινός αγώνας στα ΜΜΕ
ΕΡΤ για την κοινωνία
Η ΕΡΤ πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία και
τις ανάγκες της, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να
αποτελεί ανάχωμα στα φαινόμενα κοινωνικού
αυτοματισμού, κατακερματισμού και κανιβαλισμού, κάθε φορά που η όποια εξουσία, στη λογική του διαίρει και βασίλευε, επιχειρεί να τα
καλλιεργήσει στη βάση της κοινωνίας.
Πρέπει να αγωνιστούμε για να μπορέσει επιτέλους η περιφέρεια να πάρει την ισότιμη θέση
στον ιστό της EΡΤ που δικαιούται.
Παλεύουμε για να σταματήσει επιτέλους ένα
μεγάλο μέρος από το ανταποδοτικό τέλος να
συνεχίζει να πηγαίνει στην αποπληρωμή του
χρέους, όταν η ΕΡΤ στενάζει από την έλλειψη

Συνεχίζεται η κοροϊδία για τους 400 εργαζόμενους του MEGA που εδώ και 22
μήνες ζουν με τον εφιάλτη της απόλυσης, ενώ τους τελευταίους 15 μήνες παραμένουν απλήρωτοι. Ήδη την εβδομάδα που πέρασε οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να συναντηθούν τόσο με τον υπουργό Τύπου Παππά όσο και με τον πρωθυπουργό Τσίπρα χωρίς καμιά επιτυχία αφού από τη μεριά της κυβέρνησης συνεχίζεται η αδιαφορία για τους εκατοντάδες
εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους.

MEGA

Την ίδια στάση αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοι και κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης που
οργανώθηκε στα γραφεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Όλα αυτά την ώρα που ο
σταθμός συνεχίζει να έχει έσοδα από τις διαφημίσεις που φτάνουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
“Ζητήσαμε τη νομική συνδρομή του ΣΕΠΕ ώστε να ξεκλειδώσουμε τον λογαριασμό και να μπορέσουμε να πληρωθούμε τα δεδουλευμένα μας. Απαιτήσαμε να πληρωθούμε από τα έσοδα των διαφημίσεων, χρήματα που έχουμε δουλέψει αφού η λειτουργία του σταθμού όλο αυτό το χρονικό διάστημα γίνεται στις πλάτες των εργαζόμενων”, ανέφερε μιλώντας στην ΕΑ ο Μανώλης Τρίκας εργαζόμενος στο MEGA. “Από την μεριά του ΣΕΠΕ μας δήλωσαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι φανερό πως από τη μεριά της κυβέρνησης επιδιώκουν να μας κουράσουν και να αναγκαστούμε να τα
παρατήσουμε από μόνοι μας”.
Ανακοίνωση και αφίσα με τίτλο: “Όχι στα κλεισίματα και τις απολύσεις – Κρατικοποίηση του MEGA,
χωρίς αποζημίωση στους μετόχους” εξέδωσαν οι Financial Crimes που μεταξύ άλλων αναφέρoυν: “Οι
εργαζόμενοι του ΜΕΓΚΑ που ευχαρίστησαν δημόσια τους εργαζόμενους της ΕΡΤ για την αλληλεγγύη
τους, κάνοντας την αυτοκριτική τους ότι οι ίδιοι δεν τους είχαν στηρίξει την περίοδο του «μαύρου»,
χρειάζεται να διδαχθούν από την εμπειρία της ΕΡΤ. Η εμπειρία της αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ την διετία του αγώνα 2013-2015, είναι πολύτιμη και στον ίδιο δρόμο χρειάζεται να βαδίσουν και οι εργαζόμενοι του ΜΕΓΚΑ. Η μόνη λύση είναι να κρατικοποιηθεί το ΜΕΓΚΑ χωρίς καμία αποζημίωση στους μεγαλομέτοχους, και να περάσει η τηλεοπτική συχνότητα και οι εργαζόμενοι στο δυναμικό της Δημόσιας
τηλεόρασης, της ΕΡΤ”.

προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής. Οι μισθοί μας παραμένουν καθηλωμένοι, ενώ συνάδελφοι που δουλεύουν στις εξωτερικές παραγωγές αμείβονται με εξευτελιστικούς μισθούς.
Και ταυτόχρονα η ΠΟΣΠΕΡΤ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση για το Οργανόγραμμα, το ΓΚΠ και τη ΣΣΕ χωρίς ουσιαστικά
να έχουν κατατεθεί προτάσεις από τον ΠΣΥΠΕΡΤ, ενδεχομένως και τα άλλα σωματεία.
Παλεύουμε για έναν συνδικαλισμό που θα
βάζει στην πρώτη γραμμή τις γενικές συνελεύσεις, όχι απλά για ενημέρωση των συναδέλφων, αλλά για να συμμετέχουν και να αποφασίζουν οι ίδιοι οι συνάδελφοι. Έναν συνδικαλισμό
που θα στηρίζεται στην ενεργοποίηση των συναδέλφων της βάσης και θα ανοίγει τις συγκρούσεις, τόσο με την κυβέρνηση όσο και
με τις λανθασμένες επιλογές της διοίκησης,
χωρίς να προσπαθεί να «λύσει» τα ζητήματα
με διαβουλεύσεις και ανταλλαγές.
Έναν συνδικαλισμό διαφορετικό από αυτόν που γνωρίσαμε όλα τα προηγούμενα
χρόνια πριν το μαύρο στην ΕΡΤ. Καταγγέλουμε τα κρούσματα αυταρχισμού από τη
μεριά της διοίκησης που έμειναν αναπάντητα από το συνδικαλιστικό κίνημα της ΕΡΤ,
με τα ΜΑΤ έξω από την ΕΡΑ Χανίων προκειμένου να διαλυθεί συγκέντρωση αλληλέγγυων στην επέτειο της εισβολής των ΜΑΤ
στο Ραδιομέγαρο, θυμίζοντας μαύρες εποχές. Καλούμε όλες και όλους να στηρίξουν
την προσπάθεια που κάνει η Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων”.
• Τη συμπαράστασή τους εκφράζουν με
ψήφισμα της συνέλευσής τους οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, στους συναδέλφους τους
Στέλιο Νικητόπουλο και Αλέξανδρο Κάντερ
Μπαξ, οι οποίοι στοχοποιήθηκαν από φασιστοειδή, τις μέρες πριν και μετά το εθνικιστικό συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης.

Σ.Μ.

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
Μετά την στάση εργασίας την Τετάρτη
24/1 σε νέες στάσεις εργασίας την Δευτέρα 29/1 και την Τρίτη 30/1 προχώρησαν οι
εργαζόμενοι στο ρ/φ σταθμό “στο Κόκκινο
105,5” και στην ιστοσελίδα “stokokkino.gr.”
μετά την ανακοίνωση της διοίκησης να
προχωρήσει σε τρεις απολύσεις, μία εκ
των οποίων απέναντι στον συνδικαλιστικό
εκπρόσωπο των εργαζόμενων στο σταθμό.
Τις στάσεις εργασίας στήριξαν με αποφάσεις τους η ΕΣΗΕΑ, η ΕΠΗΕΑ και η ΕΤΕΡ.
Στην συνέλευση που οργάνωσαν κατά τη
στάση εργασίας τους την Δευτέρα 29/1 οι
εργαζόμενοι στο Κόκκινο αποφάσισαν ότι
δεν πρόκειται να κάνουν πίσω στο αίτημά
τους για άμεση επιστροφή των απολυμένων στη δουλειά τους, ενώ ζητάνε από τη
διοίκηση να τους δώσει πλήρη εικόνα των
οικονομικών στοιχείων της λειτουργίας του
σταθμού για να μπορέσουν να ελέγξουν
την διαχρονική οικονομική διαχείριση της
εταιρίας από τις διοικήσεις της.

Συμπαράσταση
στις
καθαρίστριες
Με κατά τόπους συσκέψεις και μαζέματα για την καλύτερη οργάνωση της
απεργίας τους οι καθαρίστριες των σχολείων όλης της χώρας ετοιμάζονται για
την μεγάλη 24ωρη Πανελλαδική απεργία την Δευτέρα 12 /2. Την απεργία που
έχει καλέσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) στηρίζουν
με αποφάσεις τους πολλά εργατικά κέντρα σε όλη τη χώρα.
Οι εργαζόμενοι/ες στην Καθαριότητα
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Το σύνολο μηνιαίων αποδοχών τους δεν
ξεπερνά τα 300,00 ευρώ ασχέτως ωραρίου και με την υποχρέωση να παραδίδουν κάθε μέρα το σχολείο καθαρό και
ασφαλές.
“Εδώ και καιρό έχουμε ξεκινήσει μια
μεγάλη κινητοποίηση για να αλλάξουμε
τις συμβάσεις μας που ακόμα παραμένουν συμβάσεις έργου. Αυτό σημαίνει
πως πληρωνόμαστε όχι με τα τετραγωνικά αλλά με τις αίθουσες διδασκαλίας.
Τα προαύλια, τα γυμναστήρια, οι αίθουσες υπολογιστών, αγγλικών, γαλλικών,
τα γραφεία, κλπ δεν πληρώνονται. Επίσης με τη σύμβαση έργου δεν δικαιούμαστε να ασθενήσουμε, ενώ τα λεφτά
είναι πενιχρά. Επίσης ζητάμε να ενταχθούμε ξανά στα βαρέα και ανθυγιεινά
ένσημα που έχουν κοπεί πολλά χρόνια
τώρα. Αν δεν πάρει βαρέα ο καθαριστής
ποιος θα πάρει;”, αναρωτιέται μιλώντας
στην ΕΑ η Νατάσα, καθαρίστρια.
“Αυτό που προτείνω εγώ για να ακουστούμε είναι να κάνουμε απεργία διαρκείας 5 μέρες, και ειδικά να σταματήσουμε να καθαρίζουμε τα γραφεία των διευθυντών και των δασκάλων, και να πηγαίνουμε ένα μισάωρο να κάνουμε μόνο τις
τουαλέτες των παιδιών. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να αποδείξουμε πως χωρίς
εμάς δεν γίνεται να λειτουργήσουν τα
σχολεία”, αναφέρει η Νατάσα.

ΕΦΚΑ
Αποχή από τη δουλειά και συμβολικές
καταλήψεις σε κτήρια του ΕΦΚΑ σε όλη
την Ελλάδα πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ την Τετάρτη 24/1, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να αναδείξουν το τεράστιο ζήτημα της καθαριότητας και της υγιεινής που έχει προκύψει από την ανυπαρξία καθαριστριών
και καθαριστών στον ΕΦΚΑ.
Από τις 2 Ιανουαρίου 2018 μόλις 86
εργαζόμενοι/ες, ακόμη και με συμβάσεις 2ωρης απασχόλησης, έχουν αναλάβει τον εκ περιτροπής καθαρισμό των
κτιρίων του Οργανισμού σε ολόκληρη
τη χώρα, έργο το οποίο όπως είναι αυτονόητο αδυνατούν αντικειμενικά να φέρουν σε πέρας, παρότι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό ακόμη και πέραν του
κανονικού τους ωραρίου.
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Απεργούν οι Γιατροί 31/1
24
ωρη απεργία σε όλη τη χώρα και 4ωρη στάση εργασίας στην Αττική πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι των δημόσιων
νοσοκομείων την Πέμπτη 25 Γενάρη.

Δίπλα στις πάγιες διεκδικήσεις του
κινήματος των υγειονομικών προστέθηκε το ζήτημα της υπεράσπισης του
Βαρύ κι Ανθυγιεινού χαρακτήρα της
εργασίας στο δημόσιο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου 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 ανθυγιεινό επίδομα.
Απεργοί από μια σειρά νοσοκομεία
έδωσαν το παρών στην απεργιακή
συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο
Υγείας. Με τα πανό τους συμμετείχαν
στην κινητοποίηση οι εργαζόμενοι
του Αγ.Σάββα, του ΓΝΑ Γεννηματάς,
του Ελπίς, όπως επίσης και το Συντονιστικό Νοσοκομείων, οι συμβασιούχοι του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
και το ΠΑΜΕ Υγείας.
“Τους ήδη κομμένους μισθούς πάνε

να τους κόψουν κι άλλο, βάζοντας ξανά ζήτημα εξαιρέσεων από τα Βαρέα
κι Ανθυγιεινά. Ο βασικός λόγος που
απεργώ σήμερα και κατέβηκα στη
συγκέντρωση είναι αυτός” μας λέει η
Γιώτα, εργαζόμενη στο νοσοκομείο
Γεννηματάς. “Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Πόσα πια λιγότερα χρήματα να πάρουμε; Δεν πάει άλλο. Και μας κόβουν
χρήματα την ίδια στιγμή που συνεχίζουμε να δουλεύουμε σε απαράδεκτες
συνθήκες. Είμαι νοσηλεύτρια Τ.Ε και
ξέρουμε πολύ καλά ποιά είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία. Το προσωπικό
είναι πολύ λίγο σε αριθμό. Οι απαιτήσεις είναι τεράστιες. Και μπαίνει ζήτημα για το αν το επάγγελμά μας είναι
βαρύ κι ανθυγιεινό, τη στιγμή που
δουλεύουμε με εξοντωτικά ωράρια,
μέσα σε μικρόβια κι αρρώστιες;”.

Σκυτάλη
Τη σκυτάλη από την ΠΟΕΔΗΝ που
προκήρυξε την απεργιακή κινητοποίηση στις 25/1, παίρνει αυτή τη βδομάδα η ΟΕΝΓΕ, η πανελλήνια ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών.
Οι γιατροί απεργούν στις 31/1 και θα
διαδηλώσουν έξω από το Υπουργείο

Υγείας στις 12μεσ. Την ίδια ώρα θα
πραγματοποιηθεί απεργιακή συγκέντρωση και στη Θεσσαλονίκη στην 3η4η ΥΠΕ (πεζόδρομος Αριστοτέλους).
Αφορμή για την κινητοποίηση είναι
η απόφαση του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την
οποία οι συμβάσεις των επικουρικών
που λήγουν στις 31/12/18, θεωρούνται μη νόμιμες. Πάνω από 1000 επικουρικοί γιατροί κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός νοσοκομείων ακόμα και
πριν τη λήξη της σύμβασής τους, στο
τέλος της χρονιάς.
“Γνωρίζει πολύ καλά η κυβέρνηση
ότι οι επικουρικοί γιατροί καλύπτουν
ένα ελάχιστο τμήμα των τραγικών ελλείψεων που υπάρχουν. Ότι κανείς
δεν περισσεύει. Ότι οι προσλήψεις
που έχει εξαγγείλει όχι μόνο δεν καλύπτουν τις οργανικές θέσεις αλλά είναι σε πλήρη διάσταση με τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν...
ώστε ο λαός να απολαμβάνει υψηλού
επιπέδου, απολύτως δωρεάν, υπηρεσίες Υγείας. Ας σταματήσει λοιπόν τα
ανέξοδα λόγια κι ας δώσει λύσει” τονίζει μεταξύ άλλων η ομοσπονδία.

Στέλιος Μιχαηλίδης

ATTIKO Γιατί λέμε όχι στο εθνικιστικό συλλαλητήριο
Τα εθνικιστικά συλλαλητήρια καταγγέλουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αττικό, καλώντας κανένα συνάδελφό τους να μη λάβει μέρος.
Όπως τονίζει με απόφασή του το σωματείο εργαζομένων “Οι εργαζόμενοι όλου του κόσμου, κάθε εθνότητας και χώρας δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ
τους. Είναι θύματα της εκμετάλλευσης των επιχειρηματικών ομίλων, των τραπεζιτών, των κυβερνήσεων και
των πολιτικών τους. Παλεύουμε για τη συναδέλφωση
των λαών, ενάντια στον πόλεμο και τις επεκτατικές βλέψεις από όπου κι αν προέρχονται.
Ο εθνικισμός σε κάθε χώρα βοηθάει τους «ισχυρούς», την πλουτοκρατία και τα συμφέροντά της. Καταγγέλλουμε την καλλιέργεια του εθνικισμού, του φασισμού, του σκοταδισμού και της πολεμοκαπηλείας. Δεν
συμμετέχουμε σε διαδηλώσεις και συλλαλητήρια τέτοιου περιεχομένου.

ΠΑΓΝΗ

Είμαστε ενάντια και φέρνουμε στην πρώτη γραμμή
την πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
και ανταγωνισμούς στα Βαλκάνια για τους αγωγούς και
τα ενεργειακά κοιτάσματα, τμήμα των οποίων είναι και
η συζήτηση για τους όρους ένταξης της FYROM στο
ΝΑΤΟ και την ΕΕ, που είναι η ουσία του ζητήματος πίσω από την διαμάχη για το«όνομα».
Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που
υπηρετεί τους σχεδιασμούς του ιμπεριαλισμού και τουΝΑΤΟ στην περιοχή, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα
της ελληνικής ολιγαρχίας και του ευρωμνημονιακού
σφαγείου. Παλεύουμε για την έξοδο από το ΝΑΤΟ, για
να φύγουν οι βάσεις και τα πυρηνικά από τη χώρα…
Ο μόνος δρόμος που μπορεί να εξασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή των Βαλκανίων είναι η ενότητα της
εργατικής τάξης και των λαών ενάντια στους εκμεταλλευτές μας, τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους ανταγωνισμούς”.

Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο
27/1, “υποδέχτηκαν” οι εργαζόμενοι του ΠΑΓΝΗ,
την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, Ξανθό και Πολάκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι υπουργοί κατέβηκαν στην Κρήτη
για να συμμετέχουν στον ετήσιο απολογισμό της ΔΥΠΕ Κρήτης και των
διοικήσεων του Βενιζέλειου και του ΠΑΓΝΗ.
“Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου που στενάζουμε από την έλλειψη
προσωπικού, την έλλειψη χρηματοδότησης και όλα τα δεινά που επιφέρουν οι πολιτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, σταθήκαμε απέναντι από τη φιέστα της Διοίκησης του νοσοκομείου, 7ης ΥΠΕ και Υπουργείου. Ξέρουμε καλά πως
όσα παρουσίασαν είναι καλά μόνο στα χαρτιά τους, η πραγματικότητα
η ίδια τους διαψεύδει” δήλωσε στην Ε.Α, η Βάσω Αθανασάκη, εργαζόμενη στο ΠΑΓΝΗ.
Οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν τη “φιέστα” και έκαναν το δικό τους
απολογισμό έξω από αυτή, με στοιχεία που φανερώνουν τις πραγματικές ανάγες της δημόσιας Υγείας.
Φωτό από την απεργιακή συγκέντρωση στο υπ. Υγείας, 25 Γενάρη

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
Στάση εργασίας πραγματοποιούν το
πρωί της Τετάρτης 31/1 (7πμ – 12μεσ), οι
εργαζόμενοι του Ερρίκος Ντυνάν και προχωρούν σε συγκέντρωση στις 9πμ έξω
από το κεντρικό κτίριο της Τράπεζας Πειραιώς, στην οδό Αμερικής. Μεταξύ των
διεκδικήσεών τους περιλαμβάνονται η
άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων
δεδουλευμένων, η εξάλειψη των μισθολογικών διακρίσεων εις βάρος των νεοπροσλαμβανόμενων εργαζόμενων και η μη
εφαρμογή ελαστικών μορφών εργασίας.
Στάση εργασίας και μαζική γενική συνέλευση πραγματοποίησαν και στις 24/1.
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Το εργατικό κίνημα
Να ανοίξει
η ΠΟΕΔΗΝ
για τους
συμβασιούχους
Εν όψει του συνεδρίου της ΠΟΕΔΗΝ, η ηγεσία της ομοσπονδίας δεν δέχτηκε αρχικά τα σωματεία που συμπεριέλαβαν συμβασιούχους εργαζόμενους στις
δυνάμεις τους και παρέπεμψε
στο συνέδριο τις τελικές αποφάσεις για το ζήτημα.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων του
νοσοκομείο Αγ.Σάββας είναι από
τα πρώτα σωματεία που άνοιξε
τις πύλες του σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Έχει γράψει μέλη
του εργαζόμενους από τα εργολαβικά συνεργεία, επικουρικούς,
ειδικευόμενους, εργαζόμενους
με μπλοκάκια κλπ. Δεν διαχωρίζουμε τους εργαζόμενους κι αυτό είναι μια κατάκτηση πάνω στην
οποία πατάμε σήμερα και δίνουμε τη μάχη να μην απολυθεί κανείς, να μονιμοποιηθούν όλοι οι
συμβασιούχοι κι ελαστικά εργαζόμενοι. Έχουμε πρωτοστατήσει
σε όλες τις μάχες που δίνονται
για να μην απολυθεί κανείς. Ήμασταν μπροστάρηδες πρωτοβουλιών, μαζί με το Συντονιστικό Νοσοκομείων, που κατάφεραν να
κερδίσουν παρατάσεις συμβάσεων όπως π.χ για τους συμβασιούχους μέσω ΟΑΕΔ. Μικρές νίκες
που ανοίγουν δρόμο για να δώσουμε τη μάχη και αυτή τη χρονιά.
Γι'αυτό επιμένουμε στην άποψη ότι οι συμβασιούχοι πρέπει να
εκφράζονται όχι μόνο στο σωματείο, αλλά και στα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, ενιαία μέσα από τα
σωματεία. Αυτό σημαίνει και στο
συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ πρέπει να
κερδίσουμε τη μάχη για να γίνουν δεκτοί οι συμβασιούχοι και
τα σωματεία που έκαναν την επιλογή να τους εντάξουν στις δυνάμεις τους. Κανείς διαχωρισμός
μεταξύ των εργαζόμενων. Μαζί
δουλεύουμε άλλωστε. Η μάχη για
να μείνουν όλοι οι εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία είναι πιο δυνατή
όταν τη δίνουμε ενιαία και ενισχύουμε τα σωματεία μας. Ειδικά
μετά την επίθεση που έκαναν οι
δανειστές και η κυβέρνηση με
τον αντιαπεργιακό νόμο, απαντάμε επιθετικά δυναμώνοντας τα
συνδικάτα με κατηγορίες εργαζομένων που έχουν να δώσουν τεράστιες μάχες.

Κώστας Καταραχιάς

Eκλογές στα σωματεία
Τ

ην Πέμπτη 1 Φλεβάρη, θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του σωματείου εργαζομένων στο νοσκομείο Αγ.Σάββας, για την
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στο συνέδριο
της ΠΟΕΔΗΝ.
Πρόκειται για ένα σωματείο που όλα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των
αγώνων για τη σωτηρία της δημόσιας Υγείας,
για μαζικές προσλήψεις και αύξηση της χρηματοδότησης στα νοσοκομεία, για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη δικαιώματα,
για νοσοκομεία ανοιχτά σε κάθε άνεργο, μετανάστη, ανασφάλιστο χωρίς ρατσιστικούς ή
άλλους διαχωρισμούς.
Κρίσιμος παράγοντας για την πορεία
που έχει διαλέξει το σωματείο του
Αγ.Σάββα τα τελευταία χρόνια, είναι το
γεγονός ότι οι εργαζόμενοι έχουν αναδείξει σε πρώτη δύναμη τους αγωνιστές
και τις αγωνίστριες της Ενωτικής Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας.
Με την Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία στην ηγεσία του, το σωματείο
του Αγ.Σάββα, αποτελεί μια από τις βασικές δυνάμεις που συγκρότησαν το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων, και κουβαλούν στην πλάτη τους μια τεράστια λίστα αγωνιστικών πρωτοβουλιών, που
αναγκάζουν ακόμα και μεγαλύτερους
και “δυσκίνητους” συνδικαλιστικούς φορείς να κινούνται απεργιακά και κινηματικά.
Δίνοντας προτεραιότητα στις Γενικές
Συνελεύσεις, τις απεργιακές επιτροπές,
την οργάνωση “από τα κάτω”, πάντα σε
αγωνιστική κατεύθυνση, έχουν φτάσει
να καταγράφουν πολύτιμες νίκες. Όπως
ήταν η αποτροπή της αξιολόγησης της
Γεροβασίλη, με την ανυπακοή περισσό-

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
τερων από το 80% των εργαζομένων του νοσοκομείου. Η παράταση των συμβάσεων για επικουρικούς και συμβασιούχους του ΟΑΕΔ μετά
από συντονισμό κι αγώνα μαζί με εργαζόμενους
από δεκάδες νοσοκομεία. Το διωγμό των εργολάβων και την παραμονή των εργολαβικών εργαζόμενών στο νοσοκομείο, δίνοντας μαζί συνεχείς
και σκληρές μάχες για ισότιμη αξιοπρεπή μεταχείριση, για τη μονιμοποίηση και τα δικαιώματά
τους. Και πολλές ακόμα μικρότερες ή μεγαλύτε-

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Στις 30-31 Γενάρη γίνονται οι εκλογές στο σωματείο εργαζομένων του
Παίδων Αγλ.Κυριακού, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και
εκπροσώπων για το συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ.
Σε υπερψήφιση του ψηφοδελτίου της καλεί η Αγωνιστική Ενωτική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, το σχήμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
στο νοσοκομείο.
“Οι εκλογές στο σωματείο μας γίνονται σε μια κρίσιμη περίοδο” επισημαίνουν οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες της ΑΕΠΑ. “Η κυβέρνηση πέρα
από τα παχιά λόγια, προχωράει βήμα βήμα την τρίτη αξιολόγηση την οποία
υπαγορεύουν οι δανειστές και οι εργοδότες...
Τα δυσθεώρατα πλεονάσματα θα ματώσουνε εργαζόμενους, συνταξιούχους, μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες οι οποίοι εξακολουθούν να βιώνουν μια χωρίς τέλος φτωχοποίηση, θα σημαίνουν και νέες περικοπές για
όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα νοσοκομεία με μειωμένη χρηματοδότηση ακόμα και για την στοιχειώδη λειτουργία τους.
Τα νοσοκομεία βρίσκονται σε οριακό σημείο λειτουργίας από την υποχρηματοδότηση και την έλλειψη προσωπικού. Αντί να ανοίξουνε τα κλειστά
προετοιμάζουν νέες αναδιαρθρώσεις με συγχωνεύσεις, καταργήσεις οργανικών θέσεων, τμημάτων, κλινικών ακόμα και νοσοκομειακών μονάδων. Οι
συμβασιούχοι, οι εργολαβικοί και οι επικουρικοί που μπαλώνουν τα κενά,
κινδυνεύουν κάθε στιγμή να χάσουν την δουλειά τους. Από 1/1/2017, οι ληστρικές εισφορές του αντιασφαλιστικού νόμου, λεηλατούν για άλλη μια
φορά τους μισθούς χιλιάδων γιατρών, ενώ μειώνουν τις συντάξεις για
όλους και για όλες, παρατείνοντας την εργασία μας μέχρι τα 67 χρόνια. Για
να εμποδίσουν την αντίδραση των εργαζομένων στις επιθέσεις που ετοιμά-

ρες κατακτήσεις, όπως την αντίσταση σε μετακινήσεις προσωπικού, την πληρωμή των εργαζόμενων στην ώρα τους κλπ.
Το να συνεχίσει το Σωματείο του Αγ.Σάββα να
παίζει τον πρωτοπόρο ρόλο που έχει τα τελευταία χρόνια είναι κρίσιμο. Γιατί όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά:
Το 2018 η κρατική χρηματοδότηση των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ μειώνεται κατά 576 εκατομμύρια, φτάνοντας το τρικοσμικό 5% του ΑΕΠ,
την ίδια στιγμή που η αύξηση της φτώχειας οδηγεί σε αύξηση του φόρτου των δημόσιων δομών.
Το απασχολούμενο προσωπικό μειώνεται συνεχώς, οι ελλείψεις αγγίζουν τα δυσθεώρητα νούμερα των 40.000 κενών οργανικών θέσεων. Στον
Αγ.Σάββα οι ελλείψεις ξεπερνούν τις 500 κενές
οργανικές θέσεις και αφορούν όλο το φάσμα
του προσωπικού, σε ένα νοσοκομείο με 1200 οργανικές θέσεις. Οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που έχουν πραγματοποιηθεί, παρά τις
υποσχέσεις της κυβέρνησης, είναι σταγόνα στον
ωκεανό. Κάποιες από αυτές τις θέσεις καλύπτονται από συμβασιούχους που μετά ένα διάστημα απολύονται χάνοντας οι ίδιοι την δουλειά
τους και το νοσοκομείο την εμπειρία τους.
Οι μειώσεις μισθών, συντάξεων και οι συνεχόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μείωσαν σχεδόν κατά 50% τους μισθούς των εργαζόμενων
και οι επερχόμενες μεταβολές θα οδηγήσουν σε
περαιτέρω μειώσεις, ενώ την ίδια στιγμή το ανθυγιεινό επίδομα μπαίνει υπό εξέταση για το αν
δοθεί και σε ποιους. Κομμάτι του πολυνομοσχεδίου αποτελούν οι νέοι οργανισμοί που προβλέπουν συγχωνεύσεις, κινητικότητα, μετακινήσεις
και κλεισίματα, κατάργηση οργανικών θέσεων
και αλλαγή του τρόπου εφημέρευσης και του
ωραρίου προς το χειρότερο.
Γι’ αυτό και για τους εργαζόμενους του
Αγ.Σάββα, το δυνάμωμα της Ενωτικής Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας είναι μονόδρομος.

ζουν προσπαθούν να δώσουν με τον αντισυνδικαλιστικό νόμο, ένα αποφασιστικό χτύπημα στην συλλογικότητά τoυς, το πρωτοβάθμιο σωματείο και
το δικαίωμα στην απεργία. Οι αγώνες μας παραμένουν ο μόνος δρόμος για
να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας. Με τους αγώνες
μας κερδίσαμε να μην έχουμε απολύσεις τουλάχιστον για ένα μεγάλο κομμάτι των επικουρικών, το ίδιο και με χιλιάδες εργαζόμενους στα προγράμματα του ΟΑΕΔ που με πρωτοβουλία του Συντονιστικού Νοσοκομείων δώσαμε την μάχη ενωμένοι και την κερδίσαμε.
Η ΑΕΠΑ στην θητεία της στο απερχόμενο ΔΣ του σωματείου εργαζόμενων προσπάθησε με όλες τις δυνάμεις της για την δημοκρατική λειτουργία
του σωματείου...
Η ΑΕΠΑ πρωτοστάτησε σε όλους τους αγώνες που έδωσε το υγειονομικό κίνημα και στους αγώνες των εργαζόμενων μέσα στο νοσοκομείο, αλλά
και με συντονισμούς που σπάνε τον συντεχνιασμό, παλεύοντας ενωτικά...
Για αυτό σας καλούμε να στηρίξετε την «Αγωνιστική Ενωτική Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή» για τις εκλογές του σωματείου στο νοσοκομείο μας και
την εκλογή αντιπροσώπων που θα γίνουν η φωνή μας στο συνέδριο της
ΠΟΕΔΗΝ”.

ΘΡΙΑΣΙΟ
Εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ γίνονται στις 8/2 στο σωματείο του νοσοκομείου Θριάσιο.
Το αντικαπιταλιστικό δίκτυο υγεινομικών “Νυστέρι” στηρίζει το ψηφοδέλτιο της “ΑΚΙΔΑΣ” και συμμετέχει με τον Δημήτρη Βαρελά.

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
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Όχι στα εθνικιστικά συλλαλητήρια

Ταξική άβυσσος μας χωρίζει
Η

ιστορία μπορεί να επαναλαμβάνεται
ως φάρσα είναι μια φράση του
Μαρξ που χρησιμοποιείται συχνά.
Όμως, κι οι φάρσες μπορεί να είναι επικίνδυνες. Το εθνικιστικό συλλαλητήριο της 21
Γενάρη στην Θεσσαλονίκη κι αυτό που ετοιμάζεται για τις 4 Φλεβάρη στην Αθήνα
έχουν χαρακτηριστικά φάρσας αν τα συγκρίνουμε με την εθνικιστική εκστρατεία και
τα αντίστοιχα συλλαλητήρια του 1992.
Όμως, δεν παύουν να είναι επικίνδυνα.
Είναι η απόπειρα ενός δεξιού «τόξου» με
το σιγοντάρισμα της ΝΔ να εκτροχιάσει
προς τα δεξιά την οργή των εργαζόμενων
και της νεολαίας για την κατάντια της κυβέρνησης του Τσίπρα. Είναι θερμοκήπιο και
στήριγμα για την προσπάθεια των ναζί της
Χρυσής Αυγής να επανεμφανιστούν στο
«πεζοδρόμιο» και να σπάσουν την πολιτική
τους απομόνωση.
Γι’ αυτό η απάντηση της Αριστεράς πρέπει να είναι σαφής: Όχι στα συλλαλητήρια,
χωρίς επιφυλάξεις και «αστερίσκους», δεν
θα γίνουμε οι «νονοί» της γειτονικής Δημοκρατίας, οι εργάτες των Βαλκανίων είναι
αδέλφια μας.
Πολύ σωστά η πρωτοβουλία που πήρε η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ προς τις δυνάμεις της Αριστεράς τις καλεί να καταγγείλουν: «το πολιτικό
προσωπικό της δεξιάς και τους φασίστες
που είναι μνημονιακότεροι των μνημονιακών και ΝΑΤΟϊκότεροι του ΝΑΤΟ, που ήταν
στο στρατόπεδο του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα
και τώρα προσπαθούν να στρέψουν την οργή του κόσμου από τα Μνημόνια προς τον
εθνικισμό, τη δεξιά και την ακροδεξιά».
Αυτή η περιγραφή συμπυκνώνεται στο
πρόσωπο ενός από τους βασικούς ομιλητές
του συλλαλητηρίου της Θεσσαλονίκης, του
επίτιμου αρχηγού ΓΕΣ στρατηγού Φραγκούλη Φράγκου. Είναι ένας πολεμοκάπηλος
τουρκοφάγος που άνετα θα μπορούσε να
είναι ο εκπρόσωπος του Τραμπ και ο πολιτικός εκπρόσωπος του «τραμπισμού» στην
Ελλάδα. Γράφει για παράδειγμα στο πόνημα που παρουσίασε ως διδακτορικό και κυκλοφόρησε σαν βιβλίο το 2012: «το νέο
ρευστό σκηνικό της Ε.Ε. και της παγκοσμιοποιημένης διεθνούς πραγματικότητας προσφέρει κατάλληλο έδαφος για την καλλιέργεια και την ευδοκίμηση της Νέας Μεγάλης
Ιδέας».
Το 2011 ο Φράγκος σαν αρχηγός ΓΕΣ είχε οργανώσει την περίφημη «μυστική»
στρατιωτική άσκηση για την «καταστολή
πλήθους» σε στρατόπεδο του Κιλκίς. Ήταν
τότε που κυκλοφορούσαν φήμες για προετοιμασία πραξικοπήματος για να σωθεί ο
«τόπος» από την «οχλοκρατία» των αντιμνημονιακών διαδηλώσεων και απεργιών. Κι
όταν τον Μάη-Ιούνη του 2012 έγινε υπουργός στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Πικραμένου, ο Φράγκος δεν είχε πρόβλημα να κάνει
από τα έδρανα του υπουργικού συμβουλίου
θερμή χειραψία με τον «φίρερ» Μιχαλολιάκο. Τρία χρόνια μετά, ο τουρκοφάγος στρατηγός που ήθελε να σώσει την Αθήνα από

τον «όχλο», ήταν από τους βασικούς διοργανωτές της εκστρατείας του «Ναι» στο δημοψήφισμα, για «την επιβίωσή μας ως
έθνος μέσα στην Ευρώπη» όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.
Από πίσω οι μαύροι δεσποτάδες με επικεφαλής τον Άνθιμο της Θεσσαλονίκης, τον
χουντικό ρατσιστή που τον Μάρτη συναντιόνταν χαμογελαστός με τον Μιχαλολιάκο
στο γραφείο του και τον Ιούλη του 2015 δήλωνε: «Εσείς ψηφίστε ότι θέλετε, εγώ θα
ψηφίσω Ευρώπη». Ο Ιβάν Σαββίδης, που
πλούτισε από τη λεηλασία των ιδιωτικοποιήσεων στην πρώην ΕΣΣΔ, άρπαξε την ΣΕΚΑΠ και το Μακεδονία Παλλάς επί Σαμαρά
προσφέροντας μάλιστα «εθνική υπηρεσία»
αφού αυτές τις επιχειρήσεις δεν τις πήραν
Τούρκοι και «Σκοπιανοί». Τώρα με τις ευλογίες του Τσίπρα και του Καμμένου πάει να
αρπάξει τον ΟΛΘ σε συνεργασία με μια
γερμανική εταιρεία.
Στο συλλαλητήριο της Αθήνας καλούν οι
φίλοι του Φράγκου, όλες οι ενώσεις αποστράτων αξιωματικών ενόπλων δυνάμεων
και αστυνομίας. Οι «παμμακεδονικές ενώσεις» που είναι γεμάτες νοσταλγούς της
χούντας, τουρκοφάγους και ρατσιστές. Κι
από κοντά βέβαια η μισή και βάλε ΝΔ με τις
ευλογίες του Μητσοτάκη που φόρεσε την
στολή του «μακεδονομάχου».

Επιθετικό
«Η Μακεδονία είναι ελληνική» είναι το κοινό σύνθημα όλων αυτών. Αυτές οι κραυγές
ντύνονται με τις πιο υποκριτικές αιτιολογήσεις. Υποτίθεται ότι έτσι εκφράζεται η «ψυχή» του λαού που έχει βασανιστεί από τα
μνημόνια και πάνω απ’ όλα είναι απάντηση
στον «αλυτρωτισμό», τις επεκτατικές βλέψεις του γειτονικού κράτους που κλέβει
σύμβολα και ιστορία επειδή «εποφθαλμιά»
τη «Μακεδονία μας» .
Πρόκειται για πλήρη αντιστροφή της
πραγματικότητας. Δεν είναι η Ελλάδα που
κινδυνεύει από τις «αλυτρωτικές βλέψεις»
των γειτόνων, είναι η γειτονική Δημοκρατία
της Μακεδονίας που έχει «δεχτεί» στο έδαφός της ελληνικά στρατιωτικά τμήματα το
2001 που συμμετείχαν στην ΝΑΤΟϊκή «ειρηνευτική δύναμη». Το ελληνικό κράτος είναι
μέλος του ΝΑΤΟ και διεκδικεί το ρόλο του
«πυλώνα σταθερότητας» από τα Βαλκάνια
μέχρι τη Μέση Ανατολή, συμμαχώντας με
τους χασάπηδες της Αραβικής Άνοιξης
όπως ο στρατάρχης Σίσι της Αιγύπτου και
βέβαια με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ.
Δεν έχει αλλάξει η Ελλάδα το Σύνταγμά
της δυο και τρεις φορές για να προσαρμοστεί στις πιέσεις των «ξένων κέντρων», είναι
η γειτονική Δημοκρατία που το έχει κάνει.
Αυτό που έλεγε και λέει ακόμα η ελληνική
διπλωματία είναι ότι θα έχει λόγο όχι μόνο
πως θα ονομάζεται μια χώρα, αλλά και πως
ο λαός της θα περιγράφει τον εαυτό του. Η
απαίτηση ότι ούτε η χώρα θα λέγεται Μακεδονία -ή «παράγωγά της» όπως ουρλιάζουν
οι ακροδεξιοί διοργανωτές των συλλαλητη-

Κείμενα: Λέανδρος Μπόλαρης

Τα ταξικά συμφέροντα είναι
πιο δυνατά από τα “εθνικά”

Ο

ι εθνικιστικές εκστρατείες για
το «όνομα της Μακεδονίας»
έχουν παρελθόν. Το 1992,
όσο η πρώην Γιουγκοσλαβία γλιστρούσε στο τρόμο του πολέμου,
μεγάλες και μικρότερες δυνάμεις
προσπαθούσαν να μπουν στη μοιρασιά της επιρροής. Η ελληνική άρχουσα τάξη δεν ήταν εξαίρεση. Αυτό
ήταν το υπόβαθρο για την «εθνική
πανστρατιά» ενάντια στους «Σκοπιανούς» που ξεκίνησε η κυβέρνηση του
Μητσοτάκη.

Χειραψία του φύρερ της Χρυσής Αυγής Μιχαλολιάκου με τον απόστρατο
στρατηγό Φραγκούλη που ήταν κεντρικός ομιλητής στη Θεσσαλονίκη

ρίων- ούτε ο λαός της θα αποκαλεί τον εαυτό του Μακεδόνα, είναι προκλητική και πολεμοκάπηλη.
Το σύνθημα «η Μακεδονία είναι ελληνική»
είναι επιθετικό και «αλυτρωτικό» γιατί εκφράζει στην πράξη τις επεκτατικές ορέξεις
του ελληνικού καπιταλισμού. Όταν κατέρρευσε το ανατολικό μπλοκ στις αρχές της
δεκαετίας του ’90, ο ελληνικός καπιταλισμός ρίχτηκε στο κατόπι της επέκτασης
προς ανατολάς της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για να
αρπάξει κομμάτι της λείας. Και τα κατάφερε. Οι ελληνικές εταιρείες και τράπεζες
έκαναν τα Βαλκάνια «πίσω αυλή τους».
Ακόμα και τώρα, χτυπημένος από την κρίση, ο ελληνικός καπιταλισμός παίζει τέτοιο
ρόλο. Το 2017 τέλειωσε με διθυράμβους
στις οικονομικές σελίδες έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων για τις ελληνικές κατασκευαστικές που χτυπάνε «φιλέτα» ακινήτων και γης από το Βελιγράδι μέχρι το Βουκουρέστι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι ελληνικές Άμεσες
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από
το σουπερ μαρκετ του Βερόπουλου στα Σκόπια

Ξένες Επενδύσεις στις χώρες των Βαλκανίων ανέρχονταν σε περίπου 1.689 εκατομμύρια ευρώ το 2001. Το 2016 ανήλθαν σε
περίπου 5.327 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτές οι «εθνικές επιτυχίες» δεν ήταν έργο του δαιμόνιου των «εθνικών πρωταθλητών» της ελληνικής οικονομίας. Για να μπορεί η Εθνική να αρπάζει τράπεζες, η Cosmote τηλεπικοινωνίες, οι Μυτιληναίοι ορυχεία, χρειάστηκε η επίδειξη της ισχύος του
ελληνικού κράτους. Το «βέτο» για την αναγνώριση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας
ήταν κομμάτι αυτής της επίδειξης ισχύος.
Και πίσω από τις διπλωματικές διατυπώσεις
πρόβαλαν πάντα απειλητικά τα τανκς και τα
αεροπλάνα, οι ανατριχιαστικές ακροδεξιές
κραυγές «η λύση είναι μία, σύνορα κοινά με
τη Σερβία».
Το 1994-95 η τότε ελληνική κυβέρνηση
με την επιβολή εμπάργκο είχε αναγκάσει τα
Σκόπια να αλλάξουν σημαία, να αποδεχτούν (προσωρινά) το όνομα "Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας" και

μαζί με αυτό μια ολόκληρη σειρά από τις
ελληνικές απαιτήσεις. Το βέτο στο ΝΑΤΟ
έπαιξε τον ίδιο ρόλο.

Έπαθλα
Ανάμεσα στα έπαθλα αυτής της «περήφανης» στάσης, ήταν και το άνοιγμα της
γειτονικής Δημοκρατίας στο ελληνικό κεφάλαιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής της Τράπεζας, το 2016 οι ελληνικές
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις ανέρχονταν στα
463,4 εκατομμύρια ευρώ, το 10% του συνόλου, και περίπου το 5% του ΑΕΠ.
Περίπου 200 ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται εκεί: τα ΕΛΠΕ μέσω της
ΟΚΤΑ ο Τιτάνας μέσω της Cementarnica, η
ΕΤΕ μέσω της Stopanska Banka, στο λιανεμπόριο η Veropoulos, η ΣΙΔΕΝΟΡ με τη Dojran
Steel, η Παυλίδης Μάρμαρα με τη Mermeren
Kombinat, ο όμιλος Σαράντη στον κλάδο καλλυντικών, αλλά και ο ΑΚΤΩΡ.
Πολλά έχουν αλλάξει από τις αρχές της

δεκαετίας του ’90. Σήμερα, οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των Βαλκανίων, ιδιαίτερα των δυτικών, οξύνονται. Κι
ο ελληνικός καπιταλισμός διεκδικεί ρόλο
και ανταλλάγματα. Να γίνει ο «νονός» της
εισόδου αυτών των χωρών πρώτα στο ΝΑΤΟ και μετά στην ΕΕ και να εξασφαλίσει
ένα ελεύθερο γήπεδο για τα συμφέροντά
του. Για να κάνει επικερδή «ντηλ» και λαμογιές, να επενδύει στους μισθούς πείνας και
στους φορολογικούς παραδείσους.
Γι’ αυτό οι εργαζόμενοι και η νεολαία δεν
έχουμε καμιά δουλειά στα εθνικιστικά συλλαλητήρια για το «όνομα». Δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε από τις εθνικιστικές εκστρατείες. Ο δικός μας αγώνας είναι εδώ,
ενάντια σε νέα και παλιά μνημόνια, ενάντια
στους καπιταλιστές και την ΕΕ που τους
στηρίζει, ενάντια στο ρατσισμό και τους
φασίστες. Κι οι σύμμαχοί μας είναι οι εργάτες όλων των χωρών, με πρώτους στη σειρά τους εργάτες των Βαλκανίων.

Απομονώστε τους
“Απομονώθηκε πλήρως η χρυσαυγίτικη πρόταση για στήριξη του εθνικιστικού
συλλαλητηρίου από το Δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας” τονίζει σε δήλωσή του
ο Πέτρος Κωνστναντίνου, δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις Γειτονιές
της Αθήνας. Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα:
«Παταγώδης ήταν η αποτυχία του Κασιδιάρη στο δημοτικό συμβούλιο της
Αθήνας να θέσει ζήτημα στήριξης του εθνικιστικού συλλαλητηρίου που προωθούν δεξιοί και ακροδεξιοί στην Αθήνα. Καταψηφίστηκε από 28 δημοτικούς
συμβούλους των παρατάξεων: Ανοιχτή Πόλη, Λαϊκή Συσπείρωση, Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας και Δικαίωμα στην πόλη του Δημάρχου Γ.Καμίνη, ενώ πήρε
μόνο 3 ψήφους από τα μέλη της Χρυσής Αυγής.
Η καταψήφιση της σοβινιστικής πρωτοβουλίας Κασιδιάρη είναι δείγμα της
απομόνωσης των υπόδικων νεοναζί, την ώρα που η δίκη της Χρυσής Αυγής έχει
αναδείξει τις κεντρικά σχεδιασμένες δολοφονίες και επιθέσεις των ταγμάτων
εφόδου. Οι δημοτικοί σύμβουλοι των τεσσάρων παρατάξεων της δεξιάς απείχαν.
Είμαστε κατά των εθνικιστικών συλλαλητηρίων. Χρειαζόμαστε ταξικές απαντήσεις αγώνες και απεργίες. Oι εργάτες των Βαλκανίων είναι αδέλφια μας. Όχι
στους νονούς των Βαλκανίων».

Στις 14 Φλεβάρη του 1992 έγινε το
πρώτο συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη. Τέσσερις μέρες μετά, στη Σύνοδο των Πολιτικών Αρχηγών με τον
τότε πρόεδρο Κ.Καραμανλή (τον λεγόμενο «εθνάρχη») συμφωνήθηκε η
«εθνική γραμμή». Το συλλαλητήριο
της Θεσσαλονίκης και αυτό που ακολούθησε στην Αθήνα στις 10 Δεκέμβρη του 1992 είχε την στήριξη όχι
μόνο της ΝΔ που ήταν κυβέρνηση,
αλλά και του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού.
Όλη η Εκκλησία έριξε το βάρος
της, οι επιχειρήσεις έκλειναν και κατέβαζαν το προσωπικό τους με πούλμαν, το ίδιο τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες, οι σάρισες και τα δεκαεξάκτινα αστέρια έμπαιναν στις
σακούλες του σούπερ μάρκετ. Η
«πανστρατιά» έμοιαζε ασταμάτητη .
Μέσα σε αυτό το κλίμα τον Μάρτη
του 1992 αστυνομικοί συλλαμβάνουν
παραμονές 25 Μάρτη το συνεργείο
των συντρόφων και συντροφισσών
που διακινούσαν την Εργατική Αλληλεγγύη στο σταθμό του ΗΣΑΠ στο Ν.
Ηράκλειο. Το «έγκλημά» τους ήταν
ότι μαζί με την εφημερίδα διακινούσαν κι ένα μικρό βιβλίο, με τίτλο “Η
Κρίση στα Βαλκάνια, το Μακεδονικό
και η Εργατική Τάξη”. Μια συλλογή
άρθρων γεμάτων επιχειρήματα ενάντια στην εθνικιστική εκστρατεία, που
υπεράσπιζαν την ιστορική αλήθεια
για το Μακεδονικό και υποστήριζαν
ότι ο γειτονικός λαός έχει το δικαίωμα να ονομάζεται όπως αυτός θέλει.
Ο προϊστάμενος της εισαγγελέας
άσκησε δίωξη που επέφερε ποινές
μέχρι και δεκαπάντε χρόνια φυλάκισης, ανασύροντας απ’ τα σκονισμένα
συρτάρια νόμους της δικτατορίας
του Μεταξά και του μετεμφυλιακού
κράτους της δεξιάς. Ονομαζόταν
Αθανάσιος Ανδρεουλάκος. Είχε παρελθόν παρόν και μέλλον ο κύριος εισαγγελέας. Ήταν επίτροπος (δηλαδή
εισαγγελέας) στο στρατοδικείο της
χούντας που είχε καταδικάσει τους
αντιδικτατορικούς αγωνιστές της Δημοκρατικής Άμυνας τον Νοέμβρη του
1968. Ήταν αδελφός του Απόστολου
Ανδρεουλάκου, βουλευτή της ΝΔ και
γνωστού φιλοβασιλικού και ακροδε-

ξιού. Είκοσι χρόνια μετά, ο Σαμαράς
της ΝΔ πρωθυπουργός πλέον της
μνομονιακής «τρικομματικής» κυβέρνησης, διόριζε αυτόν τον μεγάλο δημοκράτη Γενικό Γραμματέα του
υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ο Ανδρεουλάκος ζήτησε από τον
ανακριτή να καλέσει “αρμόδιους
υπαλλήλους, επιστήμονες, πολιτικούς, δημοσιογράφους για να στηρίξουν τη δίωξη για τη συγγραφή και
τη διακίνηση του βιβλίου”. Αυτοί οι
“αρμόδιοι” μάρτυρες κατηγορίας
που κλήθηκαν ήταν ο τότε φύρερ
των νεοναζί στην Ελλάδα Κ. Πλεύρης, ο πρώην υπουργός της ΕΡΕ Ν.
Μάρτης, ο γνωστός Π. Ψωμιάδης,
ένας παπάς και ο αστυνομικός που
έκανε τις συλλήψεις.

Κίνημα
Επιφανειακά η δίκη των «5 της
ΟΣΕ» (Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση, από την οποία προέρχεται
το ΣΕΚ) έμοιαζε χαμένη υπόθεση. Κι
όμως, η υπόθεση εξελίχτηκε εντελώς
διαφορετικά. Τους μήνες που ακολούθησαν χτίστηκε ένα τεράστιο κίνημα συμπαράστασης στους 5 της
ΟΣΕ: μαζεύτηκαν δεκάδες χιλιάδες
υπογραφές που ζητούσαν να σταματήσει η δίωξη. Πάνω από εκατό εργατικά σωματεία και φοιτητικοί σύλλογοι δήλωσαν την αλληλεγγύη
τους.
Σε μια από τις διαδηλώσεις συμπαράστασης που οργανώθηκαν, το
μπροστινό πανό ήταν των ηρωικών
απεργών των λεωφορείων που βρίσκονταν σε συνεχείς κινητοποιήσεις
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του Μητσοτάκη. Το κίνημα απλώθηκε και
στο εξωτερικό με τα ελληνικά προξενεία να πολιορκούνται από διαδηλωτές, ενώ μηνύματα αλληλεγγύης
έφτασαν από το Εργατικό Κέντρο
του Σάο Πάολο στη Βραζιλία μέχρι
την Ομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων της Νότιας Κορέας.
Το εύρος του κινήματος συμπαρά-

στασης αναδείχτηκε και στην ίδια τη
δίκη που ξεκίνησε ένα χρόνο μετά,
τον Μάη του 1993. Οι μάρτυρες υπεράσπισης προήλθαν από όλο το φάσμα της Αριστεράς, από το ΚΚΕ και
τον Συνασπισμό, συνδικαλιστές μέλη
του ΠΑΣΟΚ, πανεπιστημιακοί, μέλη
της μακεδονικής μειονότητας, συγγραφείς και βουλευτές. Το δικαστήριο αναγκάστηκε να αθωώσει τους
«5 της ΟΣΕ».
Ο Ανδρεουλάκος είχε βέβαια άλλη
γνώμη και ζήτησε από τον εισαγγελέα να ασκήσει έφεση. Η νέα δίκη είχε οριστεί για τον Νοέμβρη του
1993. Όμως, η κυβέρνηση της ΝΔ
κατέρρευσε τον Σεπτέμβρη εκείνης
της χρονιάς, κάτω από το βάρος της
πολιτικής κρίσης που είχαν φέρει οι
αδιάκοποι εργατικοί και νεολαιϊστικοι
αγώνες. Η δίκη στο εφετείο δεν έγινε
ποτέ.
Τι έδωσε στην ΟΣΕ, μια μικρή οργάνωση τότε, να μπει μπροστά σε
μια τέτοια μάχη και να την κερδίσει;
Καταρχάς, οι αταλάντευτες διεθνιστικές αρχές της κι η συστηματική
αντιπαράθεσή της με τις εθνικιστικές
εκστρατείες ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 όταν ξεκινούσε η κρίση στην πρώην Γιουγκοσλαβία και
ακούγονταν οι πρώτες φωνές ενάντια στο «ψευδοκράτος των Σκοπίων».
Όμως, ακόμα πιο σημαντικός παράγοντας ήταν η εκτίμηση ότι η
«εθνική πανστρατιά» οργανώνεται
από τα πάνω, από την άρχουσα τάξη, το κράτος, τα κόμματα και τους
θεσμούς της. Κι ότι η εργατική τάξη
δεν είναι αυθόρμητα εθνικιστική, αλλά έχει τη δύναμη να ξεπεράσει αυτά
τα εμπόδια. Είχαμε την πεποίθηση
ότι η εργατική τάξη που πάλευε
ενάντια στους δολοφόνους του Τεμπονέρα, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη
λιτότητα, δεν θα γινόταν υποχείριο
κανενός Μητσοτάκη.
Γι’ αυτό δώσαμε τη μάχη ενάντια
στα εθνικιστικά συλλαλητήρια και για
την υπεράσπιση των 5 της ΟΣΕ στις
εργατικές διαδηλώσεις, στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές,
ανοιχτά και με αισιοδοξία. Τελικά, η
εθνικιστική υστερία δεν έσωσε την
ελληνική εκδοχή του θατσερισμού
από την εργατική αγανάκτηση. Αποδείχτηκε ότι τα ταξικά συμφέροντα
είναι ισχυρότερος δεσμός από τα
«εθνικά συμφέροντα».
Σήμερα μπορούμε να δώσουμε
αυτή τη μάχη με ακόμα μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση. Το δικό τους στρατόπεδο είναι σε κρίση, το δικό μας
έχει συσσωρεύσει εμπειρίες, αγωνιστικές και πολιτικές. Κι η αντικαπιταλιστική, επαναστατική Αριστερά είναι
σε πολύ καλύτερη θέση να δώσει
αυτή τη μάχη.
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Ανταποκρίσεις

Γράμμα από την Κύπρο
Συνέχεια από τη σελ.3
Δυσάρεστη εξέλιξη σε αυτές τις
εκλογές είναι ότι το ΕΛΑΜ, η Χρυσή
Αυγή Κύπρου, ανέβασε τα ποσοστά
της και πήγε από το 3.7% (13,041 ψήφοι) στο 5.7% (21,846 ψήφοι). Αυτή η
αύξηση οφείλεται πρώτα και κύρια
στην πολιτική Αναστασιάδη που έχει
οδηγήσει στην φτωχοποίηση, την
ανεργία και την απόγνωση χιλιάδες
κόσμο, κυρίως νέους, αλλά και στην
εθνικιστική και ρατσιστική πολιτική
που ακολούθησαν, τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα του υποτιθέμενου κέντρου που δημιούργησαν
ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούσε να ψαρεύει άνετα το ΕΛΑΜ.
Ο Αναστασιάδης άφησε ανοικτό το
ενδεχόμενο να συζητήσει με το
ΕΛΑΜ για να τον στηρίξει στο δεύτερο γύρο, κάτι που κάνει ακόμη πιο
επιτακτική την ανάγκη να φύγει αυτή
η κυβέρνηση που συναλλάσσεται με
τους φασίστες. Την επόμενη Κυριακή
δεν έχουμε κανένα ενδοιασμό, ψηφίζουμε Μαλά. Δεν περιμένουμε βέβαια από τον Μαλά ότι θα μας εξασφαλίσει μια δίκαιη κοινωνία όπως
υπόσχεται. Αυτό δεν μπορεί να γίνει
μέσα στον καπιταλισμό αφού αυτός
που πραγματικά κυβερνά είναι το κεφάλαιο, οι τραπεζίτες και οι μεγαλοκαρχαρίες της αγοράς. Γι’ αυτό λέμε
ότι η ψήφος δεν αρκεί, αλλά χρειάζεται σοσιαλιστική οργάνωση και προοπτική. Χρειάζεται μια άλλη αριστερά, της ανατροπής και του διεθνισμού, και αυτή παλεύουμε να χτίσουμε. Μια νίκη του Μαλά την ερχόμενη
Κυριακή θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση στη νεολαία και τους εργαζόμενους και μπορεί να συμβάλει σε αυτή
την προοπτική.
Από μόνη της όμως η νίκη του Μαλά δεν αποτελεί εγγύηση ούτε ότι θα
υπάρξει μια δημοκρατική, ειρηνική
και κοινά αποδεκτή διευθέτηση του
Κυπριακού, ούτε είναι αρκετή για να
σταματήσει τους φασίστες. Χρειάζεται να χτίσουμε ένα μαζικό αντιφασιστικό κίνημα που να είναι κομμάτι
ενός δικοινοτικού κινήματος ενάντια
στον εθνικισμό και τον πόλεμο, για
επανένωση και ειρήνη. Η ψήφος στον

Μαλά την Κυριακή 4 Φλεβάρη, είναι
ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Στις δηλώσεις του αμέσως μετά
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων,
ο Μαλάς έστειλε μήνυμα συνεργασίας στους τουρκοκύπριους και χαιρέτησε τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης
που οργάνωσαν την περασμένη βδομάδα στη Λευκωσία σε ένδειξη αλληλεγγύης στην εφημερίδα Αφρίκα και
τον εκδότη της Σενέρ Λεβέντ που δέχτηκαν επίθεση από τους γκρίζους
λύκους.

Αφρίν
Ο Λεβέντ είχε χαρακτηρίσει την
επίθεση στο Αφρίν της Συρίας σαν εισβολή. Κάτι που εκνεύρισε τον Ερντογάν που κάλεσε τους υποστηρικτές του να δώσουν «απάντηση»
στην Αφρίκα. Ανταποκρινόμενοι στο
κάλεσμα Ερντογάν, μαζεύτηκαν 500
περίπου άτομα έξω από την Αφρίκα
και επιτέθηκαν με πέτρες και προσπάθησαν να μπουν μέσα για να λιντσάρουν τον Λεβέντ και τους συνεργάτες τους. Δεν τα κατάφεραν και το
ίδιο βράδυ οργανώθηκε μια πρώτη
αντίδραση από τους τουρκοκύπριους
ενώ την επόμενη μέρα καλέστηκε
από την συνδικαλιστική πλατφόρμα
συγκέντρωση και πορεία.
Στην εκδήλωση που έγινε το βράδυ
της περασμένης Παρασκευής συμμετείχαν πάνω από 5000 άτομα που παρά το τσουχτερό κρύο και την βροχή
περπάτησαν στους κεντρικούς δρόμους της βόρειας Λευκωσίας και
συγκεντρώθηκαν έξω από την εφημερίδα Αφρίκα με κύριο σύνθημα «Fasizme Karsi Omuz Omuza» «ώμο με
ώμο ενάντια στο φασισμό», ενώ
ακούστηκαν και συνθήματα ενάντια
στον Ερντογάν όπως «φωνάζουμε –
φωνάζουμε να ακούσει ο Ερντογάν»
«Ειρήνη – Λευτεριά – Δημοκρατία».
Σε αυτή την εκδήλωση αναφέρθηκε ο Μαλάς και τη χαρακτήρισε αξιοθαύμαστη και υποσχέθηκε ότι αν
εκλεγεί θα ζητήσει άμεσα επανέναρξη των συνομιλιών για διευθέτηση
του Κυπριακού.

Αντιφασιστική διαδήλωση στη Βόρεια Λευκωσία, 26 Γενάρη

Ντίνος Αγιομαμίτης

Η σεξιστική κατάντια
του καπιταλισμού

Ο

ι αστοί και οι φιλελεύθεροι υποστηρικτές τους
φροντίζουν πάντα να ισχυρίζονται ότι η δική
τους τάξη είναι καλλιεργημένη, φωτισμένη και
πολιτισμένη, ενώ η εργατική τάξη αποτελείται από
άξεστα άτομα που υποκύπτουν σε όλων των ειδών τις
προκαταλήψεις και τις ρατσιστικές και σεξιστικές
πρακτικές.
Αυτά τα κλισέ δέχτηκαν ένα γερό χτύπημα από το
σκάνδαλο που ήρθε στην επιφάνεια στο Λονδίνο την
περασμένη βδομάδα. Η εφημερίδα Φαϊνάνσιαλ Τάιμς
αποκάλυψε πρωτοσέλιδα τα σεξιστικά αίσχη που σημειώθηκαν σε «φιλανθρωπική γιορτή» μιας λέσχης
πλουσίων με το όνομα «Λέσχη των Προέδρων».
Μέλη αυτού του «ιδρύματος» ήταν η αφρόκρεμα
του πλούτου του βρετανικού καπιταλισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρει το ρεπορτάζ της
εφημερίδας είναι το γεγονός ότι ένας από τους συμμετέχοντες πρόσφερε 400.000 λίρες για να πάρει μια
κλινική σε κεντρικό νοσοκομείο το δικό του όνομα!
Αυτή η λέσχη των μεγάλων χορηγών, λοιπόν, οργάνωσε τη γιορτή της στο διάσημο ξενοδοχείο Ντόρτσεστερ του Λονδίνου με τις εξής προϋποθέσεις: ότι συμμετέχουν μόνο άνδρες και τους υποδέχονται «οικοδέσποινες» που εξασφάλισε ένα πρακτορείο με προδιαγραφές ότι πρέπει να είναι νέες, ωραίες και ντυμένες
με μαύρα μίνι φορέματα και μαύρα εσώρουχα!
Οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς έστειλαν δυο γυναίκες δημοσιογράφους να μπουν στην ομάδα του πρακτορείου
και το ρεπορτάζ τους ήταν συγκλονιστικό. Οι «ευγενείς χορηγοί» έβαζαν χέρι στις κοπέλες, απαιτούσαν
να τους ακολουθήσουν στα δωμάτια του ξενοδοχείου,
ενώ μπράβοι του πρακτορείου έλεγχαν τις τουαλέτες
και απομάκρυναν όσες «οικοδέσποινες» έβρισκαν καταφύγιο εκεί για να γλυτώσουν από τις παρενοχλήσεις. Μια από αυτές κατάγγειλε ότι κάποιος από τους
χορηγούς τής έδειξε το πέος του.
Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να θεωρηθεί ότι αυτά τα έκαναν κάποιοι «τυχαίοι λεφτάδες». Ανάμεσα
στα βραβεία που διεκδικούσαν οι πλειοδότες χορηγοί
ήταν μια πρόσκληση σε γεύμα με τον υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και μια πρόσκληση σε απογευματινό τσάι (!) με τον Διοικητή της
Τράπεζας της Αγγλίας Μαρκ Κάρνεϊ.
Το σοκ από τις αποκαλύψεις ήταν τέτοιο ώστε την
επόμενη μέρα η «Λέσχη των Προέδρων» ανακοίνωσε

Μέλη της “Λέσχης των
Προέδρων” στην είσοδο του
ξενοδοχείου Dorchester στο
Λονδίνο. Φωτό από το
ρεπορτάζ των Financial Times

την αυτοδιάλυσή της μετά από 33 χρόνια δράσης.
Ένας από τους συμμετέχοντες που κατείχε κυβερνητική θέση αναγκάστηκε να παραιτηθεί.
Οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς δεν είναι κάποιο έντυπο της
Αριστεράς. Είναι η καθημερινή εφημερίδα με την μεγαλύτερη παράδοση στην κάλυψη του Σίτι του Λονδίνου, του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού κέντρου
στον κόσμο. Το γεγονός ότι αναγκάζεται να κάνει τέτοιες αποκαλύψεις μιλάει από μόνο του για τις διαστάσεις που έχει πάρει η κρίση του συστήματος. Δεν είναι
μόνο οικονομική και πολιτική αλλά και ιδεολογική.

Σκάνδαλα
Τα σκάνδαλα για σεξιστικές παρενοχλήσεις ήρθαν
στο προσκήνιο από το Χόλιγουντ. Όπως γράφει η Μαρία Στύλλου στο άρθρο της στο περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κάτω:
«Η διάσταση που πήραν οι αποκαλύψεις έκαναν ένα
θέμα που μέχρι τότε κάθε γυναίκα θεωρούσε προσωπική ιστορία, να γίνει πολιτικό ζήτημα. Οι θεωρίες περί «αντρικής ανωτερότητας» άρχισαν να τσαταλιάζονται και να αποκαλύπτεται ότι πίσω απ’αυτές κρύβεται
μια κυρίαρχη τάξη που μπορεί να βρίσκεται στην κορυφή όχι μόνο γιατί έχει την οικονομική δύναμη, αλλά
γιατί μπορεί και κρατάει τους εργαζόμενους/νες απομονωμένους, φοβισμένους και διαιρεμένους. “Αρκετά!”, φώναξαν οι εργαζόμενες στη βιομηχανία θεάματος, και αυτό απλώθηκε παντού.(…)
Μέσα απ’ όλες αυτές τις μάχες σπάνε οι δισταγμοί,
οι φόβοι και οι λάθος ιδέες ότι απέναντι στα αφεντικά
ο καθένας είναι μόνος του. Οι καμαριέρες στα ξενοδοχεία στην Αμερική οργάνωσαν διαδήλωση ενάντια
στις παρενοχλήσεις που δέχονται από τους πελάτες.
Ο Στρος Καν που βίασε την καμαριέρα δεν είναι η
εξαίρεση μιας κυρίαρχης τάξης που θεωρεί ότι έχει
τη δύναμη να αντιμετωπίζει τις γυναίκες σαν «δεύτερο» φύλο».
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και αντιμέτωποι με την
οργή του απλού κόσμου, ένα ακροδεξιό φάσμα του πολιτικού κόσμου προσπαθεί να καλύψει την κρίση τους
υψώνοντας τα λάβαρα του εθνικισμού- America first ο
Τραμπ, τυλιγμένοι στη γαλανόλευκη οι εδώ μιμητές
του. Αλλά όσο και να προσπαθούν, δεν μπορούν να
κρύψουν ότι υπηρετούν ένα αρρωστημένο σύστημα.

Πάνος Γκαργκάνας
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Συνέντευξη
Κατέθεσες πρόσφατα ως μάρτυρας
κατηγορίας στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ποια είναι η εικόνα που έφερες
στο δικαστήριο;
Προσπάθησα να δώσω την εικόνα
της περιόδου 2011- 2013 όπου η
Χρυσή Αυγή έβαλε στόχο να επιβάλει στην πόλη της Νίκαιας τη ναζιστική της τρομοκρατία. Ξεκίνησαν
με επιθέσεις στους μετανάστες, στη
συνέχεια άνοιξαν γραφεία-ορμητήρια των επιθέσεων τους και κλιμάκωσαν με τάγματα εφόδου αρχικά
εναντίον Πακιστανών μεταναστών
και στη συνέχεια στο Σωματείο της
Ζώνης Περάματος και τελικά στον
Παύλο Φύσσα.
Όλη αυτή η δράση της Χρυσής
Αυγής είχε τη κάλυψη της αστυνομίας και της κυβέρνησης. Μιλάμε
για μία περίοδο που οι μετανάστες
ήταν στοχοποιημένοι από την ίδια
την κυβέρνηση σε βαθμό που ο Σαμαράς έλεγε ότι θα “ανακαταλάβουμε τις πόλεις από τους μετανάστες”
και έστελνε την αστυνομία να οργανώνει τον ΞΕΝΙΟ ΔΙΑ, να φυλακίζει
στα αστυνομικά τμήματα και στα
κλειστά κέντρα κράτησης όπως την
Κόρινθο και την Αμυγδαλέζα χιλιάδες αθώους ανθρώπους μόνο και
μόνο γιατί είχαν σκούρο δέρμα.
Μέσα σε όλο αυτό το πολιτικό κλίμα καταφέραμε να οργανώσουμε
την αντίσταση στο φασισμό μέσα
στην πόλη της Νίκαιας, δίνοντας
ταυτόχρονα τη μάχη ενάντια στο ρατσισμό. Η ΚΕΕΡΦΑ κινήθηκε αποφασιστικά και ενωτικά, με την Πακιστανική Κοινότητα και με όλη την αριστερά και τα συνδικάτα της πόλης.
Καταφέραμε και οργανώσαμε το
πρώτο συλλαλητήριο μετά την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή
στις 5/7/2012 με 2000 κόσμο ντόπιους και μετανάστες.
Κάθε φορά που μαθαίναμε για επίθεση σε μετανάστη δημοσιοποιούσαμε το θέμα, πηγαίναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους εργατικούς
χώρους και στη λαϊκή και έτσι μεγαλώναμε και διευρύναμε το αντιφασιστικό δίκτυο που χτίστηκε από τα
κάτω. Αυτές οι δράσεις έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο ξέσπασμα
της αντιφασιστικής οργής μετά τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο
Κερατσίνι, ενάντια στη Χρυσή Αυγή
και ενάντια στην κυβέρνηση που
τους έδινε κάλυψη.
Από το 2014 είσαι και δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη. Ποια η παρέμβαση
της «Ανταρσία στην Κοκκινιά»;
Η “Ανταρσία στην Κοκκινιά” έχει
μία έδρα σε σύνολο 45 Δημοτικών
Συμβούλων. Μπαίνουμε όμως κάθε
φορά μέσα στη συνεδρίαση με τον
αέρα του κινήματος και για αυτό
έχουμε την αυτοπεποίθηση να παίρνουμε πρωτοβουλίες, αναγκάζοντας
την πλειοψηφία των συμβούλων που
προέρχονται από την υπόλοιπη αριστερά, να τις στηρίξει. Αυτή η τακτική έχει αποδειχτεί αποτελεσματική

Νίκαια, 5/7/2012: “Έξω οι νεοναζί”.
Στην κάτω φωτό η Κατερίνα Θωίδου
καταθέτει στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Οι μάχες στο
Δήμο της Νίκαιας
Η Κατερίνα Θωίδου, δημοτική
σύμβουλος μίλησε στη Λένα Βερδέ
γιατί ενώνει την αριστερά, εμπνέει
και ανοίγει δρόμους για το κίνημα.
Ήταν πολύ σημαντικό ότι πέρσι στις
31 Γενάρη υποδεχόμασταν όλες οι
Δημοτικές Κινήσεις της Αριστεράς
μαζί τα προσφυγόπουλα στην πρώτη τους μέρα στο σχολείο, τα οποία
μπήκαν στις αίθουσες με τους δημοτικούς υπαλλήλους να τα κρατάνε
από το χέρι.
Στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο
του 2018, πάρθηκε ομόφωνη απόφαση σε ψήφισμα που κατέθεσε η
Πακιστανική Κοινότητα ενάντια στις
ρατσιστικές επιθέσεις που γίνονται
στο Ρέντη και για πρώτη φορά στα
χρονικά αποφασίστηκε να γίνει επίσημη παράσταση διαμαρτυρίας
όλου του Δημοτικού Συμβουλίου
στο Τμήμα Ασφαλείας Νίκαιας. Εκεί
διαπιστώσαμε ότι μπορεί η κυβέρνηση και οι υπουργοί Προστασίας του
Πολίτη να άλλαξαν αλλά ο ρατσισμός της αστυνομίας και η συγκάλυψη στις ρατσιστικές επιθέσεις συνεχίζεται. Γι’ αυτό χρειάζεται να συνεχιστεί και η μαζική ενωτική αντιφασιστική και αντιρατσιστική δράση στις
γειτονιές.
Όταν την Άνοιξη του 2016 στο Λιμάνι του Πειραιά είχαν βρει καταφύγιο χιλιάδες πρόσφυγες, αποφασίσαμε σαν δημοτική κίνηση μαζί με την
ΚΕΕΡΦΑ, να καταθέσουμε στο δημοτικό συμβούλιο συγκεκριμένη πρόταση για την εξεύρεση χώρων φιλοξενίας για τους πρόσφυγες μέσα στην
πόλη. Μετά από πίεση όλης της Αριστεράς αποφασίστηκε τότε να δοθεί
ένα κλειστό και αναξιοποίητο κτίριο
για τη φιλοξενία 100 περίπου ανθρώ-

πων. Εκείνη η πρόταση δεν προχώρησε γιατί συνάντησε εμπόδια από
το Μουζάλα, ήταν όμως ένα βήμα
που έδειξε στην πράξη το τι σημαίνει
“πρόσφυγες καλοδεχούμενοι”.
Οι φετινές πλημμύρες στη Μάνδρα που κόστισαν ανθρώπινες ζωές
έδειξαν με τον πιο βάρβαρο τρόπο
το που μπορεί να οδηγήσει η πολιτική των περικοπών. Στη Νίκαια τον
Οκτώβρη του 2014 μετά από μία δυνατή νεροποντή σπίτια πλημμύρισαν, αυτοκίνητα ντελαπάρησαν και
από καθαρή τύχη δε θρηνήσαμε θύματα. Τότε μαζί με κατοίκους της
περιοχής οργανώσαμε συγκέντρωση στην πόλη και πορεία προς το
σημείο που έγιναν οι καταστροφές
με βασικό σύνθημα, “Δώστε λεφτά
για αντιπλημμυρικά και όχι για τις
τράπεζες και τα αφεντικά”, κάνοντας τη σύνδεση ανάμεσα στην πάλη ενάντια στα μνημόνια με τον αγώνα για αντιπλημμυρικά έργα, καθαρισμό φρεατίων, προσλήψεις προσωπικού, αύξηση της χρηματοδότησης
στους ΟΤΑ για να μπορούν να έχουν
τεχνικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών και
όχι της τρόικας και του ΔΝΤ.
Μίλησες για τις μνημονιακές περικοπές και τις επιπτώσεις τους στο δήμο.
Ποιες μάχες είναι μπροστά και τι ρόλο έχουν να παίξουν τα αντικαπιταλιστικά δημοτικά σχήματα;
Στον προϋπολογισμό του Δήμου
Νίκαιας–Ρέντη 2018 φαίνεται πολύ
καθαρά πόσο ψεύτικη είναι η αφήγηση της κυβέρνησης ότι τα δύσκολα βρίσκονται πίσω μας. Με την

εφαρμογή του Καλλικράτη το 2012,
η κρατική επιχορήγηση (ΚΑΠ) περικόπηκε κατά 60% και σήμερα η κατάσταση χειροτερεύει συνεχώς. Η
φετινή κρατική επιχορήγηση σε
όλους τους Δήμους είναι η μικρότερη που έχει υπάρξει ποτέ. Μην ξεχνάμε ότι οι ΚΑΠ προέρχονται από
το φόρο εισοδήματος και το Φόρο
Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.). Λεφτά δηλαδή που εισπράττονται αλλά
δεν αποδίδονται στους δημότες αλλά στους τραπεζίτες για την εξυπηρέτηση του χρέους.

Τοκοχρεωλύσια
Υποτίθεται ότι είμαστε ένας Δήμος που έχει καταφέρει να νοικοκυρέψει τα οικονομικά του, όμως στην
πραγματικότητα αυτό σημαίνει από
τη μία περικοπές και από την άλλη
φόρους και χαράτσια για τους δημότες. Το αποτέλεσμα είναι το 50% περίπου των εσόδων του Δήμου για το
2018 να προέρχεται από δημοτικά
τέλη, φόρους, εισφορές, πρόστιμα.
Στην ουσία η κρατική επιχορήγηση
φτάνει ίσα ίσα για τους μισθούς των
εργαζομένων και την αποπληρωμή
τόκων και χρεολυσίων του Δανείου
που έχει πάρει ο Δήμος από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
και από εκεί και πέρα όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες μετατρέπονται σε
ανταποδοτικές. Γι’ αυτόν ακριβώς το
λόγο το Νοέμβρη του 2015 η Δημοτική Αρχή επέβαλε την αύξηση των
Δημοτικών Τελών κατά 10%. Μάλιστα για να ξεφύγει από την οργή
των δημοτών που διαμαρτύρονταν
για τη συγκεκριμένη απόφαση πραγ-

ματοποίησε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων
των θυρών, κάτι το οποίο είναι προφανώς παράνομο. Μπορεί τα δημοτικά τέλη να αυξήθηκαν αλλά όμως
το ενοίκιο παραχώρησης ενός ολόκληρου κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου, του «Μελίνα Μερκούρη»
στον Ολυμπιακό, παραμένει σταθερά στη εξευτελιστική τιμή των 800
ευρώ το μήνα.
Η λειτουργία των υπηρεσιών και ειδικά της καθαριότητας βασίζεται όλο
και περισσότερο σε 8μηνήτες του
ΟΑΕΔ, που αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμο προσωπικό παρόλο που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι Δημότες κατά συνέπεια δέχονται πιο υποβαθμισμένες υπηρεσίες και μάλιστα κάθε τόσο καλούνται από τη Δημοτική Αρχή να καλύψουν τα κενά στην υπηρεσία καθαριότητας και πρασίνου και να προσφέρουν εθελοντική εργασία για να
καθαριστούν οι πλατείες και τα πάρκα. Πρόσφατα αποφασίστηκε από
την πλειοψηφία να νοικιαστεί σε ιδιώτη ένας μεγάλος ελεύθερος χώρος,
το Πάρκο Ειρήνης (όπου το 2009 είχε
γίνει το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ)
γιατί ο Δήμος δεν μπορεί να αναλάβει τη φύλαξη και τη συντήρησή του.
Σε μία πόλη που μαστίζεται από τη
φτώχεια και την ανεργία υπάρχουν
τραγικές ελλείψεις στις δαπάνες για
κοινωνική πολιτική.
Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με
την έλλειψη σχολικής στέγης. Τη φετινή χρονιά ένα καινούργιο νηπιαγωγείο στεγάζεται σε κοντέινερ που
φτιάχτηκε στην αυλή του 12ου Δημοτικού, περιορίζοντας το χώρο που
προαυλίζονται τα παιδιά. Υποτίθεται
ότι αυτή η λύση θα ήταν προσωρινή,
όμως δεδομένου ότι ο ΟΣΚ έχει πλέον διαλυθεί δεν μπορεί να βρεθεί
άμεση λύση. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση σχεδιάζει την ένταξη της
δίχρονης προσχολικής αγωγής στην
εκπαίδευση, χωρίς να υπάρχουν ούτε κτίρια ούτε προσωπικό στα σχολεία, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν
να κλείσουν οι παιδικοί σταθμοί, να
πεταχτεί στο δρόμο το προσωπικό
τους και να επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερη η εργατική οικογένεια και
ειδικά οι γυναίκες.
Δρώντας πολιτικά σε μία πόλη
που το 72% ψήφισε ΟΧΙ στο Δημοψήφισμα του 2015, οι δυνατότητες
κοινής δράσης κόντρα στα μνημόνια, το ρατσισμό και το φασισμό είναι τεράστιες. Με οργάνωση των
αγώνων και συντονισμό από τα κάτω, μαζί με τα σωματεία των ΟΤΑ,
των εκπαιδευτικών, του νοσοκομείου
Νίκαιας, έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε το φαύλο κύκλο των μνημονίων, όπως καταφέραμε να κλείσουμε τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και να ανοίξουμε το δρόμο για
τη διαγραφή του χρέους και τον εργατικό έλεγχο στους Δήμους και τις
γειτονιές.

σελ. 14 εργατικη αλληλεγγυη
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ΝΟΜΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΕΙ

Συνεχίζεται η μάχη

O

μεγάλος αγώνας των σπουδαστών και σπουδαστριών
των ΤΕΙ για να κρατήσουν
ανοιχτές τις σχολές τους και η μάχη
για τη συνολική ανατροπή του νόμου Γαβρόγλου που δίνει τις σχολές
μας βορά στα αφεντικά συνεχίζει.
Την Τετάρτη 31/1 γίνονται ξανά γενικές συνελεύσεις στους σπουδαστικούς συλλόγους της ΣΓΤΚΣ και της
ΣΕΥΠ για να οργανώσουν τη συνέχεια.
Η κυβέρνηση και η πρυτανεία επιστρατεύουν ανακοινώσεις του Συλλόγου Ελλήνων Εφοπλιστών που
χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση, της
πρεσβείας της Κίνας και διαφόρων
άλλων που βλεπουν τις σχολές μας
ως φιλέτα για να κερδοσκοπήσουν.
Διακηρύσσουν ότι πρόκειται για
«αναβάθμιση», ανακοινώνουν όλη
την ώρα οτι το νομοσχέδιο προχωράει. Η εικόνα είναι διαφορετική και
ως προς την «αναβάθμιση» και ως
προς τη σιγουριά.
Ξεκίνησαν πέρσι λέγοντας ότι ο
νόμος για το ΠΔΑ θα ψηφιστεί στο
τέλος Οκτώβρη. Οι καταλήψεις, οι
διαδηλώσεις και οι αντιδράσεις των
φοιτητών έκτοτε τους έχουν φράξει

Τ

29/1, Κινητοποίηση φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας στα Προπύλαια

το δρόμο. Ενόψει της πανΤΕΙκής συνέλευσης της περασμένης βδομάδας η Πρυτανεία τρομοκρατήθηκε
και εκβίασε τους φοιτητές. Ανακοίνωσαν ότι έχουν χαθεί τα εξάμηνα
στη ΣΓΤΚΣ και στη ΣΕΥΠ και κάλεσαν στην ίδια αίθουσα και την ίδια
ώρα με την πανΤΕΙκή, μάζεμα όλης
της ακαδημαικής κοινότητας με σκοπό να κλείσουν τις καταλήψεις. Η
Πρυτανεία δήλωσε ξεκάθαρα ότι
δεν μπορεί να ψηφιστεί ο νόμος με
κατειλημμένες σχολές και επιτέθηκε

ην Δευτέρα 29/1 πραγματοποιήθηκε Σύγκλητος του ΕΚΠΑ με
παρευρισκόμενους τους πρόεδρους τμημάτων και συζητήθηκε η διάσπαση του ΦΠΨ
και το ζήτημα της παιδαγωγικής επάρκειας. Με πρωτοβουλία των σχημάτων ΕΑΑΚ Φιλοσοφικής, συντονίστηκε
παρέμβαση φοιτητών από αρκετές σχόλες του ΕΚΠΑ.

ΦΠΨ

Η πρόεδρος του ΦΠΨ, Φουντοπούλου, επέμενε ότι η
διάσπαση αποτελεί αναβάθμιση και ο πρύτανης Δημόπουλος υποστήριξε ότι στη Φιλοσοφική Σχολή είναι
αναγκαίο ένα τμήμα Φιλοσοφίας το όποιο θα προκύπτει
από τη διάσπαση. Ωστόσο παρέμεινε άγνωστο το γνωστικό πεδίο του μελλοντικού τμήματος και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.
Οι τοποθετήσεις των φοιτητών επικεντρωθήκαν στην
διεκδίκηση κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, απαιτήθηκε αποσαφήνιση του σχεδίου (το οποίο
δεν ξεκαθαρίστηκε από την Σύγκλητο) και συνέδεσαν

ΝΟΠΕ
Την Πέμπτη 18/1 στο κεντρικό κτήριο του ΕΚΠΑ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη ενημέρωσης και αλληλεγγύης
στους τρεις διωκόμενους εργαζομένους και τον φοιτητή της Νομικής. Το
παρών έδωσαν συνδικαλιστές από
τις Παρεμβάσεις και το ΜΕΤΑ στην
ΑΔΕΔΥ, καθηγητές και διοικητικοί
του πανεπιστημίου καθώς και φοιτητές. Έγινε ενημέρωση από εκπρόσωπο των διοικητικών και εισηγήσεις
των τριών από τους διωκόμενους.
Η δίωξη αυτή στόχευσε ηθελημένα άτομα του συνδικαλιστικού χώ-

στα συντονιστικά των συλλόγων. Αυτή η τρομοκρατία δεν πέρασε, κι
έτσι πάνω απο 500 φοιτητές συμμετείχαν στην πανΤΕΙκή και οργάνωσαν τη συνέχεια.
Την επόμενη μέρα, για 2 ψήφους
χάνεται η συνέλευση στη ΣΓΤΚΣ.
Ταυτόχρονα, η ΠΑΣΠ και η ΔΑΠ οργανώνουν μπλοκ αντικατάληψης στη
ΣΕΥΠ. Παρόλαυτα, τίποτα δεν πτοεί
τους φοιτητές που ξεκίνησαν αμέσως συλλογή υπογραφών για νέες
γενικές συνελεύσεις την Τετάρτη 31

τον νόμο Γαβρόγλου με την προσπάθεια διάσπασης του τμήματος.
Η κινητοποίησή των φοιτητών ανέδειξε ότι τα μέλη της Σύγκλητου διαφωνούν μεταξύ
τους με αποτέλεσμα τη διακοπή της από τον πρύτανη.
Είναι θετικό ότι και οι καθηγητές της Φιλοσοφικής,
μέσα από την τριήμερη απεργία τους στις 25-28 Γενάρη, ανέδειξαν και την εναντίωσή τους στην αποκοπή της
διδακτικής επάρκειας από τους κύκλους μαθημάτων.
Δηλαδή το ότι μπορεί να φοιτούμε σε μια σχολή με δικαίωμα να γίνουμε καθηγητές, οι φιλόλογοι, τα ξενόγλωσσα, οι μαθηματικοί κλπ, αλλά το Υπουργείο θέλει
τώρα να φτιάξει αυτόνομη δομή -ένα διετές πρόγραμμα
εκτός σχολής που να παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Άρα
από κοινού το επόμενο διάστημα, με συνελεύσεις και
καταλήψεις έχουμε να δώσουμε τη μάχη για τα δικαιώματά μας.
Άγγελος Διονυσακόπουλος, φοιτητής Φιλοσοφικής

ρου που κατείχαν πρωταγωνιστικό
ρόλο χτυπώντας στο πρόσωπό τους
τις κινητοποιήσεις της εποχής του
2014 ενάντια στην διαθεσιμότητα
400 εργαζομένων. Η θητεία Φορτσάκη σηματοδότησε την έντονη
καταστολή των κινηματικών αγώνων
με τα λοκ αουτ των σχολών και την
παρουσία ΜΑΤ αλλά και τις περικοπές λόγω των μνημονιακών πολιτικών. Η δίωξη αυτή έρχεται να συμπέσει με την κυβερνητική πολιτική
που επιτίθεται στο συνδικαλισμό.
Είναι όμως και πρόκληση για τους
ίδιους τους φοιτητές, το δικαίωμα
του ασύλου και του ελεύθερου συνδικαλισμού στον πανεπιστημιακό

Γενάρη.
Το υπουργείο υποστηρίζει πλέον
ότι ο νόμος πάει για μέσα Φλεβάρη.
Τη Δευτέρα οργανώθηκε κινητοποίηση στα Προπύλαια μετά από κάλεσμα της πανΤΕΙκής συνέλευσης. Με
πάνω από τρεις μήνες συνελεύσεων,
καταλήψεων, και κινητοποιήσεων οι
φοιτητές/τριες έχουν καταφέρει να
κάνουν το υπουργείο να οπισθοχωρήσει στην ημερομηνία ψήφισης του
νομοσχεδίου αμέτρητες φορές, ενώ
διάφορα τμήματα βγήκαν από το

πλάνο των συγχωνεύσεων. Επιπλέον
203 καθηγητές προσλήφθηκαν, κάτι
που ήταν αίτημα των φοιτητών από
την αρχή.
Οι καταλήψεις στις σχολές του
ΤΕΙ επιπλέον άνοιξαν μια τεράστια
βεντάλια κινητοποιήσεων: σύνδεση
με τους αγώνες των συμβασιούχων
στην Υγεία, συμμετοχή στις μάχες
ενάντια στον αντιαπεργιακό νόμο,
αντιφασιστικές συγκεντρώσεις στο
Εφετείο, συμμετοχή σε αντιρατσιστικές δράσεις, καμπάνιες ενημέρωσης
του κόσμου έξω από το ΤΕΙ, πρωτοβουλίες μέσα στο ΤΕΙ με συζητήσεις, προβολές και εργαστήρια οργανωμένα από φοιτητές. Με τις συνελεύσεις και τις καταλήψεις ο αγώνας βρίσκεται στα χέρια των φοιτητών/τριών και μπορεί να συνδεθεί με
πλατιά κομμάτια αγωνιζόμενων εργατών, φοιτητών από άλλες σχολές,
αντιφασιστών, μεταναστών. Συνεχίζουμε και αγωνιζόμαστε για την
πραγματική αναβάθμιση των σχολών
μας, για αύξηση της χρηματοδότησης, καθηγητές, μόνιμο προσωπικό,
επαγγελματικά δικαιώματα, βιβλία,
εστίες.

Βασίλεια Χαρλαύτη, ΣΓΤΚΣ

Συζήτηση για
το Μακεδονικό στα ΤΕΙ

Σ

τις 26 Ιανουαρίου παρακολούθησα συζήτηση της ομάδας του ΣΕΚ
στο ΤΕΙ με θέμα το Μακεδονικό, ζήτημα που για άλλη μια φορά έχει
βγει στο προσκήνιο. Την εισήγηση έκανε ο Κώστας Πίττας που το
1992 ήταν κατηγορούμενος μαζί με άλλα 4 μέλη της ΟΣΕ (οργάνωση από
την οποία προήλθε το ΣΕΚ) μετά από εισαγγελική δίωξη της κυβέρνησης
Μητσοτάκη για τη συγγραφή του βιβλίου «Η κρίση στα Βαλκάνια, το μακεδονικό και η εργατική τάξη».

χώρο ειδικά ενάντια στις επιθέσεις
που φέρνει η κυβέρνηση με τον νόμο Γαβρόγλου.
Ως ΣΕΚ στις σχολές συμμετείχαμε
στη συνέλευση για να συντονιστούμε από την πλευρά των φοιτητών και
να οργανώσουμε τη συμπαράσταση
έξω από τα δικαστήρια όταν εκδικαστούν οι υποθέσεις. Ταυτόχρονα με
αυτή την καμπάνια θέλουμε να συνδέσουμε τις αντιστάσεις των φοιτητών ενάντια στο νόμο Γαβρόγλου
στέλνοντας το μήνυμα πως οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες έχουν τη
δύναμη να σταματάνε στην πράξη
διώξεις και επιθέσεις.

Η εισήγηση θύμισε τον εθνικιστικό παροξυσμό που είχε δημιουργηθεί για
το ίδιο θέμα το 1992 και πώς η ελληνική άρχουσα τάξη κινήθηκε επιθετικά
απέναντι στη γειτονική χώρα εκβιάζοντας για χρόνια, κάνοντας εμπάργκο,
ακόμα και με την απειλή πολέμου και διαμοιρασμού των εδαφών της Μακεδονίας μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας. Έπιασε ιστορικά γεγονότα, τι σήμαιναν
πάντα οι πόλεμοι στο χωρισμό των συνόρων και πως η εργατική τάξη και η
νεολαία δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από τις εθνικιστικές διεκδικήσεις.
Το ζήτημα ξανανοίγει μέσα από τη προσπάθεια να μπει το ΝΑΤΟ όλο και
πιο βαθιά στην περιοχή και αυτό το εκμεταλλεύονται εδώ οι πατριδοκάπηλοι, ενώ προσπαθούν να μπερδέψουν τον κόσμο δίνοντάς του την ιδέα
πως μπορούν ή έχουν το δικαίωμα όντως να αποφασίσουν για το όνομα
μιας άλλης χώρας. Συζητήθηκε πως έχουμε να μιλήσουμε ενάντια στα
εθνικιστικά συλλαλητήρια, πως στόχος της ακροδεξιάς και των φασιστών
είναι να τρομοκρατήσουν τον κόσμο και να μας στρέψουν ενάντια στα
αδέλφια μας στα Βαλκάνια με τα οποία έχουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι τα
ίδια ακριβώς συμφέροντα. Ο εθνικισμός είναι επικίνδυνος και οι από πάνω
τον χρησιμοποιούν για τους δικούς τους σκοπούς. Ο κάθε λαός θα πρέπει
να έχει το δικαίωμα να δίνει όποιο όνομα αυτός θέλει στη χώρα του.
Τα συμπεράσματα που βγήκαν ήταν εποικοδομητικά και τροφή για σκέψη, έμπνευση για δράση, καθώς γίνεται ξεκάθαρο πώς λειτουργεί το σύστημα και ποιους τρόπους χρησιμοποιεί για να μας διαιρέσει. Οι από πάνω
ξέρουν πολύ καλά ότι η ενότητα όλων των εργατών και της νεολαίας σε
όλες τις χώρες είναι μια τεράστια δύναμη που μπορεί να ανατρέψει την
εξουσία τους.

Ιλιρίντα Μουσαράι, φοιτήτρια ΝΟΠΕ

Χρυσούλα Κούρκουλου, ΣΓΤΚΣ

Νέα από τους χώρους
Ν. ΙΩNIA

ΦΕΠΑ

Αντιφασιστική διαδήλωση

Α

Φασιστική επίθεση σε φοιτήτρια οικότροφο, μέλος της
ΚΝΕ, έγινε το απόγευμα της Κυριακής 28 Γενάρη στο κτίριο Δ’ της ΦΕΠΑ. Όπως καταγγέλλει το Γραφείο Τύπου
της ΚΝΕ, την ίδια μέρα είχαν γραφτεί έξω από το δωμάτιό της φασιστικά συνθήματα. Η επίθεση έγινε πισώπλατα, χτυπώντας τη φοιτήτρια με πυροσβεστήρα με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει. Η κοπέλα νοσηλεύτηκε και πήρε
εξιτήριο την επόμενη μέρα.

ντιφασιστική συγκέντρωση στο σταθμό του ΗΣΑΠ της
Ν.Ιωνίας και πορεία προς το μνημείο του Μπλόκου της
Καλογρέζας οργανώνεται το Σάββατο 3/2, στις 12μεσ.
Αφορμή είναι οι φασιστικές προκλήσεις στη γειτονιά, που κορυφώθηκαν με την πρόσφατη βεβήλωση του μνημείου του Μπλόκου της Καλογρέζας, όταν νεοναζί σχημάτισαν τη σβάστικα πάνω στη μαρμάρινη πλάκα με το -αφιερωμένο στους 22 εκτελεσθέντες αντιφασίστες- ποίημα του Γ.Ρίτσου.

Δεν είναι η πρώτη επίθεση. Η δράση των οικότροφων
κατάφερε στο παρελθόν να διαλύσει και να πετάξει έξω
από τις εστίες και τους Συλλόγους ακροδεξιά ομάδα που
είχε συσταθεί εκεί, αλλά οι προκλήσεις κι επιθέσεις από
εξω-εστιακούς χρυσαυγίτες συνεχίστηκαν.
Την ίδια περίοδο που οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής δικάζονται για την εγκληματική τους δράση, αποτελεί πρόκληση για το φοιτητικό και εργατικό κίνημα, ομάδες νεοναζί να μπαίνουν ανενόχλητες μέσα στις εστίες και να επιτίθενται σε φοιτητές μέλη της αριστεράς. Το φοιτητικό κίνημα έχει δώσει πολλές μάχες όλα τα τελευταία χρόνια
για να μην περάσει το ρατσιστικό και φασιστικό δηλητήριο μέσα στις σχολές. Η νέα προσπάθεια του ακροδεξιού
συρφετού να βγει στους δρόμους με αφορμή τα εθνικιστικά συλλαλητήρια, χρειάζεται να μας βρει όλους και
όλες ενωμένους. Να παλέψουμε για την καταδίκη τους
στα δικαστήρια, να δυναμώσουμε την αντιφασιστική πάλη, να μπλοκάρουμε τα εθνικιστικά συλλαλητήρια.
Θα χρειαστεί σε κάθε σχολή αλλά και σε κάθε εστία, να
κινητοποιηθούμε μαζικά ώστε να γίνει η 17 Μάρτη σταθμός για να μπει τέλος στην απειλή του φασισμού και τις
ρατσιστικές πολιτικές. Καλούμε σε ανοιχτή σύσκεψη κάθε
φοιτητή και φοιτήτρια στις ΦΕΠΑ, όλες τις αριστερές δυνάμεις και τις συλλογικότητες, για να οργανώσουμε τη
δράση μας όλο το επόμενο διάστημα. Καλούμε το Σύλλογο Οικοτρόφων να μπει μπροστά, μέσα από Γενική Συνέλευση για να συζητήσουμε και να οργανώσουμε τη δράση μας.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε σε σύσκεψη που κάλεσε η
ΚΕΕΡΦΑ Ν. Ιωνίας με συμμετοχή μελών του Σωματείου του νοσοκομείου Αγ.Όλγα, της Εργατικής Λέσχης “Υδραγωγείο”, της
δημοτικής κίνησης “Εκτός Σχεδίου”, της κίνησης “Ποδονίφτης”
κι ανένταχτων αγωνιστών κι αγωνιστριών της περιοχής. Όπως
αναφέρει το δελτίο τύπου μετά τη σύσκεψη: “Το τελευταίο διάστημα ναζιστικά σύμβολα έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε τοίχους της Νέας Ιωνίας, τα οποία χάρη στα αντανακλαστικά των
αντιφασιστών δεν επιβιώνουν πάνω από λίγες ώρες. Ωστόσο η
βεβήλωση του μνημείου του Μπλόκου αποτελεί κλιμάκωση της
προσπάθειάς των νεοναζί να πατήσουν πόδι στις προσφυγογειτονιές μας. Αποτελεί μια ευθεία επίθεση στην αντιφασιστική
ιστορία της πόλης μας που δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη.
Η προσπάθεια των νεοναζί να εμφανιστούν στη Νέα Ιωνία δεν
είναι αποκομμένη από την αντίστοιχη προσπάθεια που κάνουν το
τελευταίο διάστημα σε μια σειρά γειτονιές όπως στο Ρέντη με
τις επιθέσεις σε σπίτια μεταναστών και πάνω απ'όλα στη Θεσσαλονίκη με την επανεμφάνιση χρυσαυγίτικων ταγμάτων εφόδου
την περασμένη Κυριακή και τον εμπρησμό της κατάληψης Libertatia. Δεν θα τους περάσει! Δίνουμε κινηματική απάντηση τόσο
στους φασίστες που προσπαθούν να κάνουν την εμφάνισή τους,
όσο και στην εθνικιστική προπαγάνδα που τους τροφοδοτεί”.

Σύσκεψη: Τρίτη 6 Φλεβάρη, 7.30μμ, στο σαλόνι της
Α’ ΦΕΠΑ.

ΚΕΕΡΦΑ Φοιτητών/ τριών
Ένα μήνα μετά τη λήξη της κατάληψης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
(Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης) και την υπόσχεση πως θα
αρχίσουν αμέσως εργασίες για τη συντήρηση των κτιρίων, τα προβλήματα παραμένουν ίδια. Δεν έχουμε ζεστό
ούτε πόσιμο νερό, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για κοριούς στο κτίριο Δ.
Οι εργασίες που όντως ξεκίνησαν τότε, σταμάτησαν μετά από λίγες μέρες. Φέτος έβγαλαν ανακοίνωση ότι οι φοιτητές που παίρνουν πτυχίο και περιμένουν απάντηση για
το αν θα περάσουν σε μεταπτυχιακό, δεν έχουν δικαίωμα
να κρατήσουν το δωμάτιό τους. Άρα μπορεί κάποια παιδιά
να μείνουν ένα μήνα στο δρόμο κι αν περάσουν σε μεταπτυχιακό να πρέπει να ξανακάνουν όλη τη διαδικασία.
Έτσι, τη Δευτέρα 29 Γενάρη, ομάδα οικότροφων συναντήσαμε τον αντιπρύτανη του ΕΚΠΑ που είναι υπεύθυνος για τις εστίες. Για άλλη μια φορά όμως, το Πανεπιστήμιο πετάει τη μπάλα στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ότι είναι υπεύθυνο
για τα λεφτά και τις εργασίες. Ενώ από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ μας
στέλνουν στο Πανεπιστήμιο. Σε σχέση με το αίτημά μας
να φτιαχτούν και άλλες εστίες για να καλύψουν τα παιδιά
του μεταπτυχιακού, η απάντηση ήταν ξεκάθαρα όχι.
Η πραγματικότητα είναι πως κανείς δε νοιάζεται για το
πως ζούμε χιλιάδες φοιτητές πανελλαδικά μέσα στις
εστίες. Από το αν έχουμε δωμάτιο για να σπουδάσουμε
μέχρι την υγεία μας. Γι’ αυτό χρειάζεται να συνεχίσουμε
τον αγώνα μας διεκδικώντας, ανοίγοντας ξανά τη μάχη,
απλώνοντας τα αιτήματά μας με τα συνολικά όλων των
φοιτητών.

Αντέμ Χουσεΐνκο, οικότροφος ΦΕΠΑ
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Νέα αντιφασιστική νίκη στα Χανιά

Τ

ην άμεση αντίδραση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών φερθούν τα μαθήματα σε άλλο σχολείο ή δημοτικό κτίριο
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, της ΕΛΜΕ Χα- δεν βρήκαν έδαφος”.
νίων και της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ προκάλεσε η είδηση
Όπως ανέφερε η καταγγελία του Συλλόγου Πρωτοβάθτης ακύρωσης των απογευματινών μαθημάτων Αλβανικών μιας τις προηγούμενες μέρες, η ακύρωση των μαθημάτων
για τα παιδιά των μεταναστών στο 1ο Γυμνάσιο Ελευθερίου “αποτελεί ρατσιστική επίθεση ενάντια στο σύνολο των μαΒενιζέλου. Με συγκέντρωσή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο θητών των σχολείων στα Χανιά αλλά και επίθεση ενάντια σε
της πόλης τη Δευτέρα 29/1 και τη στήριξη της δημοτικής ένα ανοιχτό και δημοκρατικό σχολείο, χωρίς αποκλεισμούς
κίνησης “Ανταρσία στα Χανιά” που έθεσε το θέμα προ ημε- και διακρίσεις ... την ίδια στιγμή που σε πολλά σχολεία των
ρησίας, όλοι μαζί απαίτησαν την καταδίκη της διακοπής Χανίων πραγματοποιούνται απογευματινά μαθήματα άλλων
των μαθημάτων -αποτέλεσμα δράσης ακροδεξιών και ναζι- γλωσσών (Ολλανδικά, Δανέζικα Πολωνικά, Σερβοκροατικά,
στών που μεταμφιέστηκαν σε “αγαναΓερμανικά)”. Ενώ και η τοπική ΕΛΜΕ
κτισμένους”, όπως κατήγγειλαν- και
κατήγγειλε ότι “αποτελεί προσβολή
την άμεση επανέναρξή τους. Το Δημογια τους εκπαιδευτικούς των Χανίων
ΚΕΕΡΦΑ-Τοπικές
τικό Συμβούλιο στήριξε ομόφωνα το
και για τους μαθητές μας που έχουν
ψήφισμα για την επανέναρξη των μασυνδιοργανώσει μέχρι τώρα 4 αντιφασυσκέψεις για την
θημάτων.
σιστικά φεστιβάλ των σχολείων και είοργάνωση της 17 Μ
ναι αυτοί που πρώτοι πανελλαδικά πέ“Πρόκειται για μια ακόμα μεγάλη νίρυσι διοργάνωσαν συλλαλητήριο με
κη του αντιφασιστικού κινήματος”,
Παγκράτι
βασικό σύνθημα "Ψωμί, Παιδεία, Ελευμας είπε ο Σεραφείμ Ρίζος, πρόεδρος
Σάββατο 3/2
θερία, Θέλουμε τους πρόσφυγες σε
του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας και δηκαφέ Πουρναρούσα
όλα τα σχολεία"”.
μοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία
(Ευφράνορος 10) 5μμ
στα Χανιά. “Αυτοί που πανηγύριζαν
Πετράλωνα
Εκδήλωση
στην ιστοσελίδα τους για τη διακοπή
Τρίτη 6/2
Οργανώνοντας το συλλαλητήριο στις
των μαθημάτων ήταν οι υπόδικοι νεοΣινεμαριάν
17
Μάρτη στην πλατεία Αγοράς στις
ναζί της Χρυσής Αυγής αποκαλύπον(Γεν. Κολοκοτρώνη 42) 5μμ
12μεσ,
η ΚΕΕΡΦΑ Χανίων καλεί σε ανοιτας την προέλευση της συγκεκριμέΦοιτητικές Εστίες
χτή εκδήλωση το Σάββατο 3 Φλεβάρη,
νης προσπάθειας. Απέτυχαν, όπως
Τρίτη 6/2
στις 7μμ, στην πύλη Σαμπιονάρα (Κουμ
έχουν αποτύχει όλες οι μέχρι τώρα
(Ούλωφ Πάλμε, Ιλίσια) 7.30μμ
Καπί). Ομιλητές είναι οι Τάκης Ζώτος,
απόπειρές τους να πατήσουν πόδι
από τη Πολιτική Αγωγή στη δίκη της
Πειραιάς
στην πόλη με άνοιγμα γραφείων, με
Χρυσής Αυγής, Μανώλης Γιακουμάκης,
Κυριακή
11/2
σκευωρίες και επιθέσεις κατά συνδιμέλος της Αντιφασιστικής Κίνησης ΕΛδημαρχείο
Νίκαιας
6μμ
καλιστών και αγωνιστών. Η απόφαση
ΜΕ Χανίων και Μαρία Καλιτσουνάκη,
του δημοτικού συμβουλίου ανοίγει το
Θεσσαλονίκη
μέλος
της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ. Θα ακοδρόμο για τη συνέχιση των μαθημάΔευτέρα 5/2
λουθήσει γλέντιι οικονομικής ενίσχυσης
των. Οι λιγοστές υπόνοιες να μεταΕργατικό Κέντρο Θεσ/νικης 7μμ
στον ίδιο χώρο.
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Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 Πολύκεντρο 8μμ
Η Γ’ Διεθνής και τα Βαλκάνια
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 καφέ Βαβέλ 8μμ
Βιετνάμ, η επίθεση της Τετ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 Goody’s 8μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
17 Μάρτη, διεθνής
αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Γερμανία – αδιέξοδο και πολιτική κρίση
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Η Πρωτοχρονιά
της ήττας των ΗΠΑ στο Βιετνάμ
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 καφέ Τυφλόμυγα 7.30μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ
17 Μάρτη, διεθνής
αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
«Ανάκαμψη» για τους πλούσιους –
αγώνες για το εργατικό κίνημα
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1
καφέ Whispers
(πλατεία Εθνικής Αντίστασης) 7μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητής: Ανδρέας Κολλιαράκης

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
«Ανάκαμψη» για τους πλούσιους –
αγώνες για το εργατικό κίνημα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Κίνα – Από τον Μάο στον Σι Τζι Πίνγκ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου
ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 Θόλος 7μμ
17 Μάρτη,
διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλητής: Κυριάκος Σκουμπότης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 καφέ Ποέτα 8μμ
Γερμανία – αδιέξοδο και πολιτική κρίση
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου
ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
17 Μάρτη,
διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Γερμανία – αδιέξοδο και πολιτική κρίση
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής
ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Γερμανία – αδιέξοδο και πολιτική κρίση
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 καφέ πικαπ 7μμ
17 Μάρτη,
διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 καφέ Τζέγκα 7μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 καφέ 1968
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Γερμανία – αδιέξοδο και πολιτική κρίση
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης
ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 καφέ «Στον Αέρα», Ηλία Ηλίου
55 (πλησίον Μετρό Νέου Κόσμου) 8μμ
17 Μάρτη,
διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μασούρα

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμε για

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

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

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 1/2 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
• ΠΕΜΠΤΗ 8/2 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Κίνα – Από τον Μάο στον Σι Τζι Πίνγκ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Μαρτζούκος
ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 δημαρχείο 7μμ
17 Μάρτη,
διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 καφέ Νότος 7.30μμ
17 Μάρτη,
διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης
ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 κυλικείο πολιτιστικού κέντρου «Χρ.Τσακίρης» 6μμ
100 χρόνια από την ίδρυση του ΣΕΚΕ
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος
ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 καφέ Άνεμος 7μμ
Μάνδρα, η κρίση της Αττικής
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 καφέ Γιώτης 8.30μμ
17 Μάρτη,
διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 καφέ Καλαμαριά 6.30μμ
17 Μάρτη,
διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μ
17 Μάρτη,
διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλητής: Άγγελος Διονυσακόπουλος
ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 καφέ Λα Ροζέ 6μμ

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

Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2
ιντερνετ καφέ Αγ.Γλυκερίας 5, 7.30μμ
1933 – Η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία
ΔΕΝ ήταν αναπόφευκτη
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 καφέ κικιρίκο 7.30μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης
ΒΥΡΩΝΑΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 1/2 «η μικρή πλατεία» 7.30μμ
Μάνδρα, η κρίση της Αττικής
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 «η μικρή πλατεία» 7.30μμ
17 Μάρτη,
διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλητής: Δημήτρης Καρδαμπίκης
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 1/2
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 7μμ
Γερμανία, αδιέξοδο και πολιτική κρίση
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας
• ΠΕΜΠΤΗ 8/2
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 7μμ
Κίνα – Από τον Μάο στον Σι Τζι Πίνγκ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 1/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 8μμ
Το κίνημα στο Ιράν
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 8μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2 καφέ Αλντεμπαράν
7.30μμ
17 Μάρτη,
διεθνής αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/2 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/2 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Βιετνάμ, η επίθεση της Τετ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Στις σχολές
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/2
αίθ. προβολών ΣΓΤΚΣ 3μμ
200 χρόνια από τη γέννηση του Μάρξ –
οι επαναστατικές του ιδέες
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη

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

Εξορμήσεις
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1

ΜΕΤΡΟ Σύνταγμα 7.30πμ
ΜΕΤΡΟ Συγγρού Φιξ 7.15πμ
ΜΕΤΡΟ Αγ. Αντωνίου 7πμ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2

ΜΕΤΡΟ Ευαγγελισμού 7πμ
ΗΣΑΠ Πειραιά 7.30πμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7πμ
ΗΣΑΠ Ν.Ιωνίας 7.30πμ
ΜΕΤΡΟ Δουκίσσης Πλακεντίας 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 7.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 3μμ
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πεζ. Δεκελείας 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου
και Μαρτίου 6.30μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος Κομνηνών 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2

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
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
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης, Ιασωνίδου 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, Πλατεία 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μες
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μες
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Αμπελοκήπων 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ πλατεία Αγ.Θεράποντα 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μ. Αγγέλου 12μες
ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου και Ρ. Φεραίου
10.30πμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 11πμ
ΞΑΝΘΗ πλατεία 12μες
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Αγορά Μίνωος 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 10.30πμ
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Γενάρης 1933

Σ

τις 30 Γενάρη του 1933 ο Πάουλ φον
Χίντενμπουργκ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, έχρησε τον
Αδόλφο Χίτλερ καγκελάριο του Γερμανικού
Ράιχ. Το ναζιστικό κόμμα (NSDAP), μια εγκληματική οργάνωση που έσπερνε τα προηγούμενα χρόνια τον τρόμο και τον θάνατο στις
φτωχογειτονιές διαλύοντας εργατικές συγκεντρώσεις και δολοφονώντας συνδικαλιστές,
"κόκκινους", Εβραίους και ξένους αναλάμβανε
τώρα την διακυβέρνηση της χώρας. Η ιστορία
έμπαινε στις πιο μαύρες της σελίδες -τις σελίδες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, της ναζιστικής κτηνωδίας και του Ολοκαυτώματος. Η
Γερμανία, η πατρίδα του Μαρξ, του Γκέτε και
του Μπετόβεν, η χώρα με τη μεγαλύτερη και
ισχυρότερη αριστερά στον κόσμο λίγα μόνο
χρόνια πίσω, θα γινόταν τώρα συνώνυμη με
το Άουσβιτς, το Νταχάου και την Τρεμπλίνκα.
Τα βιβλία της επίσημης ιστορίας συνδέουν
την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία με έναν
γραμμικό σχεδόν τρόπο με την οικονομική
κρίση που χτύπησε τον πλανήτη ολόκληρο τη
δεκαετία του 1930. Το κραχ του 1929 και οι
μετασεισμοί του χτύπησαν, είναι αλήθεια, ιδιαίτερα τη Γερμανία. Η οικονομία της ήταν
ήδη αδυνατισμένη από την ήττα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και τις εξωφρενικές επανορθώσεις που της είχαν επιβάλλει οι νικητές. Η "ανάκαμψη" που γνώρισε στα μέσα
της δεκαετίας του 1920 δεν ήταν μόνο αναιμική αλλά, ακόμα χειρότερα, είχε στηριχτεί
σε δάνεια κύρια από την Αμερική -που οι
τραπεζίτες απαιτούσαν ξαφνικά να ξεπληρωθούν εδώ και τώρα. Το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό: χιλιάδες επιχειρήσεις χρεοκόπησαν μέσα σε λίγες εβδομάδες, η παραγωγή έπεσε μέσα στην τριετία 1929-1932 σχεδόν 50% κάτω και οι άνεργοι και οι ημιαπασχολούμενοι ξεπέρασαν τα 8 εκατομμύρια.
Μέσα στην ίδια τριετία τα εκλογικά ποσοστά
του ναζιστικού κόμματος απογειώθηκαν: από
το 2,8% του Μάη του 1928 εκτινάχθηκε στο
18% στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 1930
για να φτάσει στο 37% στις πρώτες εκλογές
(Ιούλης) του 1932.
Αλλά η ευθεία σύνδεση της οικονομικής κατάρρευσης με την αλματώδη αυτή άνοδο των
ναζί είναι λανθασμένη. Η οικονομική κρίση δεν
οδηγεί με μαθηματική νομοτέλεια στην ενίσχυση του φασισμού. Μια ολόκληρη αλληλουχία από γεγονότα -κυνικές επιλογές της άρχουσας τάξης από τη μια και θανάσιμα σφάλματα της αριστεράς από την άλλη- ήταν υπεύθυνη και για τις "επιτυχίες" των ναζί και για
την τελική άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία το
1933.

Ο φόβος της επανάστασης
Τον Νοέμβρη του 1918 οι εργάτες και οι
στρατιώτες της Γερμανίας ξεσηκώθηκαν
ενάντια όχι μόνο στον πόλεμο αλλά και ενάντια στον Κάιζερ και το καθεστώς του.
Η άρχουσα τάξη χρειάστηκε τη βοήθεια της
ηγεσίας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος
(SPD) και πέντε ολόκληρα χρόνια για να σταθεροποιήσει (κάπως) ξανά την κυριαρχία της.
Αλλά ο φόβος της επανάστασης συνέχιζε να
την καταδιώκει. Ο Χίτλερ, παρά την καταδίκη
και την φυλάκισή του (για λίγους μήνες) μετά
το αποτυχημένο πραξικόπημα "της Μπυραρίας" το Νοέμβρη του 1923 είχε την υπόγεια
υποστήριξη και χρηματοδότηση των πιο ισχυρών ονομάτων του γερμανικού επιχειρηματι-

Ο Χίτλερ ορίστηκε
Καγκελάριος από τον
στρατάρχη Χίντενμπουργκ.

H άνοδος του Χίτλερ
ΔΕΝ ήταν αναπόφευκτη
κού κόσμου, που έβλεπαν στα τάγματα εφόδου (τα διαβόητα SA και SS) τη δύναμη που
θα μπορούσε να διαλύσει τις εργατικές οργανώσεις. Σε μια συγκέντρωση βιομηχάνων ο
Ρούντολφ Ες, ο αρχηγός των SS, τους έδειξε
μια φωτογραφία από μια μεγάλη εργατική
διαδήλωση με κόκκινες σημαίες. "Εδώ κύριοι",
είπε, "βλέπετε τις δυνάμεις της καταστροφής
που αποτελούν μια επικίνδυνη απειλή για τα
γραφεία, τα εργοστάσια και τις περιουσίες
σας". Ύστερα τους έδειξε φωτογραφίες από
παρελάσεις των SA και των SS. "Στην άλλη
πλευρά σχηματίζονται οι δυνάμεις της τάξης..." Το κραχ του 1929 και η οικονομική κατάρρευση πολλαπλασίασαν τους φόβους
τους για μια νέα επανάσταση -και μαζί της και
την στήριξη απέναντι στους ναζί.
Υπήρχε ένα ακόμα ζήτημα που έστρεφε την
άρχουσα τάξη προς τους ναζί: η συνθήκη των
Βερσαλιών, η συνθήκη που είχαν επιβάλλει το
1919 οι νικητές του Α' Παγκοσμίου Πολέμου
στην ηττημένη Γερμανία. Το κραχ, η ανάκληση των δανείων και η οικονομική κατάρρευση
ενίσχυσαν τις πιο "ριζοσπαστικές" απόψεις μέσα στην άρχουσα τάξη που θεωρούσαν μοναδική λύση ένα νέο πόλεμο. Και ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για ένα νέο πόλεμο ήταν
αδιαμφισβήτητα ο Χίτλερ.
Το αποτέλεσμα ήταν να κάνει το κράτος
ολοένα και περισσότερο τα "στραβά μάτια"
απέναντι στους ναζί. Στις 15 Ιούνη του 1932 η
κυβέρνηση του Φον Πάπεν νομιμοποίησε τα
SA και τα SS -τα τάγματα εφόδου των ναζί
που ευθύνονταν ήδη για εκατοντάδες δολοφονίες.
Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ήταν η
κυρίαρχη πολιτική δύναμη σε όλη σχεδόν την
περίοδο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης
(1919-1933). Το SPD -το κόμμα που είχε στα
ιδρυτικά του μέλη τον Φρίντριχ Ένγκελς- είχε

μετατραπεί πια σε ένα κόμμα της εξουσίας,
της συγκυβέρνησης με τη δεξιά και της "νομιμότητας". Το SPD ήταν ο εφευρέτης της "θεωρίας των δύο άκρων": η δημοκρατία κινδύνευε
σύμφωνα με την ανάλυσή του όχι μόνο από
τους ναζί αλλά και από τους κομμουνιστές από το Κομμουνιστικό Κόμμα (KPD) που είχε
πρωτοστατήσει στην αποτυχημένη επανάσταση του 1923. Στις προεδρικές εκλογές του
1932, το SPD υποστήριξε τον Χίντενμπουργκ,
τον υποψήφιο του "δημοκρατικού τόξου" (που
επανεκλέχτηκε για μια δεύτερη 7ετία με ένα
53%), απέναντι τόσο στον Χίτλερ όσο και στον
Τέλμαν (τον γραμματέα του KPD). Ήταν μια
προκλητική επιλογή. Ο Χίντενμπουργκ δεν
ήταν απλά και μόνο ο αρχιστράτηγος του Κάιζερ στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν στην
πραγματικότητα (μαζί με τον υπαρχηγό του,
τον Έριχ Λούντεντορφ) ο άτυπος πρωθυπουργός - δικτάτορας της Γερμανίας στα
χρόνια του πολέμου.

Τυπική
Η σχέση ανάμεσα στο SPD και τη "δημοκρατία" και τη "νομιμότητα" γινόταν ολοένα
και πιο τυπική. Τη διετία 1930-32, το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα συμβιβάστηκε με την αυταρχική, δεξιά κυβέρνηση του Χάινριχ Μπρύνινγκ που κυβερνούσε χωρίς την έγκριση του
κοινοβουλίου, "νομιμοποιημένη" μόνο από τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας (τον Χίντενμπουργκ δηλαδή) με προεδρικά διατάγματα.
Η λύση του Μπρύνινγκ απέναντι στην κρίση
που μάστιζε τη γερμανική οικονομία ήταν η
άγρια λιτότητα και η εξίσου άγρια περιστολή
των εργατικών δικαιωμάτων. Αλλά ούτε αυτό
στάθηκε ικανό να κινητοποιήσει το SPD. Το
αποτέλεσμα ήταν να χρεωθεί το ίδιο τις αποτυχίες τόσο στο πολιτικό όσο και στο οικονομικό επίπεδο. Στις εκλογές του 1930, τα ποσο-

στά του έπεσαν (από το 30% το 1930) στο
24%. Και ο κατήφορος συνεχίστηκε και στις
δυο εκλογικές μάχες του 1932.
Το KPD είχε τις ρίζες του στη Ρόζα Λούξεμπουργκ, τον Καρλ Λήμπκνεχτ και τον "Σπάρτακο", την επαναστατική, αντιπολεμική "φράξια"
του SPD της περιόδου πριν από το ξέσπασμα
του Μεγάλου Πολέμου. Αλλά ούτε και αυτό είχε πια το 1930 μεγάλη σχέση με τις επαναστατικές του παραδόσεις. Η επικράτηση του
σταλινισμού στη Ρωσία είχε τον αντίκτυπό της
στο γερμανικό κόμμα -ο Μπράντλερ, ο γραμματέας της εποχής της επανάστασης του
1923 είχε διαγραφεί και τη θέση του είχε πάρει ο Τέλμαν, ένας "εκλεκτός" του Στάλιν.
Και δεν ήταν μόνο τα πρόσωπα που είχαν
αλλάξει: η ανάλυση του KPD στηριζόταν τώρα
στα διαβόητα ιδεολογήματα της επονομαζόμενης "Τρίτης Περιόδου". Ο φασισμός και ο
καπιταλισμός ήταν ένα και το αυτό σύμφωνα
με την ανάλυσή του. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονταν στα δεξιά του χαρακτηρίζονταν "φασιστικές". Αυτό είχε δυο συνέπειες. Από τη μια μεριά μια υποτίμηση του κινδύνου του ναζισμού - "Μετά τον Χίτλερ εμείς"
κατέληγε η διαβόητη ανακοίνωση του KPD
στις 30 Γενάρη. Από την άλλη μεριά, έναν
ακραίο σεχταρισμό - γιατί το κόμμα δεν θα
μπορούσε φυσικά να συνεργάζεται με φασίστες.

Άρνηση
Η μεγαλύτερη απειλή, σύμφωνα με το KPD,
δεν προερχόταν από τους ίδιους τους ναζί αλλά από το SPD, το οποίο χαρακτήριζαν "σοσιαλφασιστικό κόμμα". Το KPD έδωσε ηρωικές μάχες απέναντι στους φασίστες. Αλλά η
άρνησή του να συνεργαστεί με τα άλλα κόμματα της αριστεράς σήμαινε ότι αυτοί οι αγώνες πήγαν χαμένοι.
Υπήρχαν κάποιες άλλες οργανώσεις της
αριστεράς που έβλεπαν πολύ πιο καθαρά την
απειλή του φασισμού. Το 1932 το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (SAP) που είχε διασπαστεί
από το SPD την προηγούμενη χρονιά έστειλε
μια ανοιχτή επιστολή στις ηγεσίες του SPD
και του KPD με την οποία κυριολεκτικά τις
εκλιπαρούσε να αναλάβουν κοινή δράση
ενάντια στους φασίστες. Ακόμα πιο ξεκάθαρες ήταν οι προτροπές του (εξόριστου πλέον)
Τρότσκι και των συντρόφων του που επέμεναν
στην ανάγκη της δημιουργίας ενός Ενιαίου
Μετώπου ενάντια στους ναζί. Αλλά οι δυνάμεις τους ήταν μικρές και η επιρροή τους ακόμα μικρότερη.
Στις 30 Γενάρη ο Χίντενμπουργκ, ο πρόεδρος του "δημοκρατικού τόξου" παρέδωσε
την εξουσία στον Χίτλερ. Το ναζιστικό κόμμα
είχε αναδειχθεί πρώτο και στις δυο εκλογικές
αναμετρήσεις του 1932 (ας μην ξεχνάμε ότι
τα SS και τα SA ήταν πλέον νόμιμα...). Αλλά
δεν είχε την πλειοψηφία. Ακόμα χειρότερα,
ανάμεσα στον Ιούλη και τον Νοέμβρη, το
NSDAP έχασε ένα 4% και δυο εκατομμύρια
ψήφους (έπεσε από το 37% στο 33%). Το
άθροισμα των ψήφων του SPD και του KPD
στις εκλογές του Νοέμβρη ήταν μεγαλύτερο
από τις ψήφους του ναζιστικού κόμματος.
Ο Χίτλερ δεν κέρδισε ποτέ τις εκλογές στη
Γερμανία. Πήρε την εξουσία ύστερα από ένα
προεδρικό πραξικόπημα. Δυστυχώς η αριστερά, ακόμα και εκείνη την ύστατη ώρα, αποδείχτηκε ανίκανη να το σταματήσει.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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ΜΑΝΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κρατάμε την Ιστορία ζωντανή
Έ να κείμενο της Μάνιας
Παπαδημητρίου, όπως το διάβασε η ίδια στη συναυλία αλληλλεγγύης της ΚΕΕΡΦΑ στο
Gagarin, στις 20 Γενάρη.
Σου είπαν ψέματα πολλά,
ψέματα σήμερα σου λένε ξανά
κι αύριο ψέματα ξανά θα σου
πουν,
ψέματα σου λένε
οι εχθροί σου
μα κι οι φίλοι σου,
σου κρύβουν την αλήθεια.

K

ράτα ψηλά το κεφάλι. Όταν
γύρω σου ο φόβος σου κάνει
τους πολίτες σκυφτούς. Στάσου όρθιος όσο γύρω σκύβουν όλοι
στα τέσσερα. Λέγε τα ποιήματα. Λέγε οι λόγοι των μεγάλων ανδρών.
Λέγε οι ιστορίες των γενναίων. Ο
φόβος σφίγγει το στομάχι. Δεν είναι
φόβος θανάτου ή βλάβης σωματικής. Είναι ο τρόμος των επιχειρημάτων των φασιστών και των υπερασπιστών τους μέσα στο δικαστήριο.
Eίναι ο τρόμος της απόγνωσης
που σε πιάνει όταν ακούς γύρω σου
τη γενικευμένη οργή λόγω φτώχειας και απελπισίας να παίρνει μορφές και λέξεις που ταιριάζουν στην
εισαγωγή του ρατσιστικού λόγου.
Γίνεται σιγά σιγά, γλυκά κι απαλά
γλυστράει σαν σκόνη μέσα στο λεξιλόγιο
και μετά εγκαθίσταται στην σκέψη. Και
όταν πας να το ξεριζώσεις, νοιώθεις πως
έχει βγάλει ρίζες τόσο δυνατές που γίνεται
κορμός από πέτρα που σκοτώνει κάθε έλεος απέναντι στον άλλο. Που κρυβόταν τόση ημιμάθια, τόση άκριτη παράλογη οργή;
Λες και ξαφνικά δεν βρίσκεις λέξεις να
απαντήσεις.
Κι όμως. Κάποιοι μπορούν. Κάποιοι αντέχουν. Δεν χάνουν ποτέ τον στόχο. Εκεί, μέσα στο δικαστήριο την ώρα της κατάθεσης, οι μάρτυρες κατηγορίας της εγκληματικής οργάνωσης που κατάφερε να μπει
μέσα στη Βουλή και να μιλάει εξ ονόματος
μιας δήθεν μερίδας των συμπολιτών μας.
Εκεί, μέσα στα μεγάλα έδρανα της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, οι μάρτυρες κατηγορίας στέκουν αγέρωχοι και βρίσκουν λέξεις να απαντήσουν στον παράλογο χορό
των επιχειρημάτων του αντιπάλου. Αξίζουν
τον έπαινο και τον θαυμασμό μας. Κανείς
δεν αντέχει τόσο φασιστικό μένος όσο
ακούγεται κάτω από τις φράσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των εγκληματιών.
Μπορείς να σπάσεις κάθε στιγμή, να αρχίσεις να ουρλιάζεις από απόγνωση απέναντι στο άδικο και την ηθελημένη ανοησία.
Κοιτώ τα έδρανα, κοιτώ την Μάγδα Φύσσα, κοιτώ το μάρτυρα. Κοιτώ την ώρα, τις

μέρες, τους μήνες που περνούν. Πότε θα
βγει η καταδικαστική απόφαση για το αυτονόητο, για τις επιθέσεις και τους φόνους; Πότε όλες αυτές οι λέξεις θα βρούνε
τον στόχο τους έτσι που να μην κινδυνεύει
κανένας πολίτης πια να βρίσκεται σε ένα
λεωφορείο στην Αλεξάνδρας και να του
επιτίθενται τάγματα εφόδου μπροστά σε
αδιάφορους, αμέτοχους αστυνομικούς;
Πότε οι λέξεις θα πάψουν να κρύβουν και
να κρύβονται πίσω από τη νομική ορολογία
και θα μιλήσουν καθαρά; Είναι κάτι που
γλυστράει σαν σκόνη. Τρυπώνει από τα
παράθυρα και κάθεται πάνω στη συνείδηση.

Ατάραχους
Τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής
επετέθησαν σε δικηγόρο της πολιτικής
αγωγής μπροστά στους ατάραχους αστυνομικούς. Της σπάσανε τη μύτη και μέσα
στο κοινοβούλιο δεν άνοιξε μύτη. Όλη η
Αθήνα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
μάθαινε πως έγινε στα Εξάρχεια, τη γειτονιά μου. Όλα τα κακά στα Εξάρχεια. Η λεωφόρος Αλεξάνδρας δεν είναι Εξάρχεια!
Είναι έξω από το Εφετείο, έξω από τη δίκη,
την ώρα της δίκης. Και;
Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Περίμενα να σηκωθεί το θέμα μέσα στη Βουλή. Τίποτα.

Γλυστράει, γλυκά στον
ύπνο των πολιτών η αίσθηση ότι κάποιοι, γενικά, επιτίθενται, στα
Εξάρχεια, που ζούνε
κάποιοι κακοί τρομοκράτες, οι αντιεξουσιαστές – μα αυτοί
που χτύπησαν ήταν
φασίστες! Το ίδιο κάνει, όλα ένα. Και η δικαιοσύνη βάζει λέξεις
στην σειρά.
Και οι μάρτυρες καταγγέλουν βία. Συγκεκριμένο είδος βίας, οργανωμένο από συγκεκριμένα κέντρα, με
στρατό. Και η Μάγδα
Φύσσα ακούει. Και
κουνάει το κεφάλι. Κάθε φορά που τα επιχειρήματα είναι ακλόνητα, κάθε φορά που η
υπεράσπιση παγώνει.
Πότε θα τελειώσει αυτή η διαδικασία που
κάνει το φόνο να γίνεται λέξη και την επίθεση να γίνεται παράγραφος, το αίμα να γίνεται νερό;
Ήθελα να ουρλιάξω
έλεος προχθές στο δικαστήριο όταν ο μάρτυρας, καλλιτέχνης με
αναπηρία αναγκαζόταν
να ακούει πως δήθεν η
Χρυσή Αυγή δεν έχει κρυφή ατζέντα εναντίον των αναπήρων. Επειδή τρεις άνθρωποι από το 1,5 εκατομμύριο αναπήρους
που ζούνε στην Ελλάδα, ανήκουν στις
γραμμές της. Ήθελα να ουρλιάξω από την
υποκρισία της υπεράσπισης να υποβάλει
στην πρόεδρο ανάρτηση δήθεν του φέισμπουκ για την μάρτυρα Κατερίνα Θωίδου, τη δημοτική σύμβουλο από τη Νίκαια,
ανάρτηση που δεν είχε κάνει ποτέ.
Ήθελα να ουρλιάξω, αλλά έβλεπα τη μάνα του Παύλου Φύσσα και δαγκώθηκα.
Πώς αντέχει μια καρδιά να ακούει κάθε μέρα, επί τόσους μήνες, χρόνια, να σκοτώνουν και να ξανασκοτώνουν το παιδί της
άσχετοι άνθρωποι που πληρώνονται για να
σώσουν τους δολοφόνους του; Δεν ακούει
κανείς τα ουρλιαχτά της δικής της καρδιάς; Φυσικά και τα ακούει. Εντέχνως τα
αγνοεί. Γιατί οι λέξεις φόνος, αίμα, επίθεση, όσο απομακρύνονται από το γεγονός,
γίνονται μόνο λέξεις.
Χρειάζεται όλοι μαζί 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.

ΧΙΟΥ ΜΑΣΕΚΕΛΑ
Μια πολύτιμη
κληρονομιά

Ο

Χιου Ραμαπόλο Μασεκέλα που έφυγε
πριν λίγες μέρες από τη ζωή, δεν υπήρξε μόνο σπουδαίος τρομπετίστας και
«πατέρας» της Αφρικανικής τζαζ μουσικής, αλλά κι ένας ασυμβίβαστος αγωνιστής κατά του
ρατσιστικού απαρτχάιντ.
Μεγάλωσε στα περίχωρα του Γιοχάνεσμπoυργκ σε οικογένεια που μαχόταν το απαρχάιντ στις γραμμές του Εθνικού Αφρικανικού
Κογκρέσου (ANC). Όταν σε ηλικία 14 ετών είδε
την ταινία «Young Man With a Horn» με τον
Κερκ Ντάγκλας αποφάσισε ότι ήθελε μια τρομπέτα και τίποτε άλλο και είχε την τύχη να την
αποκτήσει μέσω του δασκάλου και μέντορά του
πάστορα Χάντλστον. Η οργή, η ρήξη και οι εξεγέρσεις κατά του καθεστώτος του απαρτχάιντ
στη δεκαετία του 1950 διαμόρφωσαν την πολιτική και καλλιτεχνική του αντίληψη. Στήριξε
ενεργά το Κογκρέσο και τους αντιρατσιστικούς
αγώνες και το 1959 συνέθεσε την αφρικανική
τζαζ όπερα «Κιγκ Κογκ», με αποκλειστικά μαύρους στο καστ και πρωταγωνίστρια την Μύριαμ
Μακέμπα, που βρήκε τεράστια ανταπόκριση
στον κόσμο που πάλευε το ρατσιστικό καθεστώς. Μετά τη σφαγή στο Σάρπβιλ το 1960 και
την ποινικοποίηση του ANC, ο Μασεκέλα εγκατέλειψε τη ρατσιστική Νότια Αφρική καταφεύγοντας στη Βρετανία και μετά στις ΗΠΑ.

Αφρο-τζαζ
Εκεί γνωρίστηκε με τους μεγάλους μαύρους
μουσικούς της τζαζ σκηνής. Πειραματίστηκε με
την Αμερικάνικη τζαζ αλλά σύντομα αναζήτησε
νέα μουσικά μονοπάτια που τον οδήγησαν στην
επινόηση του ήχου Αφρο-τζαζ με πρώτο άλμπυμ
το «Τrumpet Africaine». Παράλληλα συνδέθηκε
ενεργά με το κίνημα Black Power και με το αντιπολεμικό κίνημα κατά του πολέμου των ΗΠΑ
στο Βιετνάμ. Έπαιξε στο φεστιβάλ του εξεγερμένου Watts στο Λος Άντζελες και στο Μοντερέι. Στον Αμερικάνικο Νότο είχε κηρυχθεί ανεπιθύμητος και δέχτηκε επανειλημμένα εισβολές
της αστυνομίας στο σπίτι του. Δεν κάμφθηκε.
Τα τραγούδια του «Home is where the music is»,
«Grazing in the grass», «Soweto Blues» (εμπνευσμένο από την ομώνυμη εξέγερση» και «Bring
him back home» για τον φυλακισμένο ηγέτη του
ANC Νέλσον Μαντέλα, έκφρασαν μια ολόκληρη
παγκόσμια γενιά αγωνιστών, λευκών και μαύρων, Αφρικανών, Αμερικανών, Ευρωπαίων.
Τη δεκαετία του 1970 ταξίδεψε στην Αφρικανική ήπειρο για να εγκατασταθεί τελικά στην
Μποτσουάνα, όμως μόνο μετά την πτώση του
απαρτχάιντ του επιτράπηκε να επιστρέψει στη
Νότια Αφρική. Αν και έτυχε τεράστιας αναγνώρισης από τις κυβερνήσεις που διαδέχτηκαν το
απαρτχάιντ, δεν ευθυγραμμίστηκε ποτέ μαζί
τους, αλλά έμεινε πάντα πιστός στη μουσική
και τις ιδέες του. Έχει πει: «Πάντα πίστευα ότι
σε όλο τον κόσμο υπάρχουν δυο πράγματα, το
καθεστώς και οι φτωχοί, τους οποίους εκμεταλλεύεται με χιλιάδες διαφορετικούς τρόπους».
Το τελευταίο του άλμπουμ λεγόταν «No borders» (2016). Άφησε μια πολύτιμη κληρονομιά
για τη μουσική και για το κίνημα.

Δήμητρα Κυρίλλου
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Διεθνή

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κρίση στην κυβέρνηση, απεργία στην IG-Metall

24

ωρες απεργίες σε 250
εταιρείες του χώρου
του μετάλλου καλεί αυτή τη βδομάδα η IG-Metall, το μεγαλύτερο συνδικάτο της Γερμανίας και μεγαλύτερο βιομηχανικό
συνδικάτο ολόκληρης της Ευρώπης. Οι συνομιλίες με τα αφεντικά
διακόπηκαν το περασμένο σαββατοκύριακο και άνοιξε ο δρόμος για
τις απεργίες. Οι ενώσεις των εργοδοτών έχουν αφηνιάσει και λένε
ότι θα κινηθούν νομικά. Ο λόγος είναι ότι η IG-Metall για πρώτη φορά
σπάει την παράδοση των τελευταίων χρόνων και περνάει από τις
προειδοποιητικές στάσεις εργασίας στην 24ωρη. Ένας πρόχειρος
υπολογισμός ενός αρχισυμβούλου
των εργοδοτών λέει ότι θα χαθούν
62 εκατομμύρια ευρώ για κάθε μέρα απεργίας.
Η ηγεσία της IG-Metall επίτηδες
διάλεξε εταιρείες μεσαίου μεγέθους (εργοστάσια με 200 εργάτες
και εργάτριες κατά μέσο όρο) για
να κάνει την προειδοποιητική
απεργία, αφήνοντας για πιθανή
συνέχεια τα μεγαθήρια. Η 24ωρη
απεργία στο μετάλλο στη Γερμανία σημαίνει μπλοκάρισμα της λεγόμενης παραγωγής “just in time”
και ακόμη κι αν γίνεται σε μερικές
επιχειρήσεις μπορεί αλυσιδωτά να
μπλοκάρει ολόκληρο τον τομέα,
ιδιαίτερα την αυτοκινητοβιομηχανία.
Ο πρόεδρος των μεταλλοβιομήχανων λέει: “Προκαλείται τεράστια
ζημιά, γιατί επηρεάζονται όλες οι
εταιρείες στην αλυσίδα παραγωγής. Γι’ αυτό και οι 24ωρες απεργίες είναι ανευθυνότητα και βάζουν σε κίνδυνο θέσεις εργασίας”.
Σημαντικό βήμα είναι επίσης ότι
η επικύρωση της απεργίας γίνεται
με συνελεύσεις στους χώρους
δουλειάς που θα βγουν σε απεργία

Τετάρτη, Πέμπτη ή Παρασκευή. Ο
κόσμος της βάσης έχει τη δυνατότητα να πάρει την κατάσταση στα
χέρια του, καθώς μέχρι τώρα η
διαπραγμάτευση ήταν ένα ζήτημα
των πιο υψηλών κορυφών της γραφειοκρατίας και των καπιταλιστών.
Στο επίκεντρο της μάχης βρίσκεται
η απαίτηση των συνδικάτων να
μπορεί ένας εργαζόμενος να μειώσει τις ώρες δουλειάς του σε 28
ανά βδομάδα όποτε θελήσει, και
να μπορεί να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς μετά από δύο χρόνια. Αν η μείωση ωρών γίνεται για
λόγους μητρότητας/πατρότητας ή
για ανάγκες περίθαλψης ασθενούς
ή ηλικιωμένου, τα συνδικάτα ζητάνε 200 ευρώ το μήνα αποζημίωση.
Τα αφεντικά απαντάνε πως οι

απεργίες είναι “εντελώς άχρηστες
και παράνομες γιατί η μερική αποζημίωση είναι άδικη και παράνομη”. Ούτε και στο θέμα των αυξήσεων υπήρξε συμφωνία με τα
αφεντικά. Η IG-Metall ζητάει 6%
στον τομέα του μετάλλου και των
ηλεκτρονικών.

Αγχωμένο πολιτικό
σύστημα
Οι αγώνες που έρχονται στο
προσκήνιο αυξάνουν την πίεση πάνω στο ήδη αγχωμένο πολιτικό σύστημα το οποίο προσπαθεί να στήσει κυβέρνηση και δεν τα έχει καταφέρει μετά τις εκλογές του περασμένου Σεπτέμβρη. Η μπάλα
πλέον βρίσκεται στο σοσιαλδημο-

κρατικό SPD. Ο ητέτης του, Μάρτιν Σουλτς, κατάφερε να κερδίσει
τη συνδιάσκεψη του κόμματος
υπέρ του μεγάλου συνασπισμού
με το κόμμα της Μέρκελ. Όμως
τώρα η απόφαση πρέπει να εγκριθεί από το εσωτερικό δημοψήφισμα του κόμματος. Η νεολαία του
κόμματος αποτελεί την εσωτερική
αντιπολίτευση που δίνει τη μάχη
για το όχι στην Μέρκελ. Αποτέλεσμα είναι μέχρι στιγμής μια έκρηξη
στις εγγραφές νέων μελών για το
SPD με κόσμο που γράφεται για
να πάρει μέρος στην αντιπαράθεση και στην ψηφοφορία. Ο φόβος
του Σουλτς, αλλά και της Μέρκελ
και πολλών άλλων είναι ότι μπορεί
να επαναληφθεί ένα φαινόμενο τύπου Κόρμπιν στη Βρετανία, με την

πλειοψηφία να γίνονται μέλη όχι
για να στηρίξουν τον Σουλτς αλλά
για να εμποδίσουν τη Μέρκελ να
ξαναγίνει καγκελάριος.
Ήδη, όταν κέρδισε τη συνδιάσκεψη ο Σουλτς, παρά τους αρχικούς πανηγυρισμούς, στελέχη της
Δεξιάς και της εργοδοσίας δήλωναν την ανησυχία τους. Καλούσαν
τον Σουλτς “να μην πάει φοβισμένος στη συνέχεια των διαπραγματεύσεων”, “να μην γίνει υπόθεση
των μελών του SDP το ζήτημα”. “Η
γερμανική οικονομία χρειάζεται μια
σταθερή κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα της συνδιάσκεψης στέλνει μήνυμα δύο όψεων. Από τη μια είναι
θετικό γιατί δηλώνει την θέληση
για σχηματισμό κυβέρνησης. Από
την άλλη ανοίγει το δρόμο για εμπόδια και ακόμη μεγαλύτερες
απαιτήσεις από το SPD”.
Η κορυφαία από αυτές τις απαιτήσεις που προβάλλει η νεολαία είναι να απορριφθεί το όριο στις
υποδοχές προσφύγων -και ιδιαίτερα στις επανενώσεις οικογενειώνπου έχει βάλει η Δεξιά. Οι Χριστιανοδημοκράτες και οι ακόμη πιο δεξιοί σύμμαχοί τους στη Βαυαρία, οι
Χριστιανοκοινωνιστές (CSU) προβάλλουν τη συμφωνία τους ενάντια
στους πρόσφυγες και τους μετανάστες ως μεγάλη κατάκτηση και
υποτίθεται φρένο απέναντι στη μεγαλύτερη άνοδο της ακροδεξιάς
(AfD). Στην πραγματικότητα υιοθετούν και νομιμοποιούν ολόκληρη
την ατζέντα του AfD. Όμως ο φόβος ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει
σε κατάρρευση τις συνομιλίες και
να μείνει η Γερμανία χωρίς κυβέρνηση ακόμη και μετά το Πάσχα
ανάγκασε ακόμη και το CSU αυτή
τη βδομάδα να δηλώσει ότι μπορεί
να βάλει νερό στο κρασί του.

Νίκος Λούντος

ΣΥΡΙΑ Έξω ο τουρκικός στρατός απ’ το Αφρίν

Δ

ιεθνής ησυχία! Όλοι κάνουν στην άκρη μέχρι να σφάξει ο τουρκικός στρατός όσους Κούρδους του αναλογούν στο Αφρίν και μετά η ζωή θα συνεχιστεί. Η επιχείρηση “Κλάδος Ελαίας” (τα ρεκόρ των προκλητικών ονομάτων
για τις πολεμικές εκστρατείες έχουν ήδη σπάσει από καιρό)
έχει μπει ήδη στη δεύτερη βδομάδα της και ο Ερντογάν προς
το παρόν παίρνει μόνο συγχαρητήρια για τους προσεκτικούς
του χειρισμούς.

ναι οι ευλογίες του Πατριάρχη, αλλά οι ευλογίες του Πούτιν
και η σιωπή του Τραμπ. Οι Κούρδοι πετιούνται κυριολεκτικά
σαν στυμμένες λεμονόκουπες από τους διεθνείς τους προστάτες. Ο Ερντογάν πήρε πράσινο φως από τον Πούτιν, η
ρώσικη αεροπορία που έλεγχε τον εναέριο χώρο της Συρίας
έχει αφήσει το ελεύθερο. Τα ρώσικα στρατεύματα έχουν
αποχωρήσει από τις επικίνδυνες ζώνες για να μην υπάρξουν
απρόοπτα.

«Κακό πράγμα» ότι έχουν εισβάλει τα τουρκικά τανκς στη
Συρία και σφυροκοπάνε το δυτικό τμήμα της περιοχής που
έχουν στον έλεγχό τους οι Κούρδοι, αλλά τι να έκανε και η
Τουρκία; Να αφήσει να επεκταθεί η κουρδική ζώνη αδιάκοπα
κατά μήκος ολόκληρης της Συρίας μέχρι και το Ιράκ; Αυτά λίγο πολύ λένε οι διεθνείς ανακοινώσεις. Μέχρι και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο “προκαθήμενος της Ορθοδοξίας” έδωσε την ευλογία του στα τουρκικά όπλα.
Όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση το σημαντικό δεν εί-

Θα έρθει η μέρα
Ο Κούρδος στρατηγός Σιπάν Χεμό, από τις πολιτοφυλακές
YPG που έχει στο στόχαστρό της η Τουρκία λέει τώρα πως η
Ρωσία “πρόδωσε τους Κούρδους και θα έρθει η μέρα που η
Ρωσία θα δώσει λογαριασμό στους Κούρδους για αυτή την
έλλειψη αρχών”. Η αλήθεια είναι ότι όποιος περίμενε “αρχές”
από τους ιμπεριαλιστές που παρεμβαίνουν στη Συρία ήταν
λογικό να απογοητευθεί. Η Ρωσία φυσικά κάθε άλλο παρά
αποχωρεί. Βρίσκεται εκεί για να βάλει φρένο στην περίπτωση

που ο Ερντογάν περάσει τα όρια, ή αν οι Κούρδοι πρώην
σύμμαχοί της περάσουν τα όρια. Από την άλλη μεριά, οι ΗΠΑ
βρίσκονται ακόμη πιο απομακρυσμένες από τις εξελίξεις.
Αφού εξόπλισαν τους Κούρδους και τους στήριξαν στην
πρώτη γραμμή απέναντι στο “Ισλαμικό Κράτος”, τώρα τους
αφήνουν χωρίς παραπέρα εξοπλισμό και στα χέρια του Ερντογάν. Τα μηνύματα από Λευκό Οίκο, Πεντάγωνο και Στέιτ
Ντιπάρτμεντ είναι τόσο αντιφατικά και δεν θα λυθούν μέχρι ο
Ερντογάν να τελειώσει τη σφαγή. Η διάρκεια της επιχείρησης
“θα κριθεί στο πεδίο της μάχης” λέει το τουρκικό Υπουργείο
“Άμυνας”.
Αυτό που μαγειρεύουν είναι μια “λύση” στο συριακό μέσα
στη χρονιά που έρχεται, στην οποία αυτοί που έβαψαν περισσότερο τα χέρια τους στο αίμα θα μοιραστούν μεταξύ τους
την “ειρήνη”. Είναι δύσκολο να μείνουν ικανοποιημένοι όλοι.
Κάθε νέο βήμα ανοίξει νέες αντιπαραθέσεις. Το σίγουρο είναι
ότι κερδισμένοι δεν βγαίνουν όσοι επενδύουν σε συμμαχίες
με μικρούς ή μεγάλους χασάπηδες.

εργατικη αλληλεγγυη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γιορτάζουμε 100 χρόνια από την ίδρυση του ΣΕΚΕ
Εκδηλώσεις
Η

αριστερά έχει ιστορία και έχει
προοπτική. Οι επιθέσεις από τις
κυρίαρχες τάξεις ενάντια της είναι γιατί την φοβούνται. Γιατί ξέρουν
ότι είναι η δύναμη που οργανώνει τους
αγώνες, δίνει τις πολιτικές μάχες και
ανοίγει την προοπτική για μια κοινωνία
χωρίς εκμετάλλευση, καταπίεση και
πολέμους.
Πριν από εκατό χρόνια, μετά την
Επανάσταση του Οκτώβρη του ’17 στη
Ρωσία, δημιουργήθηκαν σε όλη την
Ευρώπη καινούργια επαναστατικά κόμματα. Η ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας (ΣΕΚΕ) το
φθινόπωρο του 1918 εντάσσεται σε
αυτόν τον κύκλο.
Ομάδες σοσιαλιστών από όλη την Ελλάδα αποφάσισαν να δημιουργήσουν
ένα επαναστατικό κόμμα που θα πάλευε
να σταματήσει τη θανατηφόρα εκστρατεία στη Μικρά Ασία, θα οργάνωνε την
υποδοχή των προσφύγων, και θα εξασφάλιζε ψωμί και δουλειά για όλους
τους εργάτες και εργάτριες. Στη δημιουργία αλλά και στην ανάπτυξη αυτού
του κόμματος, έπαιξαν ρόλο ανάμεσα
σε άλλους και ο Παντελής Πουλιόπουλος και η ομάδα των Παλαιών Πολεμιστών που συμμετείχε.
Το ΣΕΚΕ ονομάστηκε το 1924 ΚΚΕ
και καθόρισε για μια μεγάλη περίοδο
τις μάχες του εργατικού κινήματος και
τις πολιτικές εξελίξεις. Η πορεία δεν
ήταν γραμμική και αυτό το ξέρουμε
όλοι. Η αναντιστοιχία ανάμεσα στους
αγώνες της εργατικής τάξης και στη
γραμμή του ΚΚΕ το 1936, το 1944, το
1965, στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, στην Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, δεν μπορεί να εξηγηθεί με τη θεωρία των “λαθών”.
Τι έφταιξε και τι χρειάζεται να αλλάξει; Ερωτήματα που μπορούμε και πρέπει να συζητήσουμε ανοιχτά και συντροφικά στις εκδηλώσεις που οργανώνουμε στην Αθήνα, στον Πειραιά και σε
όλη την Ελλάδα.
Εκατό χρόνια από την ίδρυση του
ΣΕΚΕ, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα τιμάει τις ρίζες της επαναστατικής
Αριστεράς στην Ελλάδα και παλεύει
για να ανταποκριθεί στην απόφαση
που πήρε το ιδρυτικό συνέδριο του ΣΕΚΕ: «Κτίζουμε το κόμμα της πάλης των
τάξεων, της αντιπολίτευσης και όχι των
συμβιβασμών. Παλεύουμε για την ανατροπή της διεθνούς κεφαλαιοκρατίας
και τον θρίαμβο του διεθνούς σοσιαλισμού».

Πάρτε μέρος στις εκδηλώσεις

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤAΡΤΗ 14 ΦΛΕΒAΡΗ, 7μμ
Θέατρο Ελυζέ
Νυμφαίου 12
Μαρία Στύλλου,
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω
Φοίβος Οικονομίδης,
ιστορικός, δημοσιογράφος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤAΡΤΗ 14 ΦΛΕΒAΡΗ, 7μμ
Kαφέ Τριώτα
Μετρό Αγ. Αντώνης, Π. Μελά 39
Πάνος Γκαργκάνας,
Εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη
Θανάσης Καμπαγιάννης,
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤAΡΤΗ 14 ΦΛΕΒAΡΗ, 7μμ
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Π. Τσαλδάρη 8
Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας
Θανάσης Διαβολάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΠEΜΠΤΗ 15 ΦΛΕΒAΡΗ, 6.30μμ
Cinemarian

Διαβάστε επίσης

Γεν. Κολοκοτρώνη 42
Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας
Κώστας Πίττας, Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠEΜΠΤΗ 15 ΦΛΕΒAΡΗ, 7μμ
Συνεδριακό Κέντρο
Πατριάρχου Ιωακείμ 4
Πάνος Γκαργκάνας,
εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη
Μιχάλης Λυμπεράτος,
ιστορικος, εκπαιδευτικός

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΠEΜΠΤΗ 15 ΦΛΕΒAΡΗ, 6μμ
Πολυδύναμο Κέντρο

Θα τα βρείτε στο μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ τηλ. 2105247584 www.marxistiko.gr

Πανόρμου 59
Μαρία Στύλλου,
Περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω
Θανάσης Καμπαγιάννης,
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ

