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Ο
"εμβολισμός" του περιπολι-
κού "090 Γαύδος" από τουρ-
κική ακταιωρό στην περιοχή

των Ιμίων ήταν στην πραγματικότητα
μια σύγκρουση ανάμεσα σε δυο πο-
λεμικά πλοία στη διάρκεια μιας "ει-
κονικής ναυμαχίας". Ήταν αποτέλε-
σμα του ψυχροπολεμικού ανταγωνι-
σμού ανάμεσα σε δυο αρπαχτικές
άρχουσες τάξεις -την ελληνική και
την τουρκική- που ερίζουν εδώ και
δεκαετίες για τον έλεγχο της "γειτο-
νιάς" μας. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι
στρατιωτικές μηχανές των δυο χω-
ρών εμπλέκονται τα τελευταία χρό-
νια σε κάποια "εικονική" μάχη. Ούτε
ήταν η σύγκρουση το πρώτο ατύχη-
μα αυτού του είδους. Τον Μάη του
2006 δυο F16, το ένα τουρκικό και
το άλλο ελληνικό, συγκρούστηκαν
στη διάρκεια μιας "αναχαίτισης" πά-
νω από την Κάρπαθο και συνετρίβη-
σαν. Δυο ακόμα αεροπλάνα, ένα ελ-
ληνικό Mirage και ένα τουρκικό F16
είχαν καταπέσει, στη διάρκεια "εικο-
νικών καταδιώξεων" το 1992 και το
1996 πάνω από το Αιγαίο. Τρεις πι-
λότοι (δυο Έλληνες και ένας Τούρ-
κος) χάθηκαν σε αυτές τις αντιπαρα-
θέσεις. 

Η Ελλάδα ούτε ήταν (ούτε είναι) η
"αμυνόμενη" σε όλα αυτά τα επεισό-
δια. Τα δελτία ειδήσεων μιλούν συ-
νεχώς για παραβιάσεις του εναέριου
χώρου μας από την τουρκική αερο-
πορία. "Εθνικός εναέριος χώρος"
σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική
ονομάζεται η περιοχή πάνω από τα
"χωρικά ύδατα" -τη ζώνη των 6 ναυ-
τικών μιλίων που περιβάλει τις ακτές
μιας χώρας. Η Ελλάδα, όμως, αυθαί-
ρετα (επικαλούμενη ένα προεδρικό
διάταγμα του 1931 που δεν είχε αμ-
φισβητήσει τότε η Τουρκία) έχει επε-
κτείνει τον εναέριο χώρο της (χωρίς
να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα) στα
10 μίλια. Καμιά χώρα -με εξαίρεση
την Κυπριακή Δημοκρατία- δεν έχει
αναγνωρίσει αυτά τα επιπλέον 4 μί-
λια. Ούτε το ΝΑΤΟ δεν δέχεται, προ-
φανώς, τον εναέριο χώρων των 10
μιλίων -οι ΝΑΤΟϊκές ασκήσεις γίνον-
ται κανονικά και με την συμμετοχή
της Ελλάδας και της Τουρκίας σε
αυτή περιοχή. Το 99% των "τουρκι-
κών παραβιάσεων" τις οποίες τρέχει
να καταγγείλει κάθε φορά  η ελληνι-
κή διπλωματία αφορούν αυτή ακρι-
βώς τη ζώνη.

Το επίκεντρο της ψυχροπολεμικής
αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ελλά-
δα και την Τουρκία βρίσκεται σήμε-
ρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελ-
λάδα και πάλι δεν είναι η "αμυνόμε-
νη": η συμμαχία Ελλάδας, Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, Ισραήλ και Αιγύ-
πτου απειλεί να μετατρέψει σε κλει-
στή θάλασσα ολόκληρη την περιοχή
που περικλείεται ανάμεσα στα πα-

ράλιά τους. Μια ματιά και μόνο στις
ελληνικές (ανεπίσημες) προτάσεις
για τη μοιρασιά της ΑΟΖ αρκεί για
να καταλάβει κανείς όχι μόνο την
επιθετικότητα αλλά και τον παραλο-
γισμό της "δικής μας" μεριάς: χάρη
στο Καστελόριζο, ένα σύμπλεγμα
νησιών με 500 μόνιμους κατοίκους
που βρίσκεται στο κέντρο περίπου
της απόστασης ανάμεσα στην Ρόδο
και την Κύπρο, η Τουρκία -μια χώρα
με 80 εκατομμύρια κατοίκους- δι-
καιούται μόνο μια στενή λωρίδα θά-
λασσας. Όλη η υπόλοιπη ανατολική
Μεσόγειος μοιράζεται ανάμεσα στο
Ισραήλ, την Κύπρο, την Αίγυπτο και
την Ελλάδα.

Ευκαιρία

Ούτε η Τουρκία είναι φυσικά απλά
και μόνο αμυνόμενη. Ο Ταγίπ Ερντο-
γάν αντιμετώπισε την επανάσταση
στη Συρία σαν μια ευκαιρία για να
επεκτείνει τον έλεγχο και την επιρ-
ροή του σε ολόκληρη τη Μέση Ανα-
τολή. Η Τουρκία στήριξε (και στηρί-
ζει με χρήματα, όπλα, πολεμοφόδια
και πυρομαχικά) τις δικές της ένο-
πλες παραστρατιωτικές οργανώσεις
που πολεμούσαν ενάντια στο καθε-
στώς του Άσαντ.  

Ο πόλεμος, όμως, δεν εξελίχθηκε
έτσι όπως ήθελαν τα τουρκικά επιτε-
λεία. Χάρη στην παρέμβαση του
Ιράν, του Ιράκ, της Χεζμπολάχ του
Λιβάνου και κύρια της Ρωσίας ο
Άσαντ κατάφερε να παραμείνει στην
εξουσία. Ακόμα χειρότερα για την
Τουρκία, το YPG, οι κουρδικές στρα-
τιωτικές δυνάμεις της Συρίας που
πρόσκεινται στο εκτός νόμου PKK
του φυλακισμένου Αμπτουλάχ Οτσα-
λάν ελέγχουν αυτή τη στιγμή ολό-
κληρη σχεδόν τη λωρίδα γης που

συνορεύει με την Τουρκία. Τον Γενά-
ρη ο τουρκικός στρατός επιτέθηκε
στο Αφρίν -έναν απομονωμένο κουρ-
δικό θύλακα στην βορειοδυτική Συ-
ρία ο οποίος ελεγχόταν μέχρι πριν
από λίγο από τους Ρώσους. Ο Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, ο υπουργός
Εξωτερικών του Ερντογάν, έστειλε
"προειδοποίηση" στο επιτελείο του
Άσαντ να μην προσπαθήσει να προ-
στατέψει το YPG "γιατί τότε κανένας
και τίποτα δεν θα σταματήσει τους
Τούρκους στρατιώτες. Αυτό ισχύει
για το Αφρίν, για την Μανμπίτς και

για τις ανατολικές περιοχές του Ευ-
φράτη". 

Η εξέλιξη του πολέμου στη Συρία
και η υποστήριξη των Κούρδων από
τις ΗΠΑ έχει διαταράξει τις σχέσεις
ανάμεσα στην Τουρκία και τις ΗΠΑ.
Την περασμένη εβδομάδα ο Ρεξ Τί-
λερσον, ο υπουργός Εξωτερικών
του Τραμπ συναντήθηκε με τον Ερν-
τογάν και τον Τσαβούσογλου στην
Άγκυρα. Το τι ειπώθηκε κανένας δεν
το ξέρει -ούτε στον διερμηνέα δεν
επέτρεψαν να είναι παρών (τη μετά-
φραση από τα Αγγλικά στα Τουρκι-

κά έκανε ο Τσαβούσογλου) στη συ-
νάντηση. Αυτό που είναι βέβαιο,
όμως, είναι ότι ο πόλεμος δεν έχει
τελειώσει ακόμα στη Συρία. 

Και οι Κούρδοι δεν είναι ο μοναδι-
κός πονοκέφαλος του Ερντογάν.
Πριν από δεκαπέντε ημέρες το Ισ-
ραήλ βομβάρδισε μια ιρανική βάση
μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη
νότια Συρία. Σε αντίποινα η αεροπο-
ρία του Άσαντ κατέρριψε ένα ισραη-
λινό μαχητικό αεροπλάνο. Ο "εχ-
θρός" της Τουρκίας και του Ισραήλ
μπορεί να είναι κοινός -η συμμαχία
Άσαντ, Ιράν, Ιράκ, Ρωσίας. Αλλά αυ-
τό καθόλου δεν σημαίνει ότι είναι
και οι στόχοι κοινοί. Οι σχέσεις, άλ-
λωστε, ανάμεσα στις δυο χώρες εί-
ναι εδώ και πολλά χρόνια "πολύ κα-
κές". Και το Ισραήλ είναι, με διαφο-
ρά, ο σημαντικότερος σύμμαχος
των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης
Ανατολής.

Δυσκολίες

Η ελληνική διπλωματία τρέχει να
αξιοποιήσει τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζει η άλλη πλευρά. Η κυβέρ-
νηση του Τσίπρα (που κάποτε, όχι
και τόσο παλιά, διαδήλωνε ενάντια
στις "βάσεις του θανάτου") έχει προ-
τείνει, στα πλαίσια του νέου αμυντι-
κού δόγματος με τις ΗΠΑ, τη δημι-
ουργία μιας νέας αμερικανικής
στρατιωτικής βάσης στην Κάρπαθο,
που θα "ανταγωνίζεται" το τουρκικό
Ιντσιρλίκ. Το αποτέλεσμα είναι η έν-
ταση που ζούμε αυτές τις μέρες -όχι
μόνο στα Ίμια, την Ανατολική Μεσό-
γειο και το Αιγαίο αλλά και στην Κύ-
προ, με την αντιπαράθεση γύρω από
τις απόπειρες γεώτρησης στα “θα-
λάσσια οικόπεδα” που έχουν παρα-
χωρηθεί στην ιταλική ENI και στη
γαλλική Total.

Η Αριστερά και το εργατικό κίνη-
μα στις δυο όχθες του Αιγαίου πρέ-
πει να ξεσηκωθούν ενάντια στην κλι-
μάκωση των πολεμικών εντάσεων.
Γιατί είναι βέβαιο ότι καμιά από τις
δυο άρχουσες τάξεις δεν έχει "όριο"
στο τι είναι ικανή να κάνει. Και οι λα-
οί έχουν πληρώσει στο παρελθόν
πολύ άγρια τους μεγαλοϊδεατισμούς
των ηγετών τους.

Αυτή που μπορεί να σταματήσει
την τουρκική επιθετικότητα είναι η
εργατική τάξη και η αριστερά στην
Τουρκία -όχι η ελληνική διπλωματία
αγκαλιά με το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τις ιταλικές εταιρείες εξόρυ-
ξης, τον Νετανιάχου και τον Τραμπ.
Το κίνημα στην Ελλάδα, πρέπει να
αντιπαρατεθεί και να ακυρώσει τα
σχέδια του Καμμένου και του Κοτζιά
και όχι να συνταχθεί πίσω τους, με
το πρόσχημα της πάλης ενάντια στο
"νέο Σουλτάνο".

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Επικίνδυνοι αντιδραστικοί ανταγωνισμοί

Το “μακρύ χέρι των ΗΠΑ”;
"Η Τουρκία είναι το μακρύ χέρι των ΗΠΑ" υποστηρίζει η πατριωτική

αριστερά επιχειρώντας να δώσει στον αντιτουρκισμό “αντιμπεριαλιστι-
κή” χροιά. Ούτε στο παρελθόν, ούτε πολύ περισσότερο σήμερα δεν εί-
ναι αλήθεια αυτή η ερμηνεία. 

Η Ελλάδα και η Τουρκία εντάχθηκαν μαζί το 1952 στο ΝΑΤΟ. Παρά
την τεράστια διαφορά ανάμεσα στις δυο χώρες σε έκταση και σε πλη-
θυσμό, η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια στην περίοδο του Ψυχρού
Πολέμου ακολουθούσε το "δόγμα 7 προς 10" -για κάθε 1 εκατομμύριο
που πήγαινε στην Τουρκία, έπαιρνε η Ελλάδα 700 χιλιάδες. Χτίστηκαν
δυο τρομερές πολεμικές μηχανές. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται
στις πρώτες θέσεις του ΝΑΤΟ με κριτήριο το ποσοστό του ΑΕΠ που
πηγαίνει σε πολεμικές δαπάνες.

Αλλά εκτός από τους συσχετισμούς σε αεροπλάνα και φρεγάτες,
υπάρχουν και οι συμμαχίες. Σήμερα οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας βρίσκον-
ται σε κρίση, ενώ η ελληνική κυβέρνηση έχει γίνει απαραίτητος κρίκος
στην αλυσίδα των συμμαχιών της Δύσης με το Ισραήλ και το καθεστώς
Σίσι στην Αίγυπτο. Και το Ισραήλ δεν είναι απλά και μόνο το μακρύ χέρι
της Αμερικής: το Ισραήλ ιδρύθηκε το 1948 σε εδάφη κλεμμένα από
τους Παλαιστίνιους με την αποστολή να γίνει το μαντρόσκυλο των ιμ-
περιαλιστών στην περιοχή με τα σημαντικότερα κοιτάσματα υδρογο-
νανθράκων στον πλανήτη. Και έγινε. Στους σημερινούς ανταγωνισμούς
για τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου (και της Μέσης Ανατολής),
ο ελληνικός και ο τουρκικός καπιταλισμός κάνουν αγώνα δρόμου για
το ποιος είναι το πιο σίγουρο “μακρύ χέρι”.

Οι ΑΟΖ στην ανατολική Μεσόγειο προκαλούν σκληρούς ανταγωνισμούς
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Να μην πληρώσουμε εμείς  
το “μαξιλαράκι” των τραπεζιτών

Ά
λλο ένα Γιούρογκρουπ αυτή τη Δευτέρα
ήρθε να επιβεβαιώσει πόσο ψεύτικη είναι
η εικόνα ότι βαδίζουμε προς την έξοδο

από τα Μνημόνια. Ακόμα και για την εκταμίευση
μιας δόσης τον Μάρτη, οι υπουργοί οικονομι-
κών της ευρωζώνης επιμένουν να κατοχυρώ-
σουν ότι ο Λάτσης θα πάρει το Ελληνικό και οι
τράπεζες θα έχουν τα χέρια τους λυμένα για
τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει αυτή
την εξέλιξη προβάλλοντας τα καλά λόγια των
“εταίρων” για την “πρόοδο” της οικονομίας και
ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι προβλέψεις για το
“μαξιλάρι ασφαλείας για την έξοδο στις αγο-
ρές” καταγράφουν άνοδο. Τι είναι, όμως, αυτό
το μαξιλάρι;

Η Τρόικα, οι οίκοι αξιολόγησης που βαθμολο-
γούν τη δυνατότητα του κράτους να δανείζεται

και τα αρπακτικά της διεθνούς τραπεζικής αγο-
ράς, όλοι απαιτούν ότι η κυβέρνηση πρέπει να
συγκεντρώσει ένα μεγάλο ποσό σαν εγγύηση
για να πληρώνονται τα τοκοχρεολύσια τα επό-
μενα χρόνια, όταν το δημόσιο θα εξαρτιέται
από τις αγορές για να δανείζεται. Με αυτό τον
τρόπο, λένε, μειώνεται το ρίσκο της εξόδου
στις αγορές και γίνεται πιο σίγουρο ότι δεν θα
χρειαστεί και τέταρτο μνημόνιο.

Χάρες

Η αλήθεια είναι ότι αυτό το “μαξιλάρι” ΕΙΝΑΙ
το τέταρτο μνημόνιο. Για να συγκεντρώσει αυτή
την “καβάντζα” ο Τσακαλώτος και το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης κάνουν όλες τις χά-
ρες στους τραπεζίτες και τους “θεσμούς” τους.
Όχι μόνο ικανοποιώντας όλα τα “προαπαιτού-
μενα” του τρίτου μνημόνιου που λεηλατούν μι-
σθούς, συντάξεις, δημόσιες επιχειρήσεις και
υπηρεσίες, αλλά και προεκτείνοντας αυτή τη
λεηλασία στο μέλλον.

Ένα μεγάλο μέρος από το “μαξιλάρι” προέρ-
χεται από ποσά του τρίτου μνημόνιου που προ-
ορίζονταν για την ανακεφαλαιοποίηση των τεσ-
σάρων “συστημικών” τραπεζών (ΕΤΕ, Άλφα,
Πειραιώς και Γιούρομπανκ). Τελικά το δημόσιο
δεν συμμετείχε στην ανακεφαλαιοποίηση, τις
άφησε στο έλεος των διάφορων funds, και υπο-
λογίζει να κρατήσει αυτά τα δισεκατομμύρια

στο πλάι. Πού θα βρίσκονται, όμως, τα λεφτά
του “μαξιλαριού”; Σύμφωνα με τις τελευταίες
πληροφορίες, η κυβέρνηση διαπραγματεύεται
με την Τρόικα για να πάρει την έγκρισή της και
να τα κάνει καταθέσεις στις ...τράπεζες. Με άλ-
λα λόγια, αντί να γίνει μεγαλομέτοχος των τρα-
πεζών, το κράτος θα γίνει μεγαλοκαταθέτης
τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδιωτικοποιημένες
τράπεζες θα περάσουν πιο εύκολα τα λεγόμενα
stress tests με τις πλάτες του δημοσίου.

Πρόκειται για ακραίο σκάνδαλο. Η κυβέρνηση
που λέει ότι δεν έχει λεφτά για προσλήψεις
στην Παιδεία, στην Υγεία, σε όλες τις υπηρε-
σίες που έχει ανάγκη η εργατική τάξη, αφήνει
τους τραπεζίτες, ντόπιους και διεθνείς, να κά-
θονται πάνω σε ένα βουνό από χρήματα. Τους
αφήνει επίσης να λεηλατούν τα λεφτά των συν-
ταξιούχων, όπως π.χ. τον ΛΕΠΕΤΕ της Εθνικής,
και να προχωράνε σε απολύσεις για να ανεβά-
σουν την κερδοφορία τους.

Είναι κατεπείγον να κλιμακώσουμε και να
συντονίσουμε τις εργατικές αντιστάσεις σε αυ-
τά τα χτυπήματα. Παντού ανοίγουν μέτωπα
ενάντια στις απολύσεις, για μονιμοποιήσεις
συμβασιούχων και νέες προσλήψεις. Τέτοιες
διεκδικήσεις έχουν ανοιχτές οι εκπαιδευτικοί, οι
εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία και στους Δή-
μους. Παντού ανοίγουν μέτωπα ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις που απειλούν το νερό, το ρεύ-
μα, τις συγκοινωνίες και τσακίζουν θέσεις και
συνθήκες εργασίας. Το μακρύ χέρι των τραπεζι-
τών απλώνεται και πάνω από τα σπίτια με τους
πλειστηριασμούς. Είναι καιρός να ενώσουμε
όλους αυτούς τους αγώνες απαιτώντας να μην
πληρώσουμε εμείς για τα κέρδη των τραπεζών.
Τα λεφτά όντως υπάρχουν, απαιτούμε να πάνε
για δουλειές, απαλλοτριώνοντας τους τραπεζί-
τες με διαγραφή του χρέους και κρατικοποίηση
χωρίς αποζημίωση.

Ντράγκι και Τσακαλώτος στο Γιούρογκρουπ της Δευτέρας 19 Φλεβάρη

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Στο δρόμο 
για τις 17Μ
Μέρες Δράσης

ΤΕΙ Αθήνας
Πέμπτη 1/3, Κεντρικός Διάδρομος
12 μες: Μικροφωνική. 
1.30μμ: Προβολή ντοκιμαντέρ “Sam Ro-
ma - Είμαστε τσιγγάνοι”.
3μμ: Εκδήλωση
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικηγό-
ρος πολιτικής αγωγής στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, Μαρίνα Δανέζη, σκηνο-
θέτης, Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής ΚΕΕΡΦΑ.

Περιστέρι
Σάββατο 3/3, 12μες, 
πεζόδρομος Εθνικής Αντιστάσεως
Συγκέντρωση με μικροφωνική.   

Γαλάτσι
Τετάρτη 7/3, 6.30μμ, 
Συνεργατικό καφενείο «Περιμπανού»
Προβολή της ταινίας «Πλατεία Αμερι-
κής» με άνοιγμα από το σκηνοθέτη της
ταινίας Γιάννη Σακαρίδη και το Γιώργο
Πίττα - ΚΕΕΡΦΑ. 

Πειραιάς
Τετάρτη 7/3, 7μμ, Αίθουσα εκδηλώσεων
εργαζόμενων ΗΣΑΠ
Εκδήλωση «Η μάχη ενάντια στους νεο-
ναζί και το ρατσισμό. 17 Μάρτη-παγκό-
σμια μέρα δράσης», συνδιοργάνωση
ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά και Παμπειραϊκή Πρω-
τοβουλία. 
Ομιλητές: Σωτήρης Αλεξόπουλος, Παμ-
πειραϊκή Πρωτοβουλία, Γιώργος Μακρυ-
νός, πρόεδρος ΣΕΜ Κορυδαλλού, Κατε-
ρίνα Θωίδου, ΚΕΕΡΦΑ, δημοτική σύμ-
βουλος Νίκαιας με την Ανταρσία στην
Κοκκινιά, Ομιλητής δικηγόρος της πολιτι-
κής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
Ομιλητής από κοινότητα μεταναστών.

Ν. Ιωνία
Παρασκευή 9/3, 7μμ 
Ιωνικός Σύνδεσμος (πλατεία Σημηριώτη,
Ν. Ιωνία) 
Εκδήλωση «74 χρόνια από το Μπλόκο
της Καλογρέζας - 3 χρόνια δίκη της
Χρυσής Αυγής. Η μάχη ενάντια στους
νεοναζί και η παγκόσμια μέρα δράσης
17 Μάρτη».
Ομιλητές: Μενέλαος Χαραλαμπίδης,
ιστορικός, Στέλιος Μιχαηλίδης, ΚΕΕΡ-
ΦΑ, Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος της
πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής
Αυγής. 
Προβολή της ταινίας «Πλατεία Αμερι-
κής» με άνοιγμα από το σκηνοθέτη της
ταινίας Γιάννη Σακαρίδη.

Παγκράτι
Σάββατο 10/3, 11πμ, Πλατεία Βαρνάβα  
Συγκέντρωση και πικετοφορία. 

Αμπελόκηποι
Σάββατο 10/3, 11πμ, Μετρό Πανόρμου
Μικροφωνική-συγκεντρωση. 
Οργανώνεται από την «Πρωτοβουλία
για το κλείσιμο των γραφείων των νεο-
ναζί της Χρυσής Αυγής».

στις γειτονιές

στις σχολές

Συνέχεια στη σελ.8



«Η
Ακαδημία Αθηνών έχει κατ' επανά-
ληψη διατυπώσει δημοσία τις θέ-
σεις της με βάση αδιάσειστα ιστο-

ρικά, πολιτιστικά και αρχαιολογικά δεδομένα...
Επισημαίνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση οποι-
ασδήποτε συμφωνίας για την ονομασία του
κράτους των Σκοπίων πρέπει να είναι η τροπο-
ποίηση του Συντάγματός του, η εγκατάλειψη
των αλυτρωτικών διεκδικήσεων και της οικειο-
ποίησης της ιστορίας, του πολιτισμού και των
συμβόλων της χώρας μας. Ο τόπος εγκατά-
στασης ενός λαού -και μόνον- δεν είναι προσ-
διοριστικός της ταυτότητάς του…» 

Aυτά αναφέρει ανάμεσα σε άλλα η ανακοί-
νωση του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της
Ακαδημίας για τις εξελίξεις στο Μακεδονικό.
Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που η Ακαδη-
μία έρχεται να πάρει θέση (στην παραπάνω
περίπτωση κλείνοντας το μάτι προς όλες τις
κατευθύνσεις) πάνω σε πολιτικά ζητήματα με
βάση αναφορές σε «αδιάσειστα ιστορικά, πο-
λιτιστικά και αρχαιολογικά δεδομένα». Ας θυ-
μηθούμε τις 2 Μαΐου του 1968, όταν ο τότε
πρόεδρός της στον πανηγυρικό του λόγο,
(ΕφΣυν 16/2/17) ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ότι
«εορτάζομεν μίαν νέαν επέτειον εις την δολι-
χοδρομίαν του Ελληνικού Έθνους, του παλαι-
οτέρου ιστορικού έθνους επί του εδάφους της
Ευρώπης και ενός εκ των δύο ή τριών παλαι-
οτάτων εθνών επί του πλανήτου. Είναι η επέ-
τειος της 21ης Απριλίου...» 

Παρεμβαίνουν

Ευτυχώς, το 2018 δεν είναι ούτε 1968, ούτε
καν 1992. Σήμερα, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι πα-
νεπιστημιακοί που παρεμβαίνουν στο δημόσιο
λόγο για να εκφράσουν την επιστημονική και
πολιτική τους άποψη. «Παρά την κρίση και τις
περικοπές στις δαπάνες, η ιστορική επιστήμη
ανθεί στην Ελλάδα: η κοινότητα των Ελλήνων
ιστορικών, σε σύγκριση με το παρελθόν, είναι
πολύ πιο δραστήρια, εξωστρεφής, πλούσια σε
έργο και ιδέες, με διεθνή παρουσία» αναφέρει
ο Πολυμέρης Βόγλης, αναπληρωτής καθηγη-
τής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο άρθρο
του (Ιστορία χωρίς ιστορικούς) στην ΕφΣυν
(12/2). «Τότε, γιατί ελάχιστοι από όσους κό-
πτονται για την ελληνική ιστορία, ενδιαφέρον-
ται για το τι λένε οι ιστορικοί για την Ιστορία;

Μάλλον γιατί αυτά που για τους ιστορικούς
στην Ελλάδα σήμερα αποτελούν κοινούς τό-
πους, δεν θα ενθουσίαζαν πολλούς, όπως π.χ.
ότι στις παραμονές των Βαλκανικών Πολέμων
οι σλαβόφωνοι πληθυσμοί στη μετέπειτα ελλη-
νική Μακεδονία ήταν περίπου 260.000 και απο-
τελούσαν το 21,75% του συνολικού πληθυ-
σμού της περιοχής ή ότι στη Θεσσαλονίκη του
1913 ζούσαν περίπου 40.000 Ελληνες, 45.000
μουσουλμάνοι και 61.000 Εβραίοι. Ο μετασχη-
ματισμός της πολυεθνικής Μακεδονίας σε ελ-
ληνική είναι επίσης μια εξαιρετικά ενδιαφέρου-
σα ιστορική διαδικασία που συντελείται μέσα
σε τρεις δεκαετίες και περιλαμβάνει την εγκα-
τάσταση από την κυβέρνηση 638.000 προσφύ-
γων από τη Μ. Ασία και τον Πόντο στη Μακε-
δονία με στόχο ακριβώς να ενισχυθεί το ελλη-
νικό στοιχείο στα βόρεια σύνορα της χώρας,
την αναχώρηση των μουσουλμάνων με την
υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών, την
εξόντωση των Εβραίων από τους ναζί, και, τέ-
λος, τη φυγή των Σλαβομακεδόνων στη λήξη
του ελληνικού εμφυλίου πολέμου …» 

Σε άρθρο της (Όχι «σλαβική διάλεκτος»,
γλώσσα είναι) στα Ενθέματα της Αυγής (12/2)
η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, σλαβολόγος, αναπλη-

ρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Ρωσικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών ΕΚ-
ΠΑ, αναφέρεται σε πρόσφατη δήλωση του Κο-
τζιά: «“Διάλεκτος”, όχι “γλώσσα” του είπαν να
πει του υπουργού… Προς μεγάλη απογοήτευ-
ση όμως των εισηγητών της κατ’ εμέ ατυχούς -
υποτιμητικής- δήλωσης του κύριου Κοτζιά,
γλώσσα οι “Πουγουδουμίτες” είχαν και έχουν
εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και τη λένε (άκου-
σον, άκουσον! όλοι, πλην ημών) “μακεδονι-
κά”… Η γλώσσα της ΠΓΔΜ (ή, άλλως, τα μακε-
δονικά) είναι η μητρική γλώσσα τουλάχιστον
1,3 εκατoμμυρίων πολιτών (στοιχεία 1999) που
κατοικούν στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημο-
κρατία της Μακεδονίας, η οποία διακήρυξε
την ανεξαρτησία της το 1991. Ανήκει μαζί με
τα βουλγαρικά στην ανατολική υποομάδα των
νότιων σλαβικών γλωσσών και μαζί με τα αλ-
βανικά, τα βουλγαρικά και τα ρουμάνικα στη
βαλκανική γλωσσική οικογένεια» αναφέρει η
σλαβολόγος παραθέτοντας εν συντομία την
ιστορία της.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστόπουλος, πρό-
εδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου και αν. καθηγητής Πολιτι-
κής Επιστήμης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο
άρθρο του («Ο αλυτρωτισμός των Σκοπίων»
και τα μυστικά των Αθηνών) στην ΕφΣυν (9/2):

«Μετά τη συνταγματική αλλαγή που επήλθε
στην ΠΓΔ της Μακεδονίας, κατόπιν συστάσεων
της Επιτροπής Μπαντεντέρ (1992) και της Εν-
διάμεσης Συμφωνίας (1995),1 η σχετική συν-
ταγματική ρήτρα που μεριμνά για τη διασπορά
(άρθρο 49) είναι σχεδόν πανομοιότυπη με την
ελληνική (άρθρο 108). Ο μόνος λόγος που μπο-
ρεί να εξηγήσει την αναφορά της ελληνικής δι-
πλωματίας σε αλυτρωτισμό των Σκοπίων είναι
ότι έχει έτοιμο ένα επιχείρημα απόδοσης ευθυ-
νών στη γείτονα σε περίπτωση που οι διαπραγ-
ματεύσεις για το όνομα έρθουν σε αδιέξοδο… 

Θα αναρωτηθεί κανείς: “Καλά, τότε γιατί

εξαρχής η ελληνική θέση έχει επικεντρω-
θεί στον αλυτρωτισμό των Σκοπίων; Δεν
υπάρχει καμία πραγματική βάση σ’ αυ-
τό;” Η απάντηση είναι πως υπάρχει ιστο-
ρική βάση, πλην όμως αυτή είναι εθνικώς
ανομολόγητη. Αφορά, κυρίως, στην
ύπαρξη μιας μικρής σήμερα και πιο πο-
λυάριθμης παλιότερα ομάδας σλαβόφω-
νων Μακεδόνων στην Ελλάδα… Απέναντι
σε αυτόν τον πληθυσμό, κατά καιρούς,
όντως εκπέμπεται αλυτρωτισμός από
εθνικιστικούς κύκλους των Σκοπίων, κάτι
που απολύτως ευλόγως ενοχλεί, παρά
την ανεδαφικότητά του, την Αθήνα που
δεν θέλει να ακούει ούτως ή άλλως γι’
αυτούς… Απ’ την άλλη, όσα έθνη έχουν
θαρρετά ομολογήσει στον εαυτό τους
πρωτίστως τις πικρές αλήθειες και τα
ντουλαπιασμένα μυστικά τους μόνο κερ-
δισμένα βγαίνουν. Πόσω δε μάλλον όταν
αυτά είναι κοινά τοις πάσι... Όπως ακρι-
βώς κι οι άνθρωποι».

Επιτηρούμενη ζώνη

Στο άρθρο της «Εμείς εδώ δεν είχαμε
ποτέ επιτηρούμενες ζώνες», (Ενθέματα
Αυγής 12/2) η Μαρίκα Ρόμπου-Λεβίδη,

Διδάκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ανα-
φέρεται στην απόπειρα της «Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδό-
νων» και τους προέδρου της Τάτσιου (συν-
διοργανωτής των συλλαλητηρίων στην Αθήνα
και στη Θεσσαλονίκη) να συκοφαντήσουν το
βιβλίο «Επιτηρούμενες ζωές: Μουσική, χορός
και διαμόρφωση της υποκειμενικότητας στη
Μακεδονία», μια ανθρωπολογική μελέτη βασι-
σμένη σε έρευνα που εκπόνησε στο διάστημα
2000-2008 με αντικείμενο το κατεξοχήν πολιτι-
κό ζήτημα του μετασχηματισμού των σλαβό-
φωνων «ντόπιων» της Ανατολικής Μακεδονίας
σε «εθνικά υποκείμενα», κατά ένα μεγάλο μέ-
ρος του 20ού αιώνα και κατά τα πρώτα χρόνια
του 21ου» όπως αναφέρει. 

«Ήδη από την αυγή του 20ού αιώνα, η

γλωσσική και ευρύτερα εθνοπολιτισμική δια-
φορά αυτών των “ντόπιων” οδήγησε στην υιο-
θέτηση “από τα πάνω” αλλεπάλληλων -σκλη-
ρότερων ή ηπιότερων- πολιτικών εθνοκάθαρ-
σης με ζητούμενο πάντα την οικοδόμηση μιας
εθνικής ομοιογένειας. Το 1936, επί δικτατο-
ρίας Μεταξά, οι πολιτικές αυτές θεσμοθετήθη-
καν με την επιβολή ενός ιδιαίτερου καθεστώ-
τος επιτήρησης κατά μήκος των βορείων συ-
νόρων της χώρας, της περίφημης “Επιτηρού-
μενης Ζώνης”. Μιας ζώνης μήκους 1.200 χλμ.,
που απλωνόταν από τη Θράκη μέχρι την Κέρ-
κυρα, περιελάμβανε πάνω από 420 αγροτικούς
και αστικούς οικισμούς, ορίστηκε με αναγκα-
στικό νόμο για λόγους “άμυνας” και διατηρή-
θηκε συστηματικά από όλες τις επόμενες κυ-
βερνήσεις μέχρι τη Μεταπολίτευση. Είχαμε,
δηλαδή, την επιβολή ενός σκληρού ελεγκτικού
μέτρου, που ίσχυσε επί σαράντα συναπτά έτη
στο πλαίσιο δικτατορικών αλλά και δημοκρατι-
κών κυβερνήσεων. Ο έλεγχος της ζώνης ανα-
τέθηκε από την αρχή στον στρατό…Ένας γεω-
γραφικός και συμβολικός χώρος εντός ελληνι-
κής επικράτειας, όπου, σύμφωνα με την “από
τα πάνω” αντίληψη, κατοικούσαν δυνητικοί
“εχθροί”, που έπρεπε με κάθε τρόπο να μετα-
σχηματιστούν σε “Έλληνες Μακεδόνες”». 

«Η διαδικασία εθνογένεσης των Μακεδόνων
χρονολογείται από το τελευταίο τέταρτο του
19ου αιώνα. Κάτι που μαρτυρούν ακόμη και τα
ελληνικά τεκμήρια της εποχής, τα οποία όμως
μετά βδελυγμίας αποστρεφόμαστε» γράφει σε
άρθρο του («Πατριωτισμός, εξωτερική πολιτι-
κή και λαϊκή οργή») στα Ενθέματα (12/2) ο
Σπύρος Καραβάς, Αναπληρωτής καθηγητής,
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστο-
ρίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. «Όσο για τη θεμε-
λιώδη αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών και το
δικαίωμα κάθε λαού στον αυτοπροσδιορισμό
του, είναι καλύτερα στον τόπο που επαίρεται
ότι σε αυτόν γεννήθηκε η δημοκρατία να μη γί-
νεται λόγος, γιατί όλα αυτά εκλαμβάνονται ως
εθνική μειοδοσία...»

Γιώργος Πίττας 
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ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

Το 2018 δεν είναι 1992

Τ
ην Τετάρτη 14 Φλεβάρη πραγματοποιήσαμε συζήτηση με θέμα «Το Μακεδονικό και η
Αριστερά» στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΟΣΠΕΡΤ, στο πλαίσιο των συζητήσεων
που οργανώνουμε σχεδόν κάθε δεύτερη Τετάρτη για τους συναδέλφους στην ΕΡΤ. 

Εισηγητής ήταν ο ιστορικός Λέανδρος Μπόλαρης και συμμετείχαν συνάδελφοι από διά-
φορους κλάδους. Έγινε μια πολύ ζωντανή συζήτηση, στην οποία έγιναν ερωτήσεις όχι μο-
νάχα για την ιστορική διάσταση του Μακεδονικού αλλά και για το σήμερα και τους ανταγω-
νισμούς των ιμπεριαλιστών που ξανά φουντώνουν τους εθνικισμούς στην περιοχή μας. Αρ-
κετές ήταν και οι τοποθετήσεις από τους συναδέλφους. Συναδέλφισσα μεταφράστρια, με
καταγωγή από την Σερβία μετέφερε τις δικές της εμπειρίες από την πολυεθνική πρώην Γι-
ουγκασλαβία που διαμελίστηκε την δεκαετία του '90. Αντίστοιχα, συνάδελφος με καταγω-
γή από την Θεσσαλονίκη μετέφερε τις δικές του εμπειρίες για το Μακεδονικό, τα συλλαλη-
τήρια και τα πολυεθνικά Βαλκάνια.

Η επιτυχία της συζήτησης δεν φάνηκε μόνο από το ότι οι συνάδελφοι που συμμετείχαν
σε αυτή έφυγαν ικανοποιημένοι, αλλά και από εκείνους τους συναδέλφους που σχολίασαν
ότι στεναχωρήθηκαν που δεν ήρθαν. Υπήρξαν, επίσης, συνάδελφοι που εκδήλωσαν το εν-
διαφέρον τους να βγάλουν σε εκπομπές τους τον εισηγητή αλλά και την πανεπιστημιακό
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, που ήταν επίσης καλεσμένη στην εκδήλωση. 

Ειρήνη Φωτέλλη

Συζήτηση στην ΕΡΤ



21 Φλεβάρη 2018, Νο 1312Σκάνδαλο Νovartis εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

Η ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη των ηλικιωμένων
ανθρώπων αυτού του τό-
που θα έπρεπε να είναι ένα
δημόσιο δωρεάν αγαθό που
να παρέχεται σε όλους ανε-
ξαιρέτως κι εφ’ όρου ζωής.
Αντίθετα δείτε τι ακριβώς
συμβαίνει σήμερα με αυ-
τούς τους ανθρώπους που
η συντριπτική τους πλει-
οψηφία είναι χρόνια πά-
σχοντες από δυο, τρεις ή
και περισσότερες παθήσεις
που είναι συνέπεια της ηλι-
κίας αλλά και των κακών
συνθηκών που έζησαν κατά
τη διάρκεια του εργασιακού
τους βιου.

Ακάλυπτες ανάγκες

Ένας συνταξιουχος του
ΙΚΑ με σύνταξη κάτω των
800 ευρώ, που πάσχει από
υπέρταση, ζάχαρο και
πνευμονική ή καρδιακή ανε-
πάρκεια, τα φάρμακα που
χρειάζεται κάθε μήνα για να
επιβιώσει, του κοστίζουν
τουλάχιστον 80 ευρώ, το
10% της σύνταξής του. Αν
ο άτυχος ηλικιωμένος πά-
σχει και από αρθριτικά
πράγμα εξαιρετικά συνηθι-
σμένο, τα φάρμακά του κο-
στίζουν άλλα 20 ευρώ ενώ
κάποιες αλοιφές παυσίπο-
νες απλά δεν συνταγογρα-
φούνται οπότε το κόστος
ανεβαίνει κατά 15 ευρώ
ακόμη τον μηνα. Καταλα-
βαίνουμε λοιπόν πολύ καλά
ότι οι άνθρωποι αυτοί ξο-
δεύουν περισσότερα για
φάρμακα παρά για φαγητό
ενω πολλές άλλες ανάγκες
όπως η ένδυση ή η ψυχα-
γωγία μένουν εντελώς ακά-
λυπτες.

Είναι προφανές οτι όλα
αυτά τα σκευάσματα τιμο-
λογούνται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των φαρμακο-
βιομηχανιών για να αυξά-
νονται τα κέρδη τους, με τις
ευλογίες της πολιτείας, αντί
να χορηγούνται δωρεάν για
όλους εκείνους που για δε-
καετίες πλήρωναν εισφορές
και φόρους και έστησαν με
τις πλάτες τους τα ταμεία
υγείας.

Κατερίνα Ζήκα

Π
ολλά είναι τα ζητήματα που
έχει αναδείξει το σκάνδαλο
Novartis. 

Σίγουρα τα φώτα της δημοσιότη-
τας έχει κλέψει ο βούρκος στον
οποίο είναι βουτηγμένοι καπιταλι-
στές και πολιτικοί, κορυφαία στελέχη
των κυβερνήσεων. Αυτοί που έλεγαν
στον κόσμο “κάντε θυσίες”, κούνα-
γαν το δάκτυλο γιατί “μαζί τα φάγα-
με” και ψήφιζαν μνημόνια περικοπών
και λιτότητας, συνωστίζονται τώρα
στον κατάλογο αυτών που έιναι
μπλεγμένοι στα αλισβερίσια εκατομ-
μυρίων με τις φαρμακοβιομηχανίες. 

Από το 2000 έως το 2015, η ζημιά
που φορτώθηκε το δημόσιο από τα
αλισβερίσια αυτά με τη Novartis,
φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Δεν πρόκειται φυσικά για μία μόνο
εταιρία. Την ίδια περίοδο, συνολικά
το κόστος για το δημόσιο από τις πα-
ράνομες πρακτικές των φαρμακοβιο-
μηχανιών φτάνει τα 23 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ, κόστος που φορτώθηκε
στις πλάτες της φτωχής πλειοψη-
φίας, την ίδια στιγμή που υπουργοί
και μεγαλοστελέχη γέμιζαν την τσέ-
πη τους με μίζες που ξεπερνούσαν
τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν
πρόκειται απλά για ένα σκάνδαλο
διαφθοράς.

Μέσα απο το σκάνδαλο Novartis
έρχεται ξανά στο προσκήνιο, το τι
σημαίνει καπιταλισμός στον πιο ευαί-
σθητο τομέα, αυτόν της Υγείας. Η
αντιμετώπιση της ασθένειας γίνεται
αντικείμενο κερδοφορίας και μάλι-
στα εξωφρενικής, ενώ ταυτόχρονα
το φάρμακο μετατρέπεται σε είδος
πολυτελείας για εργαζόμενους,
άνεργους και συνταξιούχους. 

Ο τομέας του φαρμάκου θα φτά-
σει τα 1,5 τρισ. δολάρια κέρδη στην
επόμενη πενταετία και όλες οι φαρ-
μακευτικές εταιρίες ανταγωνίζονται
με κάθε μέσο, να κερδίσουν ένα με-
γάλο κομμάτι απο αυτή την πίτα,
αδιαφορώντας για τις ανάγκες και
την υγεία της πλειοψηφίας της κοι-
νωνίας. Στο κυνήγι αυτό κάθε αθέμι-
τη πρακτική μπαίνει προς χρήση,
από το λάδωμα και τις υπερκοστολο-
γήσεις, μέχρι ακόμα χειρότερα τη
χειραγώγηση της ίδιας της επιστη-
μονικής έρευνας. 

Το πραγματικό κόστος το πληρώ-
νουν συνταξιούχοι, ανάπηροι, ασθε-
νείς με χρόνιες παθήσεις κλπ.

Τζίρος δις

Την ίδια στιγμή που οι εταιρίες του
φαρμάκου κάνουν τζίρο δισεκατομ-
μυρίων και σπρώχνουν και το “κάτι-
τίς” - μερικές δεκάδες εκατομμύρια -
σε υπουργούς και σία, φτωχοί ασθε-
νείς με καρκίνο δεν μπορούν να ακο-
λουθήσουν την φαρμακευτική θερα-
πεία τους, γιατι δεν έχουν να πληρώ-
σουν. Εκατομμύρια εργαζόμενοι και
συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια
χρυσοπληρώνουν την απαραίτητη
φαρμακευτική θεραπεία απο τα ήδη
πετσοκομμένα εισοδηματά τους ή μι-
σοκάλυπτουν τις ανάγκες τους σε

κοινωνικά φαρμακεία.
Χαρακτηριστική είναι η μελέτη που

δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό πε-
ριοδικό Jama Internal Μedicine στην
οποία αναφέρεται ότι φάρμακα που
χορηγούνται σε καρκινοπαθείς, απο-
δίδουν στις εταιρίες εφταπλάσια
έσοδα, από το κόστος για την έρευ-
να και την παραγωγή τους. Αλλά δεν
τους φτάνουν. Ενδεικτική της απλη-
στίας η είδηση τον περασμένο Οκτώ-
βρη ότι “αναντικατάστατο” φάρμακο
για την αντιμετώπιση του μελανώμα-
τος αποσύρθηκε από τη “θετική λί-
στα” φαρμάκων που αποζημιώνει ο
ΕΟΠΥΥ, μετά από απόφαση της εται-
ρίας που το παράγει, της Roche. Το
φάρμακο αυτό κοστίζει 5.777 ευρώ
και χρεώνεται εξ ολοκλήρου στην
τσέπη του ασθενή.

Αιτίες

Η κυβέρνηση μπορεί να παριστά-
νει ότι “επιχειρεί την κάθαρση” αλλά
δεν κάνει τίποτα για να κόψει τις αι-
τίες αυτής της κατάστασης. Συνεχί-
ζει τις μνημονιακές πολιτικές στην
Υγεία και το φάρμακο. Δεν τολμάει
να αγγίξει τις φαρμακοβιομηχανίες
και όλο το νομικό ρυθμιστικό πλαίσιο
που έχει στηθεί για να τους δώσει γη
και ύδωρ μέσα στην Υγεία. Έτσι η
συμμετοχή των ασφαλισμένων για τα
φάρμακα της “θετικής λίστας”, δηλα-
δή αυτά που συνταγογραφούνται,
έχει φτάσει σήμερα στο 30%, από το
9% που ήταν προ μνημονίων. Τα
φάρμακα της “αρνητικής λίστας” και
τα μη συνταγογραφούμενα πληρώ-
νονται εξ ολοκλήρου από τους ασθε-
νείς και μάλιστα σε τιμές που συνε-
χώς παίρνουν την ανηφόρα. 

Οι ίδιοι οι κυβερνητικοί επιχειρη-
ματολογούσαν ότι η απελευθέρωση

της τιμής των μη συνταγογραφούμε-
νων φαρμάκων που πέρασε ως προ-
απαιτούμενο την προηγούμενη χρο-
νιά, θα σήμαινε πιο φτηνά φάρμακα
για τον κόσμο. Αμ δε. 

Όπως αναφέρεται σε ιστοσελίδες
του ιατρικού χώρου, λίγους μήνες
μετά το μέτρο, η τιμή φαρμάκου που
χορηγείται σε μωρά, αυξήθηκε κατά
20%. Σκεύασμα που στην κατηγορία
του ελέγχει το 70% της αγοράς ανα-
τιμηθήκε προς τα πάνω κατά 30%.
Αυτό το μήνα, πολυεθνική φαρμακο-
βιομηχανία ενημέρωσε τις φαρμακα-
ποθήκες ότι αυξάνει την τιμή γνω-
στού αναλγητικού κατά 80%. Άλλη
πολυεθνική που τον Ιούλιο είχε αυξή-
σει τις τιμές της στα μη συνταγογρα-
φούμενα φάρμακα από 4% έως 10%,
φέρνει τώρα νέες ανατιμήσεις προς
τα πάνω. Και με τις ανατιμήσεις, τα
παιχνίδια της κερδοσκοπίας φουντώ-
νουν. 

Της αγοράς

Διαβάζουμε π.χ σε πρόσφατο ρε-
πορτάζ (28/1) του iatronet: “Στη φή-
μη αγοράζεις, στην είδηση πουλάς.
Ρητό της αγοράς που ακολουθούν
πιστά οι φαρμακαποθήκες οι οποίες
μπροστά στο άκουσμα της φήμης ότι
ένα σκεύασμα ετοιμάζεται να ανατι-
μηθεί τρέχουν για να στοκάρουν με
την παλιά τιμή, κερδίζοντας αξιόλο-
γα ποσά από τη στιγμή που η νέα με-
γαλύτερη τιμή περάσει στη συσκευα-
σία του”.

Το πραγματικό σκάνδαλο είναι ότι
ένα κοινωνικό αγαθό όπως το φάρ-
μακο έχει μετατραπεί σε κερδοφόρο
εμπόρευμα για τις φαρμακοβιομηχα-
νίες, την ίδια ώρα που εκατομμύρια
εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και οι οι-
κογενειές τους το στερούνται ή δυ-

σκολεύονται να το έχουν. Όσο το
φάρμακο θα αποτελεί κερδοφόρο
εμπόρευμα τόσο η διαπλοκή και η
διαφθορά θα είναι ο κανόνας λει-
τουργίας των φαρμακευτικών βιομη-
χανιών.

Υπάρχει λύση και είναι αυτή που
πρότεινε η αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά στο πρόσφατο συνέδριο της ΠΟ-
ΕΔΗΝ. Το φάρμακο να περάσει στα
χέρια του κράτους με εργατικό έλεγ-
χο και να πεταχτεί έξω από τη δημό-
σια Υγεία κάθε επιχειρηματική δρά-
ση. 

“Πραγματική λύση είναι να ανοί-
ξουμε το δρόμο, για την ελεύθερη
και δωρεάν πρόσβαση στο φάρμακο,
σαν ένα κοινωνικό αγαθό που ανήκει
σε όλους και όλες, κομμάτι της συ-
νολικής διεκδίκησης για δημόσια δω-
ρεάν, ποιοτική υγεία και περίθαλψη
απο τα δημόσια νοσοκομεία” τονίζει
το ψήφισμα που κατέθεσε η Αγωνι-
στική Πρωτοβουλία για την Ανατρο-
πή για να υιοθετηθεί από την ομο-
σπονδία των εργαζόμενων στα δημό-
σια νοσοκομεία.

“Το πρώτο μεγάλο βήμα για να γί-
νει αυτό, είναι να περάσει το φάρμα-
κο (έρευνα, παραγωγή, διανομή) σε
δημόσια χέρια και έλεγχο, με κρατι-
κοποίηση, χωρίς αποζημίωση των
φαρμακοβιομηχανιών, κάτω απο ερ-
γατικό και κοινωνικό έλεγχο.

Επανασύσταση και στελέχωση του
ΕΟΦ με μοναδικό κριτήριο τον πλή-
ρη επιστημονικό έλεγχο των φαρμά-
κων για την προστασία των ασθενών.
Κανένα κομάτι της υγείας στα χέρια
του ιδιωτικού κεφαλαίου. Δημόσια
δωρεάν υγεία και περίθαλψη με χρη-
ματοδότηση απο τον κρατικό προ-
υπολογισμό”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Μόνη λύση η κρατικοποίηση 
με εργατικό έλεγχο

Άδικα
βάρη 
για τους
συντα -
ξιούχους

6/10/16, Απεργία υγειονομικών



Ε
ν μέσω των αποκαλύψεων του σκανδά-
λου της Novartis πραγματοποιήθηκε το
15ο συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ, το τριήμε-

ρο 14-16 Φλεβάρη.

Η παράταξη της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς, η Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανα-
τροπή, με την οποία συμμετείχαμε ως αντιπρό-
σωποι άνοιξε το θέμα του φαρμάκου με ψήφι-
σμα που καταθέσαμε από την πρώτη μέρα του
συνεδρίου. Βασικός άξονας της τοποθέτησής
μας ήταν ότι για να έρθει 'κάθαρση' από τέτοι-
ου είδους σκάνδαλα χρειάζεται άμεσα να μπει
φρένο στους επιχειρηματίες του φαρμάκου
και της Υγείας συνολικότερα. Διεκδικήσαμε να
γίνει κτήμα της Ομοσπονδίας το αίτημα για
κρατικοποίηση των φαρμακοβιομηχανιών με
εργατικό έλεγχο. Η ηγεσία της ομοσπονδίας
ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ απέφυγε συστηματικά να τοπο-
θετηθεί επί του ζητήματος και με αντιδημο-
κρατικές διαδικασίες παρέπεμψε το ψήφισμα
στο γενικό συμβούλιο.

Θεωρούμε νίκη το γεγονός ότι αρκετοί συ-
νάδελφοι που εργάζονται με ελαστικές σχέ-
σεις εργασίας στα νοσοκομεία (εργολαβικοί,
επικουρικοί, ΟΑΕΔ) έγιναν δεκτοί ως σύνε-
δροι, κάτι που δεν ήταν δεδομένο μέχρι την
έναρξη του συνεδρίου. Είναι μία νίκη που προ-
κύπτει από τις πρόσφατες μάχες που έχουμε
δώσει στα νοσοκομεία με κεντρικό αίτημα τη
μονιμοποίηση όλων των ελαστικά εργαζόμε-
νων συναδέλφων. Μάχες στις οποίες οι δυνά-
μεις μας με το Συντονιστικό Νοσοκομείων
πρωτοστάτησαν. Αυτή η καταγραφή ανοίγει το
δρόμο για εγγραφή αυτών των συναδέλφων
σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία. 

Στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Γενι-
κού Συμβουλίου, δεν έγιναν ιδιαίτερες αλλα-
γές στους συσχετισμούς που είχαν διαμορφω-
θεί από το προηγούμενο συνέδριο, παρότι η
δυνατότητα ήταν υπαρκτή αν συνεργαζόντου-
σαν οι δυνάμεις της αριστερής αντιπολίτευ-
σης.

Οι παρατάξεις ΔΗΣΥ (ΠΑΣΚΕ), ΔΑΚΕ παρά
την άνοδο σε ψήφους και σε ποσοστά παρα-
μένουν στον ίδιο αριθμό εδρών στο Γενικό
Συμβούλιο που είχαν λάβει και στο προηγού-
μενο συνέδριο. Δεν κατάφεραν να αντιστρέ-
ψουν το αποτέλεσμα του προηγούμενου συνε-
δρίου, που είχαν καταγράψει σημαντική οπι-
σθοχώρηση των δυνάμεών τους. Το ΑΡΜΑ
(ΣΥΡΙΖΑ), διατηρεί τις έδρες που είχε. Το ΠΑ-
ΜΕ χάνει μία έδρα, που κερδίζει η Αγώνας -
Αντίσταση -Ανατροπή (διάσπαση των δυνάμε-
ων της ΠΑΣΚΕ). Το ΜΕΤΑ λαμβάνει κι αυτό μία
έδρα.

Η αντικαπιταλιστική αριστερά δεν κατάφερε
να κερδίσει έδρα στο γενικό συμβούλιο. Ση-
μαντικό βήμα είναι η εκλογή τριών αντιπροσώ-

πων στην ΑΔΕΔΥ, από τη μεριά της Αγωνιστι-
κής Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή, οι δύο
από αυτές, αγωνίστριες απο το Νυστέρι, που
συμμετέχουν σε συνδικαλιστικά σχήματα των
νοσοκομείων Αγ.Σάββα και Γεννηματά. 

Είναι σίγουρο ότι αυτό το αποτέλεσμα για
τις αγωνίστριες και τους αγωνιστές της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς είναι αναντίστοιχο
με την συμμετοχή και τον ρόλο τους στο ξετύ-
λιγμα των αγώνων, αλλά και των κρίσιμων συν-
δικαλιστικών πρωτοβουλιών που έχουν πάρει,
τόσο πριν το συνέδριο όσο και μέσα σε αυτό. 

Τέτοιες πρωτοβουλίες ήταν η κατάθεση ψη-
φισμάτων και προτάσεων όπως αυτή για το
φάρμακο και η πρόταση να ανοίξει η ομοσπον-
δία την πόρτα στα συνδικάτα στους ελαστικά
εργαζόμενους με πλήρη συνδικαλιστικά δι-
καιώματα. Μέσα σε αυτά ήταν και η διεκδίκη-
σή μας για να βγει η ομοσπονδία από το συνέ-
δριο με ένα αγωνιστικό πρόγραμμα απεργια-
κής κλιμάκωσης για μαζικούς διορισμούς εδώ
και τώρα, αλλά και να αποφασιστεί κάλεσμα
για συμμετοχή στη διεθνή μέρα αντιφασιστι-
κής και αντιρατσιστικής δράσης στις 17 Μάρ-
τη. 

Είναι σίγουρο, ότι αν δεν είχαν κυριαρχήσει
ο σεχταρισμός αλλά και η μικροπαραταξιακή

σκοπιμότητα σε δυνάμεις της αριστεράς, το
τοπίο θα ήταν διαφορετικό. Οι δυνάμεις της
αριστερής αντιπολίτευσης θα άθροιζαν άλλη
μία έδρα στο Γενικό Συμβούλιο, θα πρόσθεταν
δυνάμεις στους πολιτικούς και αγωνιστικούς
συσχετισμούς μέσα στο ανώτερο όργανο της
ΠΟΕΔΗΝ και θα έστελναν ενωτικό αγωνιστικό
μήνυμα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης, σε
όλους τους μαχόμενους υγειονομικούς πανελ-
λαδικά.

Ως Νυστέρι παίξαμε κρίσιμο ρόλο και πήρα-
με την ευθύνη για το δυνάμωμα αυτής της
προοπτικής. Βγαίνουμε πιο δυνατοί από αυτό
το συνέδριο, για να αποτελέσουμε ακόμα πιο
δυνατό στήριγμα στους μαχόμενους υγειονο-
μικούς της βάσης, για το συντονισμό και την
κλιμάκωση των αγώνων και το ξήλωμα των
μνημονίων.

Συνεχίζουμε τη μάχη για να κλιμακώσουμε
απεργιακά τον αγώνα. Το απόγευμα της Τρί-
της 20/2, συμμετέχουμε στη σύσκεψη που
πραγματοποιείται στον Ευαγγελισμό, για το
ζήτημα των επικουρικών που απειλούνται με
απόλυση, με πρόταση για ημέρα απεργιακής
δράσης μέσα στο Μάρτη.

Αργυρή Ερωτοκρίτου
γιατρός ΓΝΑ Γεννηματάς
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15o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΕΔΗΝ  “Βγαίνουμε πιο δυνατοί”

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΤΕ «Να δυναμώσουμε τις κινητοποιήσεις μας»

Τ
εράστια είναι η συμμετοχή αλλά και η οργή των συνταξι-
ούχων της Εθνικής Τράπεζας στις συγκεντρώσεις ενημέ-
ρωσης που οργανώνει ο Σύλλογός τους σε όλη την Ελλά-

δα αφού το ζήτημα της χρηματοδότησης του Λογαριασμού επι-
κουρικών παροχών (ΛΕΠΕΤΕ), που καταργήθηκε μονομερώς
και παράνομα από την διοίκηση της ΕΤΕ το Δεκέμβρη του
2017, βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. 

Χιλιάδες συνταξιούχοι απ' όλη την βόρεια Ελλάδα βρέθηκαν
στο Βελίδειο της Θεσσαλονίκης στις 7/2, ενώ τεράστιες ήταν
και οι συγκεντρώσεις σε Γιάννενα (14/2), Πάτρα (15/2) και Τρί-
πολη (16/2). 

Παρά τις προσπάθειες της πλειοψηφίας του ΔΣ του Συλλό-
γου των Συνταξιούχων (ΣΣΕΤΕ) να αποσπάσει με αντιδημοκρα-
τικές διαδικασίες (δια βοής ψηφοφορίες) την συναίνεση των
16.500 συνταξιούχων για να προχωρήσει σε διάλογο με την δι-
οίκηση της τράπεζας, οι συνταξιούχοι σε όλη την Ελλάδα στέλ-
νουν μήνυμα αντίστασης στις μνημονιακές μεθοδεύσεις.

Ήδη, δυο από τα εκλεγμένα μέλη του ΔΣ του ΣΣΕΤΕ, διαχώ-
ρισαν τη θέση τους βγάζοντας ανακοινώσεις ενάντια στη συμ-
μετοχή στις προσχηματική επιτροπή διαλόγου που προσπαθεί
να επιβάλει η διοίκηση Φραγκιαδάκη. Από την πρώτη κιόλας
συνεδρίαση της επιτροπής αποδείχτηκε πως η διοίκηση της

ΕΤΕ δεν έχει καμιά απολύτως διάθεση διαλόγου με τους συντα-
ξιούχους αφού αρνείται και να επιτρέψει διαχειριστικό έλεγχο
του ΛΕΠΕΤΕ, όπως ζητούν οι συνταξιούχοι, και να αποπληρώ-
σει τα ήδη υπάρχοντα χρωστούμενα των τελευταίων 3 μηνών.

“Η άρνηση της διοίκησης να επιτρέψει τον διαχειριστικό
έλεγχο του ΛΕΠΕΤΕ, αλλά και οι μεθοδεύσεις της πλειοψηφίας
του ΔΣ του ΣΣΕΤΕ που θέλει να μας οδηγήσει σε διάλογο με
την διοίκηση έχουν εξοργίσει ακόμα περισσότερο του συναδέλ-
φους συνταξιούχους. Είναι ξεκάθαρο πως παίζουν παιχνίδια με
τα εκατομμύρια ευρώ των εισφορών μας”, αναφέρει στην ΕΑ η
Ιωάννα Παυλοπούλου συνταξιούχος της Εθνικής από την Ανοι-
χτή Επιτροπή Συνταξιούχων και Ανέργων και τον Συντονισμό
Ενάντια στα Μνημόνια. 

Αδιάλλακτη στάση

“Πλέον είναι ορατή η αδιάλλακτη στάση της διοίκησης της
τράπεζας που παρά τις αδιανόητες παρανομίες της αρνείται να
προχωρήσει σε αποπληρωμή των χρωστούμενων των τελευταί-
ων μηνών, και δεν διατίθεται να επιτρέψει διαχειριστικό έλεγχο
του ΛΕΠΕΤΕ για να δούμε πόσα είναι τα αποθεματικά και πού
πήγαν τα υπόλοιπα χρήματα. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση έχει
τραβήξει την ουρά της απ' έξω και κάνει πλάτες στη διοίκηση
Φραγκιαδάκη. 

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις είναι περισσότερο αναγκαίο
από ποτέ να γίνει Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΣΕΤΕ ώστε
να παρθούν αγωνιστικές αποφάσεις. Ήδη προχωράμε σε συλ-
λογή υπογραφών για άμεση σύγκλιση από το 1/20 των μελών
του Συλλόγου όπως προβλέπει το καταστατικό. Επιμένουμε
στις συλλογικές μας αποφάσεις πως δεν μπορεί να υπάρξει
οποιαδήποτε λύση που θα αλλοιώνει τον χαρακτήρα του λογα-
ριασμού ή θα απαλλάσσει την Τράπεζα από τις εγγυοδοτικές
της υποχρεώσεις.

Χρειάζεται να δυναμώσουμε τις κινητοποιήσεις μας το επό-
μενο χρονικό διάστημα με καθημερινές συγκεντρώσεις και κα-
ταλήψεις μπροστά και μέσα στα κεντρικά καταστήματα της
Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και σε όλες τις πόλεις. Το δίκτυο
των αγωνιστών συνταξιούχων που όλη την προηγούμενη περίο-
δο ενεργοποιείται πανελλαδικά πρέπει να προχωρήσει σε ανα-
βάθμιση της δράσης του και να πιέσει για ενωτικές κινητοποι-
ήσεις και πρωτοβουλίες που θα αναγκάσουν τόσο το ΔΣ του
ΣΣΕΤΕ να μπει σε κίνηση, όσο ακόμα περισσότερο την διοίκηση
της τράπεζας και την κυβέρνηση σταματήσουν να παίζουν με
τις ζωές των χιλιάδων συνταξιούχων και των οικογενειών τους”,
τονίζει η Ιωάννα Παυλοπούλου.

Κ.Μ.

Σ
τάση εργασίας από τις 12μεσ μέχρι τις 3μμ θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι
του νοσοκομείου της Ικαρίας στις 22/2. Την ίδια μέρα και για τον ίδιο λόγο έχουν
προγραμματίσει κινητοποίηση και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του νησιού. 

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν “να έρθει άμεσα δεύτερος παιδίατρος στο Νοσοκομείο μας
και παιδίατρος στο Κέντρο Υγείας Ευδήλου προκειμένου να υπάρχει κάλυψη 24 ώρες το
24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Όλες οι μονήρης θέσεις γιατρών του νοσοκομείου να γίνουν
διπλές (δηλαδή να υπάρχουν τουλάχιστον δύο γιατροί ανά ειδικότητα). Κάλυψη όλων των
προβλεπόμενων κενών θέσεων ιατρικού και μη προσωπικού στα Περιφερειακά Ιατρεία, το
Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Ανάπτυξη/αναβάθμι-
ση των δημόσιων υγειονομικών παροχών στα νησιά μας”.

ΙΚΑΡΙΑ Να έρθουν γιατροί

Η Μ. Χαρχαρίδου, αντιπρόσωπος με την
Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, 
στο βήμα του συνεδρίου
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Μ
αζική ήταν η πανελλαδική κινητοποί-
ηση των εργαζόμενων στους παιδι-
κούς σταθμούς που πραγματοποίησε

την Τρίτη 20 Φλεβάρη η ΠΟΕ ΟΤΑ έξω από το
υπουργείο Εσωτερικών στη Σταδίου. 

Αιτία ήταν ο σχεδιασμός της κυβέρνησης
που θα σημάνει την απαξίωση των 1600 δημο-
τικών παιδικών σταθμών και θα ανοίξει το
δρόμο προς την ανεργία για χιλιάδες εργαζό-
μενους στους παιδικούς σταθμούς των δήμων
που δουλεύουν στην προσχολική αγωγή. 

“Ο Γαβρόγλου νομοθετώντας τη 2χρονη
υποχρεωτική προσχολική αγωγή μιλάει για
αναβάθμιση της βρεφονηπιακής φροντίδας
και εκπαίδευσης όμως η πραγματικότητα εί-
ναι εντελώς διαφορετική. Πρώτον γιατί πάνε
να ξεκινήσουν κάτι χωρίς υποδομές. Μιλάνε
για προσλήψεις νηπιαγωγών αλλά εννοούν
απολύσεις σε όλους τους υπόλοιπους που ερ-
γάζονται στους παιδικούς σταθμούς. Στο Δή-
μο Βέροιας έχουμε 14 παιδικούς σταθμούς με
πάνω από 50 εργαζόμενους που κινδυνεύουν
να μείνουν χωρίς δουλειά”, δήλωσε στην ΕΑ η
Ζωή Σδράλη. 

“Για εμάς το θέμα δεν είναι μόνο στις θέ-
σεις εργασίας. Είναι και επίθεση στις ανάγκες
της εργαζόμενης μητέρας αφού τα ωράρια εί-
ναι απαγορευτικά για τους γονείς που εργά-
ζονται μέχρι αργά το μεσημέρι ή το απόγευ-
μα”, τονίζει η Μαρία Τσιλίκα, εργαζόμενη σε
Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Βέροιας.

“Η αναβάθμιση του Γαβρόγλου είναι εις βά-
ρος των νηπίων της χώρας και των γονιών
τους. Υπάρχουν 1.600 δομές σε όλη την Ελ-
λάδα. Στην Καβάλα έχουμε 10 νέους παιδι-
κούς σταθμούς με δεκάδες εργαζόμενους.
Από την άλλη η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώ-
σει επιπλέον χρηματοδότηση για την φροντί-
δα και την αγωγή των βρε-
φών και των νηπίων. Εξαγ-
γέλλουν μέτρα που δεν εί-
ναι έτοιμοι να τα υλοποι-
ήσουν. Το μόνο που τους
νοιάζει είναι οι περικοπές
και οι απολύσεις”, υπο-
γράμμισε μιλώντας στην
ΕΑ η Όλγα Μαστοράκη
από τους παιδικούς σταθ-
μούς του δήμου Καβάλας.

Μαζική παρουσία στην
κινητοποίηση είχαν και οι
σπουδαστές του Τμήματος
Προσχολικής Αγωγής του
ΤΕΙ Αθήνας. 

“Η πραγματικότητα είναι
πως υπάρχει μια προσπά-
θεια απαξίωσης της προ-
σχολικής αγωγής. Ήδη με
την δημιουργία του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αγωγής
μας μεταφέρουν στο Τμή-
μα Επιστημών Αγωγής
στην Πρώιμη Ηλικία υπο-
βαθμίζοντας το αντικείμενο

της γνώσης μας και διαλύοντας στην ουσία τα
εργασιακά μας δικαιώματα. 

Την ίδια στιγμή χιλιάδες παιδιά μένουν έξω
από τους παιδικούς σταθμούς και χιλιάδες κό-
σμος είναι άνεργος ή εργάζεται με άθλιες μι-
σθολογικές απολαβές. Οι περικοπές των τε-
λευταίων ετών έχουν οδηγήσει και την προ-
σχολική αγωγή σε εξαθλίωση. Μιλάμε για παι-
δικούς σταθμούς χωρίς βασικές υποδομές και
εγκαταστάσεις, χωρίς παιδαγωγικό υλικό, σε
τάξεις που δεν έχουν τις προδιαγραφές για να
καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών. Μέσα στο
ίδιο νομοσχέδιο υπάρχουν διατάξεις που στην
ουσία οδηγούν σε κλείσιμο εκατοντάδες παιδι-
κούς σταθμούς που οι κτιριακές τους υποδο-
μές δεν ανταπεξέρχονται στις νέες ανάγκες.
Αυτό σημαίνει εκατοντάδες νέοι άνεργοι και
χιλιάδες παιδιά έξω από τους παιδικούς σταθ-
μούς και τα νηπιαγωγεία. Ταυτόχρονα σημαί-
νει χιλιάδες παιδιά στους ιδιωτικούς σταθμούς
με οικονομική αιμορραγία των εργατικών οικο-
γενειών αλλά και διάλυση των εργασιακών δι-

καιωμάτων” εξηγεί στην ΕΑ
η Μάνια Καρτελιά από το
τμήμα προσχολικής αγωγής
του ΤΕΙ.

Κοινοί αγώνες

“Στον ιδιωτικό τομέα οι
βρεφοκόμοι φτάνουν να ερ-
γάζονται για 400 ευρώ το
μήνα. Εκεί οδηγούν τα νέα
μέτρα της κυβέρνησης.
Στην ουσία ο Γαβρόγλου
προωθεί νέες περικοπές. Οι
εργαζόμενοι στην προσχο-
λική ηλικία, βρεφοκόμοι και
νηπιαγωγοί χρειάζεται να
δώσουμε κοινούς αγώνες
ενάντια στις νέες περικο-
πές, για επιπλέον προσλή-
ψεις σε όλες τις δομές και
για ανάπτυξη των υλικοτε-
χνικών υποδομών”, συνεχί-
ζει.

“Πρόκειται για μια μεγά-
λη επίθεση της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο σε βάρος

των εργαζόμενων στους παιδικούς σταθμούς
που κινδυνεύουν να βρεθούν στην ανεργία,
αλλά και δεκάδων χιλιάδων εργατικών οικογε-
νειών που έχουν ανάγκη τους παιδικούς σταθ-
μούς”, τονίζει στην ανακοίνωση που εξέδωσε
ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια. “Η κυ-
βέρνηση ντύνει την επίθεση αυτή με το επιχεί-
ρημα ότι έτσι υλοποιεί ένα πάγιο αίτημα του
εκπαιδευτικού κινήματος που ζητούσε δίχρο-
νη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, ενταγμέ-
νη στα πλαίσια του δημόσιου σχολείου. Πρό-
κειται για ένα μεγάλο ψέμα. Η δημόσια εκπαί-
δευση, μαζί και τα νηπιαγωγεία αντιμετωπί-
ζουν τεράστιες ελλείψεις νηπιαγωγών και δα-
σκάλων συνολικά, μια που η τρόικα απαγο-
ρεύει τις  προσλήψεις και η κυβέρνηση συμ-
μορφώνεται πλήρως. Για αύξηση των δαπα-
νών για την Παιδεία ούτε λόγος δεν γίνεται
από τα χείλη των υπουργών. 

Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση με τον
μανδύα «της υλοποίησης των αιτημάτων του
εκπαιδευτικού κινήματος» φέρνει ένα μεγάλο
χτύπημα συνολικά στην εργατική τάξη. 

Σήμερα 40.000 χιλιάδες παιδιά εργατικών
οικογενειών κάθε χρόνο, μένουν έξω από
τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς γιατί η
χρηματοδότηση των δήμων έχει μειωθεί 70%
τα χρόνια των μνημονίων και οι παιδικοί σταθ-
μοί είναι θύμα αυτών των περικοπών. 

Απέναντι σε αυτό το άθλιο μέλλον που ετοι-
μάζει η κυβέρνηση, η λύση δεν βρίσκεται
στην αντιπαράθεση ανάμεσα στους εργαζό-
μενους των παιδικών σταθμών των ΟΤΑ και
τους εκπαιδευτικούς, αλλά αντίθετα στον κοι-
νό αγώνα για να σπάσει η απαράδεκτη πολιτι-
κή των μνημονίων. Για να γίνουν μαζικές
προσλήψεις προσωπικού σε σχολεία, νηπια-
γωγεία και δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.
Προσλήψεις όχι συμβασιούχων και αναπλη-
ρωτών αλλά μόνιμου προσωπικού με σταθε-
ρές θέσεις εργασίας. 

Η ΠΟΕ ΟΤΑ και η ΔΟΕ, δύο από τις μεγαλύ-
τερες Ομοσπονδίες των εργαζόμενων στο Δη-
μόσιο, θα πρέπει να συντονίσουν τα βήματα
τους απεργιακά μαζί με τους εργαζόμενους
στην Υγεία, στον κοινό στόχο να σπάσει η πο-
λιτική που απαγορεύει τις προσλήψεις.

Κυριάκος Μπάνος

Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο
Παιδείας στις 2 Μάρτη στη 1μμ, οργανώ-
νει η ΟΛΜΕ με 3ωρη στάση εργασίας
11πμ με 2μμ με βασικά αιτήματα τους μό-
νιμους διορισμούς αλλά και τα εργασιακά
θέματα των αναπληρωτών.

“Η κινητοποίηση οργανώνεται στο πλαί-
σιο της εβδομάδας δράσης που καλεί η
ΟΛΜΕ από τις 23 Φλεβάρη μέχρι και τις 2
Μάρτη. Οι περικοπές έχουν χτυπήσει όλη
την δημόσια εκπαίδευση και το βιώνουν
αυτό και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που
είναι αδιόριστοι και αναπληρωτές και κινη-
τοποιούνται καθόλη την εβδομάδα από τις
23 Φλεβάρη και φυσικά στις 2 Μάρτη.

Κινητοποιούνται γιατί έχει αποκαλυφθεί
εδώ και πολύ καιρό ότι εκείνο το «20.000
διορισμοί» της κυβέρνησης ήταν ένα πα-
ραμύθι αφού όλα τα χρόνια του μνημονίου
οι διορισμοί είναι μηδενικοί. Άρα η κινητο-
ποίηση έχει μεγάλη σημασία να οργανω-
θεί από τη μεριά των εκπαιδευτικών και
από τις τοπικές ΕΛΜΕ. Η ΔΟΕ χρειάζεται
να πάρει απόφαση και να συνδεθεί με όλα
τα ζητήματα που θέλουμε να διεκδικήσου-
με”, δηλώνει στην Εργατική Αλληλεγγύη η
Ντίνα Γκαρανέ, καθηγήτρια και μέλος του
ΔΣ στη Γ’�ΕΛΜΕ.

“Όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για
διορισμούς χωρίς να μιλήσουμε για επα-
ναφορά του ωραρίου στα πριν του 2013,
αφού εκείνο το μέτρο έκοψε 7.000 θέσεις
εργασίας. Δεν μπορείς να μη μιλήσεις για
την ανάγκη ολιγάριθμων τμημάτων στα
σχολεία, δηλαδή να εξυπηρετηθεί καλύτε-
ρα και να διευκολυνθεί το παιδαγωγικό
κλίμα και το εκπαιδευτικό έργο. Χρειάζε-
ται να διεκικήσουμε 20 παιδιά ανά τμήμα,
15 στις κατευθύνσεις, 10 στα εργαστήρια
αντί να έχεις, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή
με τις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις
τμημάτων που ζήσαμε αυτή τη χρονιά στα
ΕΠΑΛ. Ταυτόχρονα χρειάζεται να παλέ-
ψουμε τα μέτρα που πέρασαν με την Γ'
αξιολόγηση. Το πιο σοβαρό από αυτά εί-
ναι η συγχώνευση των σχολείων, με τα αν-
τιπαιδαγωγικά κριτήρια που ψηφίστηκαν
στο πολυνομοσχέδιο. Αυτό αποτελεί ένα
χτύπημα στο σχολείο της γειτονιάς. 

Επομένως η 2 Μάρτη πρέπει να αποτε-
λέσει ένα απεργιακό βήμα που θα βρει τη
συνέχειά του στην κλιμάκωση. Και για
τους διορισμούς αλλά και για όλα τα ζητή-
ματα που έρχονται. Έτσι θα μπορέσουμε
να σταματήσουμε αργότερα και τις επιθέ-
σεις με το ‘νέο λύκειο’ και την  ‘αυτοαξιο-
λόγηση της σχολικής μονάδας’.

Προφανώς η ΔΟΕ είναι ανάγκη να βγει
και αυτή στις 2 Μάρτη. Και να αποτελέσει
και αυτό βήμα για περαιτέρω κλιμάκωση.
Άλλωστε οι Παρεμβάσεις είχαν βάλει κοι-
νή πρόταση και στις δυο ομοσπονδίες
(ΔΟΕ – ΟΛΜΕ) για από κοινού κινητοποί-
ηση” τονίζει η Ν. Γκαρανέ. 

Όχι απολύσεις και περικοπές. μαζικές προσλήψεις
Απεργία 
στους δήμους

Απεργία 
στα σχολεία
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Σ
τις 17 Μάρτη θα γίνει στο Παρίσι μια
πανγαλλική διαδήλωση ενάντια στον
θεσμικό ρατσισμό, την αστυνομική

βία, και για την ελευθερία μετακίνησης και
εγκατάστασης. 

Αυτή η κινητοποίηση στη Γαλλία γίνεται
σε μια στιγμή όπου η κυβέρνηση του Μα-
κρόν φέρνει προς ψήφιση αντιμεταναστευτι-
κό νόμο, με στόχο να μπορεί να ελέγχει, να
επιλέγει, να κλείνει σε στρατόπεδα, και να
απελαύνει περισσότερους μετανάστες και
πρόσφυγες από το γαλλικό έδαφος. Από τη
Βεντιμίλια (στα σύνορα με την Ιταλία) μέχρι
το Καλαί (στα σύνορα προς την Αγγλία),
όπως και στο Παρίσι και στα εκατοντάδες
στρατόπεδα για μετανάστες που υπάρχουν
στη Γαλλία, η υποδοχή των μεταναστών και
προσφύγων γίνεται με χρήση όλο και περισ-
σότερης καταστολής, η αστυνομική βία είναι
όλο και πιο συχνή και έντονη. 

Αλλά εδώ και αρκετές εβδομάδες, διάφο-
ρα δίκτυα αλληλεγγύης οργανώνουν τοπικά
συζητήσεις και διαδηλώσεις ενάντια σ’ αυτό
το νομοσχέδιο. Διανοούμενοι, καλλιτέχνες,
δικηγόροι, συνδικάτα, παίρνουν θέση ενάν-
τια σ’ αυτό το νόμο. Σε πολλά πανεπιστήμια,
με τη στήριξη των φοιτητών, μετανάστες
έχουν κάνει κατάληψη κτιρίων απαιτώντας
χαρτιά και στέγη. 

Τον Δεκέμβρη οργανώσαμε μια διαδήλωση
στα γαλλο-ιταλικά σύνορα με αίτημα το άνοιγ-
μα των συνόρων και τη νομιμοποίηση όλων
των μεταναστών και προσφύγων. Μετά την
επιτυχία αυτής της διαδήλωσης, οι οργανω-
τές αποφάσισαν να καλέσουν στη διοργάνω-
ση και την προετοιμασία της 17 Μάρτη, ενάν-
τια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, για την
ελευθερία μετακίνησης και εγκατάστασης. 

Η προετοιμασία αυτής της διαδήλωσης γί-
νεται με έναν πολύ σημαντικό στόχο: δίπλα

στις συλλογικότητες των sans-papiers (χω-
ρίς χαρτιά) και τα δίκτυα αλληλεγγύης με
τους μετανάστες, συλλογικότητες γύρω από
τις οικογένειες των θυμάτων της αστυνομι-
κής βίας, όπως επίσης και κάτοικοι των
εστιών μεταναστών εργατών, καλούν μαζί
στο κτίσιμο ενός αντιρατσιστικού μετώπου.
Έτσι η διαδήλωση της 17 Μάρτη, που ονο-
μάστηκε Πορεία της Αλληλεγγύης, καλεί σε
κινητοποίηση ενάντια στο θεσμικό ρατσισμό,
την αστυνομική βία και το κυνήγι των μετα-
ναστών και προσφύγων. 

Η επιτυχία αυτής της διαδήλωσης και ο
συντονισμός της με τα συλλαλητήρια σε
Αθήνα, Λονδίνο, Ρώμη, Βιέννη, θα είναι επί-
σης κρίσιμη την ώρα που το Εθνικό Μέτωπο
σκληραίνει τις επιθέσεις του ενάντια στους
μετανάστες, και οργανώνει το συνέδριο του
μια βδομάδα πριν από τη διαδήλωση της 17
Μάρτη. 

Η διαδήλωση της 17 Μάρτη θα γίνει μέσα
σε συνθήκες σημαντικών κοινωνικών κινητο-
ποιήσεων, την ώρα που η κυβέρνηση του
Μακρόν επιτίθεται στους εργαζόμενους, με
μέτρα ενάντια στους νέους, τους ανέργους
και τους συνταξιούχους, ενάντια στις δημό-
σιες υπηρεσίες (Παιδεία, Υγεία, συγκοινω-
νίες), ενάντια στις συνθήκες εργασίας. Για
να νικήσουμε απέναντι στον Μακρόν, χρει-
αζόμαστε ένα δυνατό κίνημα, που να πα-
λεύει ταυτόχρονα ενάντια στα αντεργατικά
μέτρα και ενάντια στις ρατσιστικές και κατα-
σταλτικές πολιτικές, που να δηλώνει την αλ-
ληλεγγύη του με όλες και όλους που στοχο-
ποιούνται ως αποδιοπομπαίοι τράγοι. Ήδη
μια συνδικαλιστική συνομοσπονδία (Solidai-
res) καλεί στη διαδήλωση της 17 Μάρτη.
Μας μένει ένας μήνας για να πείσουμε κι άλ-
λα συνδικάτα.  

Βανίνα Τζιουντιτσέλι, ΝΡΑ 
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Πορεία της Αλληλεγγύης

Έ
νας νέος νόμος ψηφίστηκε στην Πολωνία, που απειλεί με ποινή φυλάκισης έως και
τρία έτη όποιον υποστηρίζει ότι Πολωνοί διέπραξαν εγκλήματα πολέμου κατά τη
διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως αντιεβραϊκά πογκρομ στα

οποία ηγήθηκαν Πολωνοί φασίστες και αντισημίτες, πράγματι συνέβησαν.

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι ένα κύμα αντισημτισμού, που παραδοσιακά είναι η
πιο διαδεδομένη μορφή ρατσισμού στην Πολωνία αλλά για πολλά χρόνια δεν ήταν τόσο εμ-
φανής. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια τεράστια αύξηση των βίαιων επιθέσεων.

Ταυτόχρονα, με νόμο της σκληρής δεξιάς κυβέρνησης του Κόμματος Νόμου και Δικαιοσύ-
νης έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ενάντια στους πρόσφυγες και τους μουσουλμάνους στο
όνομα του πολέμου κατά της «τρομοκρατίας» που εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση. Η κυ-
βέρνηση επιμένει στην πολιτική της μηδενικής εισόδου για τους πρόσφυγες. Ταυτόχρονα
αποκαλεί τους φασίστες που οργανώνουν διαδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο «θερμόαιμους πα-
τριώτες».

Ένα πρόσφατο τηλεοπτικό ρεπορτάζ έδειξε Πολωνούς ναζί να γιορτάζουν τα γενέθλια του
Χίτλερ μέσα σε ένα δάσος. Έδειξε επίσης μια ναζιστική ροκ συναυλία που γίνεται στην εξοχή
κάθε χρόνο από το 2013 και μετά, όπου το κοινό επιδίδεται σε ναζιστικούς χαιρετισμούς. Οι
φασίστες πρόσφατα κάλεσαν σε μια αντισημιτική διαδήλωση έξω από το προεδρικό μέγαρο
αλλά οι αντιφασίστες που συγκεντρώθηκαν ήταν πολλοί περισσότεροι. Επρόκειτο για τους
ίδιους φασίστες που είχαν οργανώσει ένα συλλαλητήριο με πολλές χιλιάδες κόσμου τον τε-
λευταίο Νοέμβριο με συνθήματα όπως «White power�Ku Klux Klan».

Η κινητοποίηση των αντιφασιστών στέλνει αισιόδοξα μηνύματα για τις αντιρατσιστικές δια-
δηλώσεις της 17ης Μάρτη που οργανώνονται από τον συνασπισμό Ενωμένοι ενάντια στον
Ρατσισμό και υποστηρίζονται από πολλά συνδικάτα, οργανώσεις και τις καταπιεζόμενες κοι-
νότητες. 

Aντυ Ζεμπρόφσκι, Βαρσοβία 

ΠΟΛΩΝΙΑ

Συνέχεια από τη σελ. 3

Σχολές
Πάντειο, Πέμπτη 1/3, 2.30μμ
Ομιλητές: Δημήτρης Αγγελίδης, δημοσιογράφος,
Ντανιέλα Μαρούδα, καθηγήτρια Διεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών Σπουδών, Προκόπης Παπαστράτης,
ομότιμος καθηγητής Ιστορίας

Φιλοσοφική, Τρίτη 6/3 3μμ, Αίθριο
Ομιλητές: Λεωνίδας Κοντουδάκης, αυτόπτης μάρ-
τυρας της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη,
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, καθηγήτρια Σλαβικές σπου-
δές, Αλεξάνδρα Πολιτάκη, πολιτικός επιστήμονας,
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΝΟΠΕ, Τετάρτη 7/3, 3μμ
Ομιλητές: Λήδα Καζαντζάκη, ιστορικός Τέχνης,
Μανώλης Κουντούρης, Λέκτορας ΝΟΠΕ, Νίκος
Στραβελάκης, οικονομολόγος ΝΟΠΕ
Μάνια Παπαδημητρίου, ηθοποιός, Μάνος Νικολά-
ου, ΚΕΕΡΦΑ

Παιδαγωγικό, Παρασκευή 9/3, 3μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, Έλλη Ζώτου, δημοσιογράφος, Ευγενία
Κουνιάκη, δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγής

Φοιτητική Εστία Ιλισίων, Παρασκευή 9/3,
7μμ, Σαλόνι
Ομιλητές: Κώστας Σκαρμέας, δικηγόρος πολιτικής
αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Μαρία Κα-
σκαρίκα, Πρωτοβουλία για το κλείσιμο των Γρα-
φείων της Χρυσής Αυγής

Άλλες πόλεις
ΓΙΑΝΝΕΝΑ, Τετάρτη 28/2 
Πικετοφορία 11πμ, (από την Λέσχη στην Ιατρική)
Τρίτη 6/3, Λέσχη
Μικροφωνική και φτιάξιμο πανό 12 μεσ.

ΠΑΤΡΑ, Πέμπτη 1/3, Μικροφωνική, και
Έκθεση Φωτογραφίας, Εστία-Λέσχη, 12 μεσ.
ΒΟΛΟΣ, Δευτέρα 5/3, Θόλος, 2μμ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τρίτη 6/3, 11πμ Πικετοφορία
(από CSD)
Παρασκευή 9/3, 11πμ Εκδήλωση Αμφιθέατρο
Φυσικού
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Παρασκευή 9/3
11πμ: Πικετοφορία (από Φιλοσοφική)
2μμ: Εκδήλωση Χημικοί Μηχανικοί, αίθουσα 305

ΥΠΑΝ, Δευτέρα 5/3, Αίθουσα 611, 11.30πμ
Ομιλητής: Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος 
πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Ηθοποιοί, Δευτέρα 5/3, Θέατρο Σταθμός
(Β.Ουγκώ 55 Μεταξουργείο), 3μμ
Αγία Όλγα, Δευτέρα 5/3, 1.30μμ
Δημαρχείο Βριλήσσια, Δευτέρα 5/3
Βράχος Ακρόπολη, Δευτέρα 5/3, 12μες
ΙΝΤRΑCOM Tρίτη , 6/3, 7.30πμ: τεχνικά
συνεργεία inmaint, 11πμ: εστιατόριο Α
Άγιος Σάββας, Τρίτη 6/3, 
Αμφιθέατρο, 1.30μμ,
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος πολιτι-
κής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Μαρία
Κασκαρίκα, Πρωτοβουλία για το κλείσιμο των Γρα-
φείων της Χρυσής Αυγής, Κώστας Καταραχιάς,
πρόεδρος Συλλόγου Εργαζόμενων Αγ.Σάββας

Αγλαΐα Κυριακού, Τρίτη 6/3, 1.30μμ
Ομιλητές: Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος πολιτικής αγω-
γής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Μαρία Αλιφιέρη, μέ-
λος ΔΣ Συλλ.Εργαζόμενων Αγλ.Κυριακού

ΕΡΤ, Τετάρτη 7/3, 1μμ. 
Γραφεία ΠΟΣΠΕΡΤ
Ομιλητές: Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος πολιτικής
αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Δημήτρης
Ψαρράς, δημοσιογράφος

ΕΥΔΑΠ Πέμπτη 8/3, Γαλάτσι, 10.30πμ
Σωτηρία, Πέμπτη 8/3, 1.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Σκαρμέας, δικηγόρος πολιτικής
αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Αρ-
γύρης, μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ

Δημ. Αγ. Παρασκευής, Πέμπτη 8/3, 1.30μμ
Αττικό, Παρασκευή 9/3, 1.30μμ
Γκαράζ Ν.Ιωνία, Παρασκευή 9/3, 9πμ, 

Εργατικοί χώροι

Mέρες Δράσης 17Μ

ΓΑΛΛΙΑ
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Να οργανώσουμε τη 17Μ σε όλους τους χώρους

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τρία χρόνια δίκη της Χρυσής Αυγής

Π
άνω απο 100 άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση
που διοργάνωσε το σάιτ The Three Mooges για τα 3
χρόνια της δίκης της Χρυσής Αυγής την Παρασκεύη

16/2 στο κτίριο του Συλλόγου Αρχαιολόγων στο Θησείο. Στην
εκδήλωση ομιλητές ήταν ο Κώστας Παπαδάκης και η Ελευθε-
ρία Τομπατζόγλου από την Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής και η Ελευθερία Κουμάντου από το Goldendawn-
watch. Ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας μικρού μήκους
“RED HULK - Η γέννηση και η δράση ενος νεοναζί”. 

Στην συνέχεια η συζήτηση που άνοιξε είχε να κάνει με τις
εξελίξεις στη δίκη αλλά κυρίως με το πως φτάσαμε στην
σύλληψη των νεοναζί θυμίζοντας όλη την ιστορία για το πως

δρούσαν ήδη από την δεκαετία του '90. Χαρακτηριστικό
ήταν ότι ο Κώστας Παπαδάκης θύμισε όλες τις επιθέσεις σε
αριστερούς, στην Εργατική Αλληλεγγύη, στο Μαρξιστικό βι-
βλιοπωλείο και την δολοφονική επίθεση εναντίον του Δημή-
τρη Κουσουρή, αποδεικνύοντας το πώς δρούσαν ανενόχλη-
τοι από την αρχή της εμφάνισής τους μέχρι που φτάσαμε
στην έκρηξη του αντιφασιστικού κινήματος και την δίωξή
τους μετά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Στην παρέμ-
βαση που κάναμε σαν ΚΕΕΡΦΑ Πετραλώνων-Θησείου μιλή-
σαμε με πολύ κόσμο και πήραμε πολλές υπογραφές στήρι-
ξης για τις 17 Μάρτη.

Δημήτρης Τσώλης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πάρτυ της ΚΕΕΡΦΑ
στο Blow Up-Bar, με δεκάδες κόσμου βρέθηκε για να ενι-
σχύσει και να στηρίξει την οργάνωση για τις 17 Μάρτη και
τις καμπάνιες του αντιρατσιστικού κινήματος. Τη μουσική
ανέλαβε ως τη 1 το πρωί ο Don Miguel με στοιχεία απ όλο
το φάσμα του rock-alternative είδους με κέντρο πάντα τα
δυνατά beat! Τη συνέχεια της μουσικής βραδιάς ανέλαβε η
Αλίκη Δ. με ατέλειωτη punk μουσική που μας έδωσε την
ενέργεια να συνεχίσουμε για ώρες! Φοιτητές/τριες που
βρεθήκαμε εκεί, μαζί με τους εργαζόμενους, ανανεώσαμε
τα ραντεβού μας για τις επόμενες μέρες, όπου μπαίνουμε
στην τελική ευθεία οργάνωσης της διαδήλωσης της 17Μ,
σε συντονισμό με όλο τον πλανήτη.

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΠΑΤΡΑ

Μ
ε την συμμετοχή σωματείων, αντιρατσιστικών κι-
νήσεων εργαζομένων και φοιτητών πραγματοποι-
ήθηκε η πετυχημένη σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ Πά-

τρας στις 14/2, στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Έγινε πλούσια πολιτική συζήτηση με κύρια θέματα το
πως θα καταφέρουμε να έχει μαζικές διαστάσεις η παγκό-
σμια μέρα δράσης κατά του ρατσισμού και του φασισμού
στις 17 Μάρτη, στην πλ. Γεωργίου στις 12μ στην Πάτρα
και πως μπορούμε συνολικά να βάλουμε τέλος στις ρατσι-
στικές πολιτικές και την απειλή του φασισμού.

Αποφασίστηκε ότι τα σωματεία που συμμετείχαν, (ΕΜ-
ΔΥΔΑΣ, ΕΙΝΑ, Σωματείο Νοσοκομείου Ρίο κ.α) εκτός από
τα ψηφίσματα που θα βάλουν στους χώρους τους για την
συμμετοχή στις 17 Μάρτη θα προχωρήσουν σε μέρες αντι-
φασιστικής δράσης στους χώρους δουλειάς με στόχο να
κινητοποιήσουν όλους τους εργαζόμενους και παράλληλα
θα απευθυνθούν και σε άλλα σωματεία για να απλωθεί σε
ακόμη περισσότερο αυτή η προσπάθεια.

Ήδη το σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο του Ρίο,
έχει πάρει απόφαση για τη συμμετοχή του στις 17 Μάρτη
και περιμένουμε τις αντίστοιχες αποφάσεις από την ΕΙΝΑ,
την ΕΛΜΕ, τον Σύλλογο Εργαζομένων Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας. Αποφασίστηκε παρέμβαση και στην ΔΟΥ
όπως προτάθηκε από εργαζόμενη στην σύσκεψη.

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες μπήκαν για να πραγματοποι-
ηθούν και στις σχολές από φοιτητές της Ιατρικής, του Φυ-
σικού,των Η/Υ και του Οικονομικού που ήταν παρόντες στη
σύσκεψη. Αποφασίστηκε να μπει μικροφωνική στο χώρο
του πανεπιστημίου και να γίνει μέρα με μουσική, έκθεση
φωτογραφίας και ομιλίες και από καθηγητές της σχολής.

Παράλληλα συζητήθηκε η επίσκεψη όλων μας στον Δή-
μο για να ζητήσουμε από την δημοτική αρχή να συμμετά-
σχει στις 17 Μάρτη και αυτή η πρόταση να γίνει και με
ανοιχτή επιστολή-κάλεσμα.

Κοινός τόπος στην συζήτηση ήταν ότι θέλουμε όλα αυτά
να τα κάνουμε μαζί με τους μετανάστες και τους πρόσφυ-
γες που βρίσκονται στην Πάτρα (περίπου 400) και μένουν
στα εγκατελειμένα εργοστάσια της ΑΒΕΞ και του Λαδό-
πουλου.

Για αυτό και το πρώτο ραντεβού που δώσαμε ήταν για
την καθαρά Δευτέρα στις 12:30 στην ΑΒΕΞ για να κάνουμε
αντιφασιστικά, αντιρατσιστικά κούλουμα μαζί τους και με
τον υπόλοιπο κόσμο που θα είναι εκεί. Θα μοιραστεί τρικά-
κι στην γλώσσα τους και θα μπει το αντίστοιχο αφισάκι.

Τέλος, προκειμένου να μπορέσουμε να οργανώσουμε
όλες αυτές τις δράσεις δημιουργήσαμε μια επιτροπή συν-
τονισμού με συμμετοχή εργαζομένων, φοιτητών και αντι-
ρατσιστικών κινήσεων.

Νεκτάριος Χάινταρ

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΥΛΟΥΜΑ

Ε
πιτυχημένες ήταν οι εξορμή-
σεις της ΚΕΕΡΦΑ και της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης την Κα-

θαρά Δευτέρα στην Αθήνα και όλη
τη χώρα. Παντού η ανταπόκριση τό-
σο για τη Διεθνή Μέρα Δράσης ενάν-
τια στο Ρατσισμό και τους Φασίστες
στις 17 Μάρτη όσο και για όλες τις
ανοιχτές μάχες ενάντια στα μνημό-
νια και τον εθνικισμό, ήταν μεγάλη.

“Στο Φιλοπάππου είχε πάρα πολύ
κόσμο, ντόπιους και μετανάστες”, μας
είπε η Ελεάννα, “Το πανό μας για το
συλλαλητήριο στις 17 Μάρτη τραβού-
σε την προσοχή, όπως και τα αντιρα-
τσιστικά και αντιφασιστικά συνθήματά
μας. Επίσης το πρωτοσέλιδο της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης με το αίτημα για
κρατική βιομηχανία φαρμάκων κάτω
από εργατικό έλεγχο, άνοιγε τη συζή-
τηση για το ποια είναι η λύση στα
σκάνδαλα τύπου Novartis. Δόθηκαν
επτά φύλλα της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης, εκατοντάδες προκηρύξεις και
μαζεύτηκαν αρκετές υπογραφές”.

“Παρά την προσπάθεια της δημο-
τικής αρχής και της αστυνομίας να
μας διώξει από το χώρο, η εξόρμησή
μας έγινε με επιτυχία”, μας είπε ο
Κώστας για την παρέμβαση στο Εκ-
θεσιακό Κέντρο στο Περιστέρι, “Η
απόπειρα των αντιδημάρχων αρχικά
να μας πάρουν το πανό για της 17
Μάρτη και μετά να μας φοβίσουν
στέλνοντας ΔΙΑΣ να μας αναγκά-
σουν να φύγουμε, έπεσε στο κενό.
Αυτοί που έφυγαν ήταν οι αστυνομι-
κοί. Στην εξόρμησή μας έξι άτομα
αγόρασαν την Εργατική Αλληλεγγύη
και πολλοί υπέγραψαν το κείμενο
υπογραφών. Γενικά το κλίμα από τον
κόσμο ήταν πολύ θετικό τόσο για τις
17 Μάρτη, όσο και για την πολιτική
μας πρόταση πάνω στα σκάνδαλα με
το φάρμακο και ενάντια στα εθνικι-
στικά συλλαητήρια”.

“Το συλλαλητήριο της 17 Μάρτη
είναι ήδη γνωστό σε πολύ κόσμο της

Νέας Φιλαδέλφειας κι αυτό φάνηκε
στην εξόρμηση την Καθαρά Δευτέρα
στο Άλσος”, μας είπε η Αλεξάνδρα,
“Η συζήτηση απλωνόταν σε όλα τα
θέματα, και στα τοπικά ενάντια στο
γήπεδο του Μελισσανίδη που βρίσκε-
ται ξανά στην επικαιρότητα. Έξι αγό-
ρασαν την Εργατική Αλληλεγγύη και
εκατοντάδες πήραν προκηρύξεις”.

“Η παραλία Αγ. Αποστόλων στα Χα-
νιά είναι το σημείο που παραδοσιακά
την Καθαρά Δευτέρα πλημμυρίζει
από κόσμο της πόλης, αλλά και των
κινημάτων”, μας είπε ο Ειρηναίος, “Η
παρέμβαση της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ έκα-
νε για άλλη μια φορά αίσθηση, πολύς
κόσμος ενημερώθηκε για το συλλα-
λητήριο που θα γίνει στην πόλη στις
17 Μάρτη στην πλατεία Αγοράς στις
12 το μεσημέρι και έξι αγόρασαν την
Εργατική Αλληλεγγύη”.

“Εκατοντάδες προκηρύξεις για τις
17 Μάρτη μοιράστηκαν στο θέατρο
Βράχων στο Βύρωνα”, μας είπε ο Μά-
νος, “Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αν-
ταπόκριση των συνταξιούχων στο
πρωτοσέλιδο της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης με αφορμή το σκάνδαλο Novar-
tis και την πρόταση για κρατική βιομη-
χανία φαρμάκου κάτω από εργατικό
έλεγχο. Η πλειοψηφία συμφωνούσε”.

Εξορμήσεις έγιναν επίσης στο Άλ-
σος ΚΑΠΑΨ στους Αμπελόκηπους,
στα Λιπάσματα στο Κερατσίνι, στο
Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον, στο Άλσος
Βεϊκου στο Γαλάτσι και άλλα σημεία.

Λ.Β.

Μ
εγάλη συναυλία της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλο-
νίκης με κεντρικό σύνθημα “Αγαπάμε
τη μουσική – τσακίζουμε το φασισμό –

καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες” βρισκόταν σε
εξέλιξη την Τρίτη 20 Φλεβάρη, στον πολυχώρο
WE, την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη βρι-
σκόταν στο τυπογραφείο. Τη συναυλία στήριζαν
τα συγκροτήματα και οι καλλιτέχνες Joey, Ka-
zoo, Λάργκο, ΡΕΥΜΑ 102, The Banksters Band,
The Speakeasies Swing Band, Ψύλλοι στ' Αχυ-
ρα, ενώ θα χαιρετούσαν ο Γιώργος Τσιάκαλος,
ομότιμος καθηγητής Παιδαγωγικού ΑΠΘ, δικη-
γόροι της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής και συνδικαλιστές.

Η συναυλία, στο πλαίσιο της Διεθνούς Μέρας
Δράσης της 17 Μάρτη και το συλλαλητήριο την
ίδια μέρα στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 12μεσ, εί-
χε γίνει μαζικά γνωστή τις προηγούμενες μέρες
από τις αφίσες που είχαν κολληθεί σε όλη την
πόλη και τις εξορμήσεις σε χώρους και γειτο-
νιές. Παραμονή της συναυλίας, αγωνιστές και
αγωνίστριες της ΚΕΕΡΦΑ και της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης πραγματοποίησαν εξόρμηση στα
κούλουμα στο Σέυχ Σου. “Πολύς κόσμος στα-
ματούσε στο τραπέζι με τις προκηρύξεις και τα
βιβλία, για να ενημερωθεί για τη συναυλία και
της 17 Μάρτη”, μας είπε ο Σάββας, “Αρκετοί
ήξεραν ήδη τόσο για τη συναυλία όσο και για τη
διαδήλωση. Συζητήσεις έγιναν επίσης για το
Μακεδονικό που δεν έχει σταματήσει να κυ-
ριαρχεί σα θέμα αλλά και για το σκάνδαλο No-
vartis και πώς μπορούμε να το παλέψουμε. Μα-
ζεύτηκαν υπογραφές, κύρια από νεολαία, ενώ
πέντε αγόρασαν και την Εργατική Αλληλεγγύη”.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περιστέρι, Καθρά Δευτέρα



Μ
αζική συμμετοχή και πλούσια συ-
ζήτηση χαρακτήρισαν τις εκδηλώ-
σεις του Σοσιαλιστικού Εργατικού

Κόμματος για τα «100 χρόνια από την ίδρυ-
ση του ΣΕΚΕ – Οι ρίζες της επαναστατικής
αριστεράς στην Ελλάδα» το διήμερο 14 και
15 Φλεβάρη.

Στο θέατρο Ελυζέ, εκεί όπου πριν δεκα-
πέντε χρόνια είχε οργανωθεί μια από τις με-
γαλύτερες αντιπολεμικές εκδηλώσεις στην
Αθήνα ενόψει της -ιστορικής πια- παγκό-
σμιας διαδήλωσης στις 15 Φλεβάρη 2003
ενάντια στην επέμβαση στο Ιράκ, έγινε η
εκδήλωση στα Ιλίσια. Με αυτή την περιγρα-
φή ξεκίνησε την εισήγησή της η Μαρία
Στύλλου από το περιοδικό Σοσιαλισμός από
τα Κάτω για να τονίσει ότι οι αντιπολεμικές
μάχες έχουν μια συνέχεια από το 1918 μέ-
χρι σήμερα. Είχε προηγηθεί ο Φοίβος Οικο-
νομίδης, ιστορικός, δημοσιογράφος (απο-
σπάσματα των δύο εισηγήσεων δημοσι-
εύουμε στις διπλανές στήλες), ενώ οι πα-
ρεμβάσεις στη συζήτηση στάθηκαν στις αν-
τιπολεμικές, διεθνιστικές και επαναστατικές
αρχές των πρώτων χρόνων του ΣΕΚΕ ως
φωτεινό παράδειγμα για την αριστερά σή-
μερα. Ιδιαίτερα αναδείχτηκε το ζήτημα της
πάλης ενάντια στον εθνικισμό με κέντρο το
σύνθημα «στην ίδια μας τη χώρα είναι ο εχ-
θρός» και τους δρόμους που άνοιγε για το
εργατικό κίνημα.

Φόρος τιμής
«Φόρος τιμής στα 100 χρόνια από την

ίδρυση του ΣΕΚΕ ήταν η εκδήλωση που έγινε
την ίδια μέρα στο Δημαρχείο Νίκαιας με ομι-
λητές τον Θανάση Διαβολάκη από την ΚΣΕ
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τον Λέανδρο Μπόλαρη,
συγγραφέα», μας έγραψε στην ανταπόκρισή
της η Κατερίνα Θωίδου, «Στη συζήτηση συμ-
μετείχαν εργαζόμενοι από τους Δήμους, τα
νοσοκομεία, φοιτητές και νεολαίοι αλλά και
συνταξιούχοι από την περιοχή του Πειραιά
και ιδιαίτερα από τη Νίκαια, ενώ αρκετοί ήρ-
θαν στην εκδήλωση από την αφίσα που είχε
κολληθεί τις προηγούμενες ημέρες σε γειτο-
νιές και εργατικούς χώρους του Πειραιά. Η
κουβέντα ήταν πολύ ζωηρή ενώ δεν έλειψαν
οι συνδέσεις με την διεθνιστική στάση του
ΣΕΚ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενάντια στα εθνικι-
στικά συλλαλητήρια για τη Μακεδονία».

Την ίδια ώρα στο Περιστέρι πάνω από
σαράντα αγωνιστές και αγωνίστριες συμ-
μετείχαν στην εκδήλωση με ομιλητές τον
Πάνο Γκαργκάνα από την Εργατική Αλλη-
λεγγύη και το Θανάση Καμπαγιάννη, από
την Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής
Αυγής. Το ζήτημα των ανταγωνισμών μετα-

ξύ ελληνικού και τουρκικού καπιταλισμού
τότε και σήμερα, βρέθηκε στο κέντρο της
συζήτησης.

Πάνω από πενήντα άτομα συμμετείχαν
την επόμενη μέρα στην εκδήλωση στη Νέα
Ιωνία με ομιλητές τον Πάνο Γκαργκάνα και
το Μιχάλη Λυμπεράτο, ιστορικό, εκπαιδευ-
τικό. Ανάμεσά τους ήταν εργαζόμενοι από
διάφορους εργατικούς χώρους της περιο-
χής, δήμους, νοσοκομεία, ΕΥΔΑΠ, καθώς
και αρκετοί φοιτητές από τη ΣΓΤΚΣ που μό-
λις είχαν αποφασίσει στη συνέλευσή τους
τη συνέχιση της κατάληψης της σχολής.

Αξιοσημείωτη ήταν η πρώτη τοποθέτηση
στη συζήτηση από τον ηθοποιό Αλμπέρτο
Εσκενάζυ, με στιγμιότυπα από τους εργατι-
κούς αγώνες των Εβραίων της Θεσσαλονί-
κης. Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στον εμ-
πρησμό και τις βιαιοπραγίες των εθνικιστών
στην εβραϊκή συνοικία της πόλης, Κάμπελ,
περιέγραψε πως «όταν το εργατικό κίνημα
πήγε εκεί για να υπερασπιστεί τους προλε-
τάριους Εβραίους, η κυβέρνηση Βενιζέλου
για να δείξει “τη δημοκρατική της ευαισθη-
σία” έκανε δίκη στη Βέροια, όπου αθωώθη-
καν όλοι από την ΕΕΕ και καταδικάστηκαν
όλοι οι άνθρωποι της αριστεράς που πήγαν
να βοηθήσουν». 

Την ίδια ώρα, πάνω από τριάντα άτομα
συμμετείχαν στην εκδήλωση στα Πετράλω-
να με ομιλητές το Λέανδρο Μπόλαρη και
τον Κώστα Πίττα από το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο. Στη διάρκεια της κουβέντας
έγιναν ερωτήσεις για τις ιδεολογικές ανα-
φορές των ομάδων που συγκρότησαν το
ΣΕΚΕ και την κατάληξή τους στη συνέχεια,
καθώς και πολλές τοποθετήσεις για το ρό-
λο των επαναστατών στο εργατικό και αντι-
πολεμικό κίνημα της εποχής.

Πάνω από σαράντα άτομα συμμετείχαν
και στην εκδήλωση στους Αμπελόκηπους,
με εισηγητές τη Μαρία Στύλλου και το Θα-
νάση Καμπαγιάννη. Στη συζήτηση που ακο-
λούθησε ο Δημήτρης Ζώτος από την Πολι-
τική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής τό-
νισε πόσο επίκαιρη είναι η αναφορά στο
ΣΕΚΕ και τις αρχές του τα πρώτα χρόνια
της ίδρυσής του, ο Βαγγέλης Τριμπόνιας
από την ΚΕΕΡΦΑ Κυψέλης μίλησε για το
ρόλο του εργατικού κινήματος στη διαμόρ-
φωση του κόμματος τονίζοντας ότι το ένα
τροφοδοτούσε το άλλο, ο Κώστας Παπα-
δάκης έκανε μια συνοπτική ιστορική ανα-
δρομή στα πρώτα χρόνια του ΣΕΚΕ, ενώ ο
Νίκος Σμπαρούνης από το ΣΕΛΜΑ στάθηκε
στους αγώνες τότε των σιδηροδρομικών
και τις κατακτήσεις που είχαν σε επίπεδο
εργατικών δικαιωμάτων.

Η
Οκτωβριανή Επανάσταση
του 1917 άλλαξε το παγκό-
σμιο σκηνικό, ανεξάρτητα

από την πορεία της αργότερα. Δη-
μιούργησε στην ανθρώπινη φαντα-
σία και σκέψη το γεγονός ότι μπαί-
νουμε σε μια καινούργια εποχή, σε
έναν καινούργιο κόσμο όπου οι αρ-
χές της κοινωνικής δικαιοσύνης και
της ισότητας θα υλοποιηθούν, οι ιμ-
περιαλιστικοί πόλεμοι θα καταργη-
θούν. Έναν χρόνο αργότερα, στην
Ελλάδα, στον Πειραιά, αποφασίζε-
ται η ίδρυση του Σοσιαλιστικού Ερ-
γατικού Κόμματος Ελλάδος.

Οι αντιπρόσωποι, από τις σοσιαλι-
στικές οργανώσεις Αθήνας, Πει-
ραιά, Βόλου, Καβάλας, Κέρκυρας
κλπ. Ανάμεσα στα ονόματα και αρ-
κετά εβραϊκά -γιατί τότε πολλοί
Εβραίοι ήταν διεθνιστές, δεν είχαν
πατρίδα και πρωτοστατούσαν στα
θέματα του σοσιαλισμού- όπως ο
Αβραάμ Μπεναρόγια από τη Φεντε-
ρασιόν ή ο Αντζέλ Μπεχνά από την
Καβάλα, ο οποίος εξελέγη και πρό-
εδρος της διεξαγωγής του συνεδρί-
ου. Το συνέδριο αποφάσισε την
ίδρυση του ΣΕΚΕ, εξέλεξε πενταμε-
λή κεντρική επιτροπή, ανακήρυξε
επίσημα δημοσιογραφικό όργανο
του κόμματος τον Εργατικό Αγώνα
με διευθυντή τον Δημοσθένη Λιγδό-

πουλο.
Ψηφίστηκαν όπως αναφέρεται

συγκεκριμένα «αι αρχαί και το πρό-
γραμμα του ΣΕΚΕ», η αρχή της τα-
ξικής πάλης και της κατάληψης της
εξουσίας από την εργατική τάξη διά
της επαναστατικής δράσεως. Η επί-
δραση έκδηλη της Οκτωβριανής
Επανάστασης του ‘17 που έχει προ-
ηγηθεί ένα χρόνο πριν, έχει φτάσει
και εδώ ο απόηχος. Υπάρχει και ψή-
φισμα χαιρετισμού προς τη Ρωσική
Δημοκρατία των Σοβιέτ, και διαμαρ-
τυρία «κατά της μελετωμένης επεμ-
βάσεως» των συμμάχων, δηλαδή
της επέμβασης της Αντάντ για να
ανατρέψει καθαρά τους μπολσεβί-
κους -στην Ουκρανία συμμετείχε
και η ελληνική πλευρά- που είχε αρ-
χίσει από τα τέλη του ’18. 

Οκτωβριανή Επανάσταση

Είναι γεγονός ότι από τη στιγμή
που έγινε η Οκτωβριανή Επανάστα-
ση, η άρχουσα τάξη της εποχής σε
όλες τις χώρες ανησύχησε ιδιαίτε-
ρα. Δεν είναι τυχαία η προσπάθεια
ανατροπής του καθεστώτος. Για
την άρχουσα τάξη αυτό το μήνυμα,
ότι πάνε να μας καταργήσουν, τους
απασχολούσε πάρα πολύ και νομί-
ζω ότι αυτή η έμμονη ιδέα κυριάρ-
χησε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

Στο τρίτο έκτακτο συνέδριο του
ΣΕΚΕ, το Νοέμβρη του 1924, εκεί
πια όπου είναι εισηγητές ο Ανδρόνι-
κος Χαϊτάς και ο Παντελής Πουλιό-
πουλος παίρνεται η απόφαση για τη
μετονομασία του κόμματος σε Κομ-
μουνιστικό. Το συνέδριο αποδέχεται
τις αποφάσεις όλων των μέχρι τότε
παγκόσμιων συνεδρίων της Κομ-
μουνιστικής Διεθνούς και των συν-
διασκέψεων της Βαλκανικής Κομ-
μουνιστικής Ομοσπονδίας και μετο-
νομάζεται σε ΚΚΕ (ελληνικό τμήμα
της ΚΔ). Εκεί έγινε μια σοβαρή σύγ-
κρουση, ετέθη και το μακεδονικό
ζήτημα πολύ καθαρά, ήρθε και αντι-
πρόσωπος της Διεθνούς και μίλησε.
Ο Θωμάς Αποστολίδης, γραμματέ-
ας, έφερε σοβαρές αντιρρήσεις για
το μακεδονικό, αλλά τελικά επικρά-
τησε η γνώμη της ΚΔ, ο Πουλιόπου-
λος και άλλοι επαναστάτες της επο-
χής ακολούθησαν τη γραμμή της. 

Αυτό που μπορούμε να δούμε εί-
ναι ενώ στις μεγάλες καπιταλιστικές
χώρες υπάρχει ένα προηγούμενο
σοσιαλδημοκρατικό κίνημα, το
οποίο μάλιστα είναι και πολύ ισχυ-
ρό, ιδιαίτερα στη Γερμανία, στην
Ελλάδα δεν ισχύει το ίδιο. Αυτό που
κάνει εντύπωση, διαβάζοντας ξανά
τις αρχές του ΣΕΚΕ είναι πόσο πρω-
τοποριακές ιδέες είχαν τότε, που
ακόμα και σήμερα μπορώ να πω ότι
έχουν επικαιρότητα. Γυρίζει δηλαδή
στις βασικές αρχές της ελευθερίας
και θέτει ότι η εργατική δημοκρατία
πρέπει να είναι πολύ ανώτερη από
την αστική. Στις πηγές, υπήρχε το
όνειρο για μια απελευθερωμένη κοι-
νωνία, όπως νομίζω το έθεσε το
1918 και η Ρόζα Λούξεμπουργκ.
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Πετυχημένες εκδηλώσεις

Τ
ρία πράγματα καθόρισαν τη
δημιουργία των επαναστατι-
κών κομμάτων το 1918. 

Το πρώτο ήταν η εμφάνιση μιας
νέας εργατικής τάξης. Δεν ισχύει ού-
τε στην Ελλάδα η εικόνα ότι στις αρ-
χές του προηγούμενου αιώνα υπήρ-
χαν μόνο αγροτικά κομμάτια και μία
εργατική τάξη περιφερειακή, περιθω-
ριακή ή ανύπαρκτη. Αντίθετα, ήταν
μια εργατική τάξη που είχε αρχίσει
να παλεύει πριν από τους πολέμους.
Είναι εντυπωσιακές οι πρώτες απερ-
γίες των γυναικών που δούλευαν
στου Ρετσίνα στον Πειραιά. Γυναίκες
που από οικιακές βοηθοί ή από χω-
ριά, ήρθαν στην Αθήνα, μπήκαν στα
εργοστάσια και άρχισαν να οργανώ-
νονται και να κάνουν απεργίες, δίνον-
τας το παράδειγμα σε όλους. Γι’ αυ-
τό το ΣΕΚΕ αναφέρονταν σε αυτές,
όχι από καθήκον αλλά γιατί ήταν μια
υπαρκτή δύναμη μέσα στο εργατικό
κίνημα. Αυτό το καινούργιο εργατικό
κίνημα καθόριζε σε μεγάλο βαθμό τι
συμβαίνει στην αριστερά, παρότι
ήταν μικρή, χωρισμένη σε ομίλους,
μπερδεμένη.

Δεκαετής πόλεμος

Το δεύτερο είναι ο δεκαετής πό-
λεμος. Ενώ για την Ευρώπη και
όλες τις χώρες μιλάμε για τετραετή
πόλεμο, τον Α' ΠΠ που ξεκίνησε το
’14 και τελείωσε με τη γερμανική
επανάσταση το ’18, στην Ελλάδα η
εργατική τάξη πηγαίνει σαν κρέας
στα κανόνια από το ’12 με τους
βαλκανικούς πολέμους και συνεχί-
ζει μέχρι τη μικρασιατική εκστρα-
τεία το ’22. Αυτή τη βαρβαρότητα
έφερνε μια κυρίαρχη τάξη που, άλ-
λοτε με το Βενιζέλο και τους Φιλε-
λεύθερους άλλοτε τον Κωνσταντίνο
και το Λαϊκό Κόμμα, έβαζε στόχο
για την Ελλάδα «των δύο ηπείρων
και των πέντε θαλασσών». Δεν ήταν
μια μικρή και αδύνατη κυρίαρχη τά-
ξη, αλλά μια τάξη που τις φιλοδο-
ξίες της τις πλήρωνε με αίμα, πείνα
και δυστυχία η εργατική τάξη για
δέκα χρόνια. Αυτό είχε πολιτικές
συνέπειες. Η εργατική τάξη πάλευε,
απεργούσε. Το ότι υπήρχε η Φεντε-
ρασιόν της Θεσσαλονίκης, μια ομο-
σπονδία όλων των θρησκειών και
καταγωγών και οργάνωνε τους σο-
σιαλιστές εκεί, ήταν τεράστια αφε-
τηρία για διεθνιστική αντιπολεμική
στάση.

Το τρίτο καθοριστικό στοιχείο
ήταν η Ρώσικη Επανάσταση. Ο εν-
θουσιασμός, η αυτοπεποίθηση, το

παράδειγμα της Ρώσικης έδενε με
το ταξικό μίσος εδώ. Όποιος μπο-
ρούσε να σταματήσει το σφαγείο
του πολέμου, τη δυστυχία μέσα
στις πόλεις, τη φτώχεια, η εργατική
τάξη θα ήταν μαζί του. Γι' αυτό
όταν ήρθε η Ρώσικη, ήταν φοβερή η
αποδοχή. Αυτό έσπρωξε μια σειρά
από σοσιαλιστικές ομάδες να προ-
χωρήσουν στην ίδρυση του ΣΕΚΕ.
Δεν ήταν από την αρχή ξεκάθαρες.
Γιατί σοσιαλδημοκρατικό κόμμα
συγκροτημένο μπορεί να μην υπήρ-
χε στην Ελλάδα, αλλά σοσιαλδημο-
κρατικές ιδέες (ότι δεν χρειάζεται
επανάσταση, ότι αρκούν οι εκλογές
και οι μεταρρυθμίσεις), υπήρχαν και
αντιπαρατίθονταν. Και μέσα στη
Φεντερασιόν και σε όλους τους ομί-
λους. Η Ρώσικη το άλλαξε αυτό. Η
δημουργία του νέου επαναστατικού
κόμματος γίνεται πάνω σε κάποια
βασικά πράγματα: ενάντια στον πό-
λεμο, καμιά συμμετοχή σε αστικές
κυβερνήσεις.

Εξέλιξη
Ήταν μεγάλη εξέλιξη. Ο Βενιζέ-

λος προσπαθούσε να εξαγοράσει
κομμάτια, έδινε υποσχέσεις πχ στη
ΓΣΕΕ, έπαιζε το ρόλο της γέφυρας
και του ρεαλισμού. Το ότι συγκρο-
τείται το ΣΕΚΕ το 1918, μέσα σε αυ-
τές τις συνθήκες που προετοιμάζε-
ται η μικρασιατική εκστρατεία, που
οι απεργίες και οι συγκεντρώσεις
είναι απαγορευμένες, και με αυτές
τις αρχές, ενάντια στον πόλεμο και
την επιστράτευση, ενάντια στη συμ-
μετοχή σε αστικές κυβερνήσεις, με
στόχο την ανατροπή αυτού του συ-
στήματος, είχε τεράστιο αντίκτυπο.

Πιο σημαντικό ήταν αυτό που ακο-
λούθησε, ότι προσπάθησαν αυτά να
τα κάνουν πράξη. Και άλλαξε το
σκηνικό μέσα στα επόμενα πέντε
χρόνια. Το αντιπολεμικό κίνημα ήταν
πολύ επηρεασμένο από τη σύγκρου-
ση ανάμεσα στην άρχουσα τάξη. Η
μόνη εναλλακτική στο Βενιζέλο που
ήταν υπέρ του πολέμου έμοιαζε ο
Κωνσταντίνος που υποστήριζε ότι
ήταν κατά. Υπήρχε μπέρδεμα μέσα
στην εργατική τάξη. Ο ίδιος ο Βάρ-
ναλης ήταν με τον Κωνσταντίνο πριν
περάσει με το ΣΕΚΕ. Το ότι εμφανί-
στηκε ένα κόμμα που έλεγε είμαι
ενάντια στον πόλεμο και το οργανώ-
νω, άλλαξε τα πράγματα. Η οργάνω-
ση του αντιπολεμικού κινήματος,
συγκεκριμένα και όχι στα λόγια,
ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του.
Οργάνωνε τους φαντάρους στο μέ-
τωπο με εφημερίδες όπως ο Κόκκι-
νος Φρουρός, τους λιποτάκτες στα
μετόπισθεν κόντρα σε φυλακίσεις
και διωγμούς.

Η δεύτερη επιτυχία του ήταν η
σχέση του με την εργατική τάξη, η

οργάνωση της αντίστασης μέσα
στις πόλεις. Το ’19 έγινε η πρώτη
πολιτική απεργία. Το ’20 έγιναν πε-
νήντα απεργίες, από τις πιο μεγά-
λες πανελλαδικά. Το ’21 σε συνε-
δρίαση της Βουλής με ομιλητή τον
πρωθυπουργό, κατέβηκαν σε απερ-
γία οι εργάτες του ηλεκτρισμού και
έκλεισαν τα φώτα, κατέβασαν τους
διακόπτες και ξεφτιλίστηκαν όλοι
μέσα στη Βουλή. Αντίστοιχα, οι σι-
δηροδρομικοί έκαναν απεργία και
τα νέκρωσαν όλα, σταμάτησαν όλα
τα τρένα. 

Πράξη

Το ΣΕΚΕ δεν ήταν ένα κόμμα που
είχε απλά ωραίες ιδέες, τις έκανε
πράξη κι έτσι έγινε κέντρο για ένα
τεράστιο κομμάτι που πιο πριν το
λυμαίνονταν τα δύο μεγάλα αστικά
κόμματα. Έτσι δημιουργήθηκαν
συνδικάτα και οργανώθηκαν αγώ-
νες. Ενάντια στην επιστράτευση,
όχι όπως την ξέρουμε σήμερα, νο-
μική, αλλά ότι σας στέλνω κατευθεί-
αν στο μέτωπο. Όπως έγινε με τους
σιδηροδρομικούς που μπήκε η μπα-
τσαρία μέσα σε απεργιακή τους
συγκέντρωση στο δημοτικό θέατρο
Πειραιά και τους συνέλαβε όλους
και τους έστειλε στο μέτωπο.

Τίποτα από όλα αυτά τα σπου-
δαία δεν έγινε γραμμικά. Το συνέ-
δριο του '24, αυτό που κατηγορούν
ως «μπολσεβικοποίηση», είναι το
πιο ώριμο. Ως τότε το κόμμα δού-
λευε με ομίλους, με τοπικές κινή-
σεις. Η «μπολσεβικοποίηση» ήταν η
προσπάθεια να λειτουργήσουν πιο

συλλογικά σαν κόμμα. Υπήρξε αλ-
λαγή φρουράς, ο Πουλιόπουλος και
οι σύντροφοί του που μέχρι τότε
κρατούσαν την αντιπολεμική δου-
λειά, έγιναν κεντρικοί στο κόμμα.
Μια άλλη ομάδα από την Πόλη με
το Σεραφείμ Μάξιμο το ίδιο. Αυτό
κράτησε λίγο. Το ’27 στη Ρωσία δια-
γράφεται ο Τρότσκι, και λίγο μετά ο
Πουλιόπουλος. Τι είναι πίσω από
αυτό; Η σταλινική αντεπανάσταση.
Εκεί είναι το σημείο καμπής, εκεί
που το ΣΕΚΕ χάνει τον αρχικό προ-
σανατολισμό του ότι η κοινωνία αλ-
λάζει με επαναστάσεις, ότι η εργα-
τική τάξη βρίσκεται στο κέντρο, κα-
μιά συμμετοχή σε αστική κυβέρνη-
ση, και αρχίζει να ψάχνει “δημοκρα-
τικές” συμμαχίες με τους αστούς.
Έτσι χάθηκαν όλες οι μεγάλες ευ-
καιρίες από εκεί και πέρα το ’36, το
‘40-’44, το '65, το Πολυτεχνείο, η
Μεταπολίτευση.

Το ΣΕΚΕ ήταν επαναστατικό, γεν-
νήθηκε σε αυτές τις συνθήκες, αν-
ταποκρίθηκε όσο μπορούσε στα κα-
θήκοντα, επηρεάστηκε από τη ρώσι-
κη επανάσταση. Η στροφή στον ρε-
φορμισμό το αχρήστεψε ιδεολογικά
και πρακτικά. Σήμερα ο περισσότε-
ρος κόσμος συζητά ότι “πιστέψαμε
σε μια κυβέρνηση της αριστεράς και
τι παίρνουμε; Μνημόνια, πολέμους,
ρατσισμό. Τι μπορεί να την αντικα-
ταστήσει;” Γι αυτό έχει σημασία να
συζητάμε για το ΣΕΚΕ και τα
100χρονά του. Για να ξαναφέρουμε
τη σημασία μιας δυνατής επαναστα-
τικής αριστεράς στις πολύ μεγαλύ-
τερες δυνατότητες του σήμερα.

ΦΟΙΒΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Μια πολύτιμη κληρονομιά
ΜΑΡΙΑ

ΣΤΥΛΛΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3, Εργ.Κέντρο, 7μμ
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος,
πανεπιστημιακός

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3, 
Θέατρο Βλησίδη
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος,
πανεπιστημιακός

Συνεχίζονται

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/3, Θόλος, 6μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος

με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3, Χώρος πολιτισμού ΕΝΕΚΕΝ,
Προξένου Κορομηλά 37, 7μμ
Ομιλητές: Γιώργος Γιαννόπουλος, εκδότης περιοδικού

ΕΝΕΚΕΝ, Λέανδρος Μπόλαρης, ιστορικός

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ

Θέατρο Ελυζέ, 14/2

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3,
Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας, 
στοά Σαρκά, Α’κτίριο, Β’ ορ., 7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας, Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/3 ΕΒΕ, 
Αράπη 21, πλ. Όλγας, 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Πετράλωνα, 15/2

Περιστέρι, 14/2

Αμπελόκηποι, 15/2

Ν. Ιωνία, 15/2



Σ
υγκλονιστικές καταγγελίες για
παράνομες επαναπροωθήσεις
προσφύγων και μεταναστών

που προσπαθούν να περάσουν τα
σύνορα του Έβρου, βλέπουν το φως
της δημοσιότητας την τελευταία πε-
ρίοδο, για τις οποίες όχι μόνο δεν
έχει ιδρώσει το αυτί κανενός κυβερ-
νητικού στελέχους αλλά διαψεύδον-
ται μάλιστα από το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη και το αρχηγείο
της ΕΛ.ΑΣ. 

Χαρακτηριστική είναι η καταγγε-
λία του 23χρονου Σύριου πρόσφυ-
γα, ο οποίος παρόλο που είχε πάρει
άσυλο στη Γερμανία, βρέθηκε στις
φυλακές της Τουρκίας όταν έκανε
το “λάθος” να πάει στο Διδυμότειχο
με στόχο να αναζητήσει τον αγνοού-
μενο 11χρονο αδερφό του. Οι κα-
ταγγελίες του Σύρου πρόσφυγα κά-
νουν λόγο για απαγωγή από αστυνο-
μικούς στις 30 Νοεμβρίου 2016, που
τον οδήγησαν σε κελί μαζί με άλ-
λους περίπου 50 πρόσφυγες και με-
τανάστες και την επομένη τούς ζή-
τησαν να καλύψουν το πρόσωπο με
τα ρούχα τους και τους οδήγησαν σ’
ένα φορτηγό.

Όπως λέει σε συνέντευξη που
έδωσε στην Εφημερίδα των Συντα-
κτών ο Σύρος πρόσφυγας: «Δεν μου
έδωσαν πίσω τα χαρτιά μου ούτε το
τηλέφωνό μου. Δεν μου έδωσαν κα-
νένα χαρτί που να αποδεικνύει ότι
με συνέλαβαν, ούτε γιατί με συνέλα-
βαν, ούτε ότι κράτησαν τα χαρτιά
μου. Με έβαλαν με άλλους ανθρώ-

πους σε μια φουσκωτή βάρκα. Προ-
σπάθησα να προβάλω αντίσταση,
τους εξηγούσα συνεχώς ότι ζω στη
Γερμανία, ότι βρέθηκα εκεί σαν επι-
σκέπτης. Με αγνόησαν και με χτύπη-
σαν. Μας πήγαν με το φουσκωτό
στην άλλη πλευρά του ποταμού,
στην τουρκική, και μας άφησαν εκεί.
Δεν είχα τίποτα. Ούτε νερό, ούτε
φαγητό, ούτε φάρμακα για 12 ώρες.
Περπάτησα ώρες μέσα στη νύχτα
μέχρι που βρήκα κάποιον που με
οδήγησε στον σταθμό, από όπου
πήρα λεωφορείο για την Κωνσταντι-
νούπολη». Τελικά, στις 25 Ιανουαρί-
ου κατάφερε να περάσει τα σύνορα
και να φτάσει στην Αθήνα δεκατέσ-
σερις ολόκληρους μήνες μετά.

Η καταγγελία δεν είναι η μοναδι-
κή. Η ιστοσελίδα tvxs.gr δημοσίευσε
στις 29 Ιανουαρίου αναλυτικό ρε-
πορτάζ, βασισμένο σε μαρτυρίες
δύο δικηγόρων που δραστηριοποι-
ούνται στην περιοχή και συνοδευό-
μενο από ηχητικά ντοκουμέντα και
βίντεο, για επιχειρήσεις επαναπρο-
ώθησης που συνέβησαν τον Οκτώ-
βριο, τον Νοέμβριο και στις 31 Δε-
κεμβρίου. 

Σύμφωνα με αυτές τις καταγγε-
λίες ομάδες μεταναστών που περ-
νούν το ποτάμι συνήθως τις βραδι-
νές ώρες και έρχονται σε επαφή αυ-
τοβούλως με τις ελληνικές αρχές
προκειμένου να καταγραφούν και να
καταθέσουν αιτήσεις για άσυλο,
συλλαμβάνονται από αστυνομικούς
και κουκουλοφόρους άνδρες με
στολές παραλλαγής, ξυλοκοπούν-

ται, τους κλέβουν τα προσωπικά
τους αντικείμενα και τους πετούν πί-
σω στα φουσκωμένα νερά του ποτα-
μού, προκειμένου να βγουν στην
απέναντι τουρκική όχθη. Άλλες κα-
ταγγελίες μιλούν για ομαδικές συλ-
λήψεις και φυλακίσεις σε αστυνομι-
κά τμήματα και στη συνέχεια μετα-
φορά με φορτηγά στα σύνορα όπου
υπό την απειλή όπλων τους αναγκά-
ζουν να περάσουν πίσω στην Τουρ-
κία. 

Τους τελευταίους μήνες δικηγό-
ροι που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή αναφέρουν πως οι επανα-
προωθήσεις προσφύγων αποτελούν
καθημερινό φαινόμενο. Οι δικηγόροι
Αντώνης και Θοδωρής Καραγιάννης
ασχολούνται με υποθέσεις  προσφύ-

γων τα τελευταία 4 χρόνια. Όπως
δηλώνουν στο tvxs.gr, από το καλο-
καίρι του 2017, για τουλάχιστον τέσ-
σερις περιπτώσεις, που έχουν κλη-
θεί από πρόσφυγες στην περιοχή
προκειμένου να αναλάβουν την διεκ-
περαίωση των αιτημάτων ασύλου
τους, διαθέτουν στοιχεία για παρά-
νομες επαναπροωθήσεις. Έχοντας
την ακριβή τοποθεσία των προσφύ-
γων, ειδοποιούν –ως οφείλουν- τις
αστυνομικές αρχές προκειμένου να
τους εντοπίσουν. Στη συνέχεια και
αφού η αστυνομία φτάσει στο ση-
μείο και συλλάβει τους πρόσφυγες
διακόπτεται κάθε επικοινωνία με
τους δικηγόρους και οι άνθρωποι
αυτοί εξαφανίζονται.

Απαντώντας σε ερώτηση βουλευ-

τών του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή πριν από
μερικούς μήνες, σχετικά με τις κα-
ταγγελίες της Ελληνικής Ένωσης
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
για δύο περιστατικά επαναπροώθη-
σης Τούρκων προσφύγων από ομά-
δες αστυνομικών και κουκουλοφό-
ρων στον Έβρο, ο αναπληρωτής
υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Νίκος Τόσκας απάντησε ότι το
υπουργείο και το αρχηγείο της
ΕΛ.ΑΣ. επιδεικνύουν «απόλυτο σεβα-
σμό στα δικαιώματα» των προσφύ-
γων και ότι το αστυνομικό προσωπι-
κό που δραστηριοποιείται στα σύνο-
ρα έχει πάρει εντολές και ενεργεί
σύμφωνα με τον νόμο.

Κατερίνα Θωίδου
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«Όλα καλά» στον Έβρο κ. Τόσκα;

Η δίκη της Χρυσής Αυγής

Μ
ετά τις συγκλονιστικές εικόνες που προέκυψαν στο δι-
καστήριο στη δίκη της Χρυσής Αυγής με την ανάγνωση
των πρώτων εγγράφων για την υπόθεση της δολοφο-

νίας του Παύλου Φύσσα, το δικαστήριο χάνει μια ολόκληρη
εβδομάδα συνεδριάσεων. Η συνεδρίαση της 15/3 ακυρώθηκε
λόγω υποχρεώσεων που προέκυψαν για κάποια από τα μέλη της
έδρας, μετά από απόφαση της διοίκησης του Εφετείου για πα-
ρουσία τους σε αστικό δικαστήριο μια φορά το μήνα για 2 ώρες
το πρωί. Εάν η συγκεκριμένη δικάσιμος είχε οριστεί για το χώρο
του Εφετείου, θα είχε γίνει κανονικά από τις 11πμ και μετά. 

Η μόνιμη μεταφορά και αποκλειστική διεξαγωγή της δίκης
στο Εφετείο είναι πάγιο αίτημα του αντιφασιστικού κινήματος
και της πολιτικής αγωγής από την αρχή της δίκης, τον Απρίλη
του 2015. Μετά από συνεχείς κινητοποιήσεις, στα τέλη του Ιού-
νη του 2016 παραχωρήθηκε η αίθουσα τελετών του Εφετείου,
ωστόσο το Υπουργείο έδωσε το περιθώριο στη διοίκηση να ορί-
ζει κάποιες δικάσιμες το μήνα πίσω στον Κορυδαλλό. Με το πέ-
ρασμα των μηνών εξελισσόταν μια διελκυστίνδα ανάμεσα
στους δύο χώρους, με την πλάστιγγα να γέρνει το τελευταίο
διάστημα συντριπτικά προς τη διεξαγωγή στον Κορυδαλλό.

Πέρα όμως από τον χώρο της δίκης, εγείρεται πλέον πιο επι-
τακτικά το ίδιο το ζήτημα του ρυθμού διεξαγωγής της. Η επιτά-
χυνση που έχει επιτευχθεί (10-11 δικάσιμες το μήνα) δεν πρέπει

να διακινδυνεύεται με καμία αφορμή. 
Το αντιφασιστικό κίνημα παλεύει για να τσακίσει την οργανω-

μένα εγκληματική δράση της ναζιστικής οργάνωσης από τη δε-
καετία του ‘90. Την εικόνα ότι οι ναζί είναι κίνδυνος για την κοι-
νωνία την είχε το κίνημα πολύ πριν κινητοποιηθούν οι θεσμοί
του κράτους, και πάλεψε ώστε αυτή η συμμορία να φτάσει να
δικαστεί. Μετά από σχεδόν 3 χρόνια δίκης, και τις επιπλέον εγ-
κληματικές δράσεις που έχει κάνει η Χρυσή Αυγή παρά την οπι-
σθοχώρησή της, η πολιτεία δεν έχει πια καμία δικαιολογία να
αμφισβητεί το ότι αυτός ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Οι πάνω
από 140 μάρτυρες, και πλέον τα δεκάδες έγγραφα, κάνουν όλο
και πιο φανερό ότι έχουμε να κάνουμε για μια εγκληματική ορ-
γάνωση κάτω από έναν μανδύα «κόμματος». 

Δεν είναι τυχαίο που σε κάθε μια από τις τελευταίες δικάσι-
μες ακούγεται από την υπεράσπιση η παράκληση «να αραι-
ώσουν λίγο οι δικάσιμες»: τα συντριπτικά στοιχεία, σε συνδυα-
σμό με τη διαρκή πίεση του κινήματος που κλείνει τα «γραφεία»
το ένα μετά το άλλο, απονομιμοποιούν δικάσιμο τη δικάσιμο τη
ναζιστική συμμορία και φέρνουν τους κατηγορούμενους ένα
βήμα πιο κοντά στην καταδίκη.

Επιπλέον, η δημοσιότητα της δίκης είναι αλληλένδετη με το
σταθερό ρυθμό της, όπως είναι δεμένη και με τη διεξαγωγή
της στο κέντρο της Αθήνας. Όσες φορές έχουν υπάρξει δύο
και τρία ραπόρτα μέσα στη βδομάδα, από αντίστοιχο αριθμό

συνεδριάσεων, είχαν τεράστια επιρροή στη δημόσια συζήτηση.
Ταυτόχρονα από την αίθουσα του Εφετείου, αλλά και στις κινη-
τοποιήσεις στον εξωτερικό χώρο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
έχουν περάσει δεκάδες οργανώσεις, συλλογικότητες, συνδικά-
τα, φοιτητικοί σύλλογοι και κοινότητες μεταναστών μεταφέρον-
τας στη συνέχεια την εικόνα της δίκης σε μεγάλα στρώματα ερ-
γατών και φοιτητών. 

Το κίνημα έχει παλέψει για τη δημοσιότητα και τη γρήγορη
διεξαγωγή της δίκης και τα έχει κερδίσει, γιατί μια ολόκληρη
κοινωνία απαιτεί να καταδικαστούν οι ναζί. Ο ρυθμός με τον
οποίο προχωρά η δίκη είναι μια πολιτική επιλογή: κάθε βδομά-
δα χωρίς δικάσιμο είναι μια ακόμη βδομάδα που η εγκληματική
συμμορία συνεχίζει να κυκλοφορεί ελεύθερη και να απειλεί όλη
την κοινωνία. 

Αφροδίτη Φράγκου

Δεν υπάρχει περιθώριο για καθυστερήσεις

Επόμενες δικάσιμοι
Φλεβάρης: 21/2 και 22/2 στο Εφετείο. 23/2 και 27/2 στον
Κορυδαλλό. 
Μάρτης: 2/3, 7/3, 12/3, 15/3, 21/3, 27/3 και 28/3 στον Κο-
ρυδαλλό. 5/3, 13/3 και 22/3 στο Εφετείο.

24/1/16, Καστανιές, Διαδήλωση ενάντια στο ρατσιστικό φράχτη του Έβρου
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“Ε
βδομήντα χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης
της Γενεύης που κατοχύρωσε το δικαίωμα στο
άσυλο για τους κατατρεγμένους του Β Παγκοσμί-

ου Πολέμου και του ναζισμού, οι κυβερνήσεις της ΕΕ με τις
ρατσιστικές συμφωνίες με την Τουρκία και την Λιβύη το μετέ-
τρεψαν σε κουρέλι”, αναφέρει η δήλωση των ανθρώπων των
Γραμμάτων και των Τεχνών που καλούν στις 17 Μάρτη. 

Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει και πρόσφατη έκθεση που πα-
ρουσίασε η δικηγόρος Ελένη Κουτσουράκη από το Ελληνικό
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες στη διημερίδα της οργάνω-
σης «Θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου και η εφαρμογή
τους». Τα στοιχεία μιλούν για απορριπτικές αποφάσεις ασύ-
λου σε δεύτερο βαθμό σε ασυνήθιστα μεγάλο ποσοστό,
99%, που έβγαλαν οι νέες Επιτροπές Προσφυγών το πρώτο
οκτάμηνο που λειτούργησαν, από τις 21 Ιουλίου 2016 μέχρι
τις 31 Μαρτίου 2017. “Δηλαδή οι Επιτροπές έκαναν δεκτό το
αίτημα για άσυλο ή χορήγησαν άλλη μορφή διεθνούς προ-
στασίας (επικουρική προστασία ή ανθρωπιστικό καθεστώς)
μόνο στο 1% των υποθέσεων που εξέτασαν. Συγκεκριμένα,
από τις 1.216 αποφάσεις των Επιτροπών από τον Ιούλιο του
2016 μέχρι το τέλος του έτους, δόθηκε προσφυγικό καθε-
στώς σε πέντε περιπτώσεις, επικουρική προστασία σε μία και
ανθρωπιστικό καθεστώς σε εννέα. Το πρώτο τρίμηνο του
2017, από τις 868 αποφάσεις, δόθηκε προσφυγικό καθεστώς
σε τρεις, επικουρική προστασία σε τέσσερις και ανθρωπιστι-
κό καθεστώς σε τέσσερις. 

Μείωση

Το χαμηλό ποσοστό συνιστά κάθετη μείωση σε σχέση με
τις αποφάσεις των παλιών Επιτροπών Προσφυγών, πριν αλ-
λάξει η σύνθεσή τους με τη συμμετοχή διοικητικών δικαστών.
Εκείνες οι Επιτροπές είχαν χορηγήσει διεθνή προστασία σε
ποσοστό 16,1% το 2014 και 15,9% το 2015”. 

Μάλιστα οι επιτροπές έφτασαν σε σημείο να απορρίψουν
αίτημα για χορήγηση διεθνούς προστασίας ακόμα και σε Σύ-
ρο που ήταν θύμα βασανιστηρίων, απάνθρωπης μεταχείρι-
σης και ρατσιστικών επιθέσεων στην Τουρκία. 

Την ίδια στιγμή η ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο χιλιάδες μετανάστες που
είναι αναγκασμένοι να περιμένουν για μήνες ή ακόμα χειρότε-
ρα για χρόνια προκειμένου να ανανεώσουν την άδεια παραμο-
νής τους, με αποτέλεσμα να χάνουν τα ένσημά τους, να χά-
νουν τη δουλειά τους και πολλές φορές να καταλήγουν ακόμα
και στα αστυνομικά τμήματα. Εξαιτίας της έλλειψης προσωπι-
κού στις Περιφέρειες τα ραντεβού για ανανέωση άδειας δια-
μονής δίνονται σε ημερομηνίες μετά τη λήξη των ισχυουσών.
Στο διάστημα αυτό όμως δεν δίνεται κάποια βεβαίωση, με
αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να θεωρούνται “παράνομοι”. 

Τους τελευταίους μήνες πληθαίνουν οι καταγγελίες μετα-
ναστών που κρατούνται παράτυπα στα αστυνομικά τμήματα
για μέρες, μόνο και μόνο γιατί δεν έχουν καταφέρει να ανα-
νεώσουν τις άδειες παραμονής τους, με αποτέλεσμα να ζουν
μέσα σε συνθήκες που θυμίζουν τις ημέρες του Ξένιου Δία.
Σύμφωνα με καταγγελίες της Παμπειραϊκής Πρωτοβουλίας
Πειραιά, μετά από έρευνα που έκανε, μόνο στο ΑΤ Δραπε-
τσώνας κρατούνται παράνομα 26 μετανάστες που έχουν λή-
ξει τα χαρτιά τους, ενώ δεκάδες άλλοι είναι διασκορπισμένοι
στα άλλα αστυνομικά τμήματα της περιοχής του Πειραιά. 

Το αίτημα στελέχωσης των υπηρεσιών που έχουν σχέση με
την έκδοση χαρτιών για τους μετανάστες χρειάζεται να μπει
στην ατζέντα του αντιρατσιστικού κινήματος. Επείγον και
άμεσο αίτημα είναι η απελευθέρωση όλων των μεταναστών
που κρατούνται στα αστυνομικά τμήματα γιατί η πολιτική της
κυβέρνησης τους έχει μετατρέψει σε “παράνομους”, η χορή-
γηση άμεσα παράτασης για όσους έχουν λήξει τα χαρτιά
τους και κυρίως η νομιμοποίηση όλων των μεταναστών. 

Κ.Θ.

Δώστε χαρτιά 
σε πρόσφυγες 
και μετανάστες

Όχι στα «camps» - φυλακές

Ο
ι ρατσιστικές πολιτικές της
χρονιάς που πέρασε είχαν έναν
τρομαχτικό απολογισμό: χιλιά-

δες άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα κέν-
τρα κράτησης των νησιών, στα σύνορα
της Ειδομένης και στα στρατόπεδα
προσφύγων,�δεκάδες νεκροί από το
κρύο και στη Μεσόγειο 3.120 θύματα
τo 2017 και ήδη 404 θύματα το 2018.

Και ενώ κυβέρνηση και Ε.Ε. διατεί-
νονται ότι η κατάσταση καλυτερεύει,
μόλις πριν λίγους μήνες ο υπουργός
Μουζάλας -ερωτηθείς εάν μπορεί να
αποκλείσει το ενδεχόμενο νέων θανά-
των λόγω κρύου και αντίξοων συνθη-
κών στη Μόρια- απάντησε «Όχι, δεν
μπορώ να το εγγυηθώ αυτό». Συνέχισε
εξηγώντας πώς οι κυβερνήσεις της Ευ-
ρώπης-Φρούριο κλείνουν σύνορα,
υψώνουν φράχτες και αναθέτουν περι-
πολίες σε ΝΑΤΟ και FRONTEX για να
εγκλωβίζουν τους πρόσφυγες: «Η συμ-
φωνία μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας προβλέπει
τον γεωγραφικό περιορισμό σε συγκε-
κριμένες περιοχές. Θα έπρεπε να δια-
λύσουμε τους προσφυγικούς καταυλι-
σμούς και να αφήσουμε να καταρρεύ-
σει η συμφωνία με την Τουρκία; Όχι,
δεν θα το κάνουμε. Αυτό είναι προς το
συμφέρον και της ΕΕ», δήλωσε.

Ο γεωγραφικός περιορισμός στα νη-
σιά έχει ως αποτέλεσμα το στοίβαγμα
και τον εγκλωβισμό χιλιάδων αιτούν-
των άσυλο σε άθλιες και εξοντωτικές
συνθήκες. Τα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) παραμένουν
υπερπληθείς φυλακές με δραματικές
ελλείψεις σε είδη υγιεινής και ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης. Σύμφωνα
με επίσημα στοιχεία στα ΚΥΤ των νη-
σιών διαμένουν 10.820 άνθρωποι ενώ η
χωρητικότητά τους είναι μόλις για
5.576! Οι σκληρές πολιτικές λιτότητας
της κυβέρνησης σημαίνουν οι τα ΚΥΤ-
φυλακές είναι πλήρως υποστελεχωμέ-
να, άρα απολύτως ανίκανα να διαχειρι-
στούν τις σημαντικές ανάγκες των αν-
θρώπων που κρατούνται εκεί. 

Σε επιστολή τους προς τον Μουζάλα
οι εργαζόμενοι του ΚΥΤ στην Κω επε-
σήμαναν τις μεγάλες ελλείψεις σε ια-
τρικό προσωπικό όπου «για περίπου
ένα μήνα στο μεσοκαλόκαιρο [δεν
υπήρχε] ούτε καν ένας νοσηλευτής για
ένα πληθυσμό άνω των 850 φιλοξενου-
μένων με υψηλό ποσοστό νοσηρότη-
τας». Παράλληλα, η συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας σημαίνει ότι οι καθυστερή-
σεις, οι απορρίψεις (το 99% έφτασαν οι
απορριπτικές αποφάσεις για άσυλο σε
δεύτερο βαθμό!) και οι βίαιες επανα-
προωθήσεις εντείνουν τις απάνθρωπες
αυτές συνθήκες. Η κόλαση της Μόριας
δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η γενικευμέ-
νη εικόνα των ρατσιστικών κέντρων
κράτησης στα νησιά αυτή τη στιγμή. 

Από την άλλη, κυβέρνηση και Ε.Ε.
προβάλλουν το success story του Re-
location (επανεγκατάσταση ευάλωτων
ομάδων σε διαμερίσματα) και μιλούν
για αποσυμφόρηση των στρατοπέδων,

άλλα η πραγματικότητα απέχει πολύ
από αυτό. Τα απομονωμένα στρατόπε-
δα αδειάζουν μέρα με τη μέρα- όχι από
τους εγκλωβισμένους πρόσφυγες, αλ-
λά από τους εργαζόμενους που παρέ-
χουν σημαντικές υπηρεσίες ιατρικής
περίθαλψης, εκπαίδευσης και κοινωνι-
κής πλαισίωσης. Ήδη από πέρυσι, οι
μαζικές απολύσεις εργαζομένων στις
ΜΚΟ σήμαιναν ότι χιλιάδες άνθρωποι
έμειναν εγκλωβισμένοι σε άδεια στρα-
τόπεδα. 

Ρατσιστικός αποκλεισμός

Όσο η λιτότητα διαλύει τη δημόσια
Παιδεία, Υγεία και τις κοινωνικές υπη-
ρεσίες, άλλο τόσο θα συνεχίζεται και ο
ρατσιστικός αποκλεισμός των προσφύ-
γων. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα
της Μαλακάσας, όπου ολόκληρες οι-
κογένειες πρέπει να περιμένουν ατε-
λείωτες ώρες για ένα ραντεβού στο
υποστελεχωμένο κοντέινερ των για-
τρών. Αδύνατη είναι πλέον και η μετα-
φορά τους στην πόλη, καθώς έχουν
κοπεί όλα τα δρομολόγια και οι πρό-
σφυγες καλούνται να πληρώνουν μόνοι
τους το εισιτήριο τη στιγμή που -όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ένας ανήλι-
κος- «δεν έχουμε λεφτά ούτε κάλτσες
να πάρουμε». 

Όπως και στη Μαλακάσα, έτσι και
στο Σχιστό, ξεχασμένα παιδιά ακόμα
περιμένουν να μπουν στα πρωινά τμή-
ματα και όχι στις ΔΥΕΠ-γκέτο. Συγκε-
κριμένα, η πλειοψηφία των παιδιών του
δημοτικού εξακολουθούν να παραμέ-
νουν εκτός πρωινών τμημάτων για δεύ-
τερη συνεχή χρονιά. Στη Λέσβο σε σύ-
νολο 374 παιδιών μόνο 40 μπόρεσαν να
εγγραφούν στο σχολείο, στη Σάμο 7,
ενώ στη Χίο κανένα από τα 261 παιδιά.

Η Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση -τσακισμένες από τις μνημο-
νιακές περικοπές- αδυνατούν να αντα-
ποκριθούν. Η μόνη αντιμετώπιση του
προβλήματος μπορεί να είναι ο μαζι-
κός διορισμός εκπαιδευτικών, παιδο-
ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών
που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν

ουσιαστικά σε αυτές τις πάγιες και
διαρκείς ανάγκες. Την περσινή χρονιά
η κινητοποίηση συλλόγων καθηγητών,
των τοπικών ΕΛΜΕ και ολόκληρου του
αντιρατσιστικού κινήματος πέτυχε ση-
μαντικές νίκες στην ένταξη των προ-
σφυγόπουλων στα σχολεία. Φέτος, κα-
λούμαστε να κλιμακώσουμε τους αγώ-
νες αυτούς ώστε να μην μείνει ούτε
ένα προσφυγόπουλο εκτός τάξης.

Αλλά και όσοι καταφέρνουν να μετα-
φερθούνε στα διαμερίσματα των πόλε-
ων δεν τυγχάνουν καλύτερων συνθη-
κών. Πολλά διαμερίσματα δεν έχουν
καν ρεύμα και νερό, ενώ οικογένειες
αναγκάζονται είτε να χωριστούν είτε
να μοιράζονται το διαμέρισμα με άλλες
οικογένειες. Δραματική είναι και η κα-
τάσταση των Ασυνόδευτων Ανηλίκων
εντός και εκτός στρατοπέδων. Σύμφω-
να με τα τελευταία στοιχεία του
Ε.Κ.Κ.Α. για το 2018, από το σύνολο
των 3.270 ασυνόδευτων παιδιών στην
Ελλάδα, τα 2.312 παραμένουν ακόμα
στη λίστα αναμονής για τοποθέτηση
σε δομή φιλοξενίας, με τις ανάγκες
των παιδιών αυτών να αυξάνονται μέ-
ρα με τη μέρα και τις θέσεις και υπη-
ρεσίες να γίνονται ακόμα πιο δυσεύρε-
τες. Αναμονή για τα παιδιά αυτά σημαί-
νει παράνομη κράτηση στην άθλια
Αμυγδαλέζα και Κόρινθο, σε Α.Τ. και
σε απομονωμένα κέντρα κράτησης.

Οι εικόνες αυτές κάνουν πιο επιτα-
κτική από ποτέ την πλατιά και μαζική
οργάνωση της Διεθνούς Μέρας Δρά-
σης στις 17 Μάρτη. Ας μην ξεχνάμε
άλλωστε, οτι ανάμεσα στις φρικαλεό-
τητες των στρατοπέδων και των κέν-
τρων κράτησης, βρίσκεται η αντίσταση
όλου αυτού του κόσμου. Ας μην ξεχνά-
με τις κινητοποιήσεις των προσφύγων
σε Μαλακάσα, Σχιστό, Ελαιώνα, Ελλη-
νικό, τα παιδιά που με πανό και πορεί-
ες ζητούσαν την ένταξή τους στο σχο-
λείο, τους πρόσφυγες απεργούς πεί-
νας στα νησιά. Με όλους αυτούς θα
ενωθούμε και φέτος για έναν κόσμο
χωρίς σύνορα, πόλεμο και ρατσισμό.

Εύα Ηλιάδη, εργαζόμενη ΜΚΟ



Στάση εργασίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι
στα Λεωφορεία την Τρίτη 20/2 την ώρα που η Εργατική
αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο. Οι εργαζόμενοι

έκαναν στάση εργασίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκλογοαπο-
λογιστική γενική συνέλευση του σωματείου στο Σ.Ε.Φ. Oι εκλογές θα
πραγματοποιηθούν 14-15 Μάρτη.
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Χιλιάδες αντιφασίστες βγήκαν στους δρόμους του Βερολίνου το περασμένο Σάββατο και ακύρωσαν
την απόπειρα του AfD να καλέσει πορεία “υπέρ των γυναικών”(!). Η ακροδεξιά σπέρνει τη ρατσιστική

βρομιά ότι οι γυναίκες κινδυνεύουν από τους μετανάστες, προσπαθώντας να αξιοποιήσει την αντίστοιχη
υστερία που καλλιεργείται στην Ιταλία από τη δεξιά και τους φασίστες.

• «Από 1 Ιανουαρίου 2018, τα επιδό-
ματα που λαμβάνουν τα άτομα με αυτι-
σμό μειώνονται δραστικά, στο πλαίσιο
των περικοπών των κρατικών εξόδων. 

Η μείωση αυτή προέρχεται από την
"αυτόματη" μείωση του ποσοστού ανα-
πηρίας που σχετίζεται με τον αυτισμό»
καταγγέλλει σε ανακοίνωσή του ο ΕΟ-
ΔΑΦ (Εθνική Ομοσπονδία για τα Δικαιώ-
ματα του Αυτιστικού Φάσματος). «Ήδη,
εδώ και μερικές εβδομάδες, κάποια μέ-
λη της νόησης στο διαδίκτυο (noesi.gr)
έχουν λάβει επιστολές μέσω ΕΦΚΑ,
προς ενημέρωσή τους ότι το ποσοστό
80% που έχουν έως σήμερα αυτομάτως
μειώνεται σε 67% χωρίς νέα αξιολόγηση
από την Επιτροπή του ΚΕΠΑ � με την αι-
τιολογία ότι με βάση τις νέες διατάξεις
η διάγνωση "αυτισμός" αντιστοιχεί σε
αυτό το ποσοστό (67%)».

ΧΑΝΙΑ  Εκδήλωση

ΕΓΝΑΤΙΑ  Όχι στην ιδιωτικοποίηση
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η απεργία

των εργαζόμενων στην Εγνατία οδό την Παρασκευή
16/2 ημέρα έναρξης της διαδικασίας δημοπράτησης
του μεγαλύτερου αυτοκινητόδρομου της χώρας. 

Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν μεγάλη συγκέν-
τρωση έξω από τα κεντρικά γραφεία της διοίκησης
στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια αντιπροσωπεία
τους κατέθεσε ψήφισμα στο Υπουργείο Μακεδονίας
Θράκης. “Εννιά προτάσεις κατατέθηκαν από ιδιωτι-
κές εταιρίες και συμπράξεις για την διαχείριση της
Εγνατίας. Είναι σίγουρο πως καμιά από αυτές δεν  θα
είναι προς όφελος του κοινού, ενώ σε όλες τις προτά-
σεις υπάρχουν ρήτρες για αύξηση των διοδίων. Από

την μεριά μας σαν εργαζόμενοι τις επόμενες μέρες
θα ανακοινώσουμε τις δράσεις που πρόκειται να ορ-
γανώσουμε για να σταματήσουμε την ιδιωτικοποίηση.
Το σίγουρο είναι πως πλέον χρειάζεται ακόμα μεγα-
λύτερος συντονισμός με όλα εκείνα τα κομμάτια που
σπρώχνονται σε ιδιωτικοποίηση αφού είναι προφανές
πως κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ κινούνται με γρήγορους
ρυθμούς για τα ξεπουλήματα. Κανείς δεν μπορεί να
τους αντιμετωπίσει από μόνος του. Χρειάζεται κοινή
δράση”, ανέφερε μιλώντας στην ΕΑ ο Γιώργος Γου-
δέβενος, μέλος του ΔΣ των εργαζόμενων στην Εγνα-
τία εκλεγμένος με την παράταξη “Αριστερός Κλά-
δος”.

ΜΕΓΚΑ  Κούλουμα 
στη Motor Oil

Κούλουμα στα σκηνάκια που
έχουν στήσει έξω από τις εγκατα-
στάσεις της Motor Oil -συμφερόν-
των Βαρδινογιάννη- στην Ελευσίνα
έκαναν οι απλήρωτοι τεχνικοί του
MEGA που βρίσκονται εκεί για 20η
μέρα.

Ήδη δεκάδες είναι τα σωματεία,
οι φορείς αλλά και ο απλός κόσμος
που στέκεται στο πλευρό των ερ-
γαζόμενων που διεκδικούν τα δε-
δουλευμένα 17 μηνών και τις απο-
ζημιώσεις τους αφού τόσο ο μεγα-
λομέτοχος Βαρδινογιάννης, όσο
και οι υπόλοιποι μέτοχοι της εται-
ρίας αρνούνται να εκπληρώσουν

τις υποχρεώσεις τους. Οι 420 ερ-
γαζόμενοι του καναλιού έχουν
μπλοκάρει πλέον και τις διαφημί-
σεις του σταθμού, αφού όλα τα
έσοδα από αυτές, εδώ και σχεδόν
δύο χρόνια πήγαιναν στους μπλο-
καρισμένους λογαριασμούς της
εταιρείας και όχι στην αποπληρω-
μή των δεδουλευμένων τους.

Οι εργαζόμενοι καλούν τους συ-
ναδέλφους τους και αλληλέγγυο
κόσμο έξω από τη Motor Oil  να έρ-
θει να ενημερωθεί για την κατάστα-
ση στην οποία έχουν περιέλθει και
να τους συμπαρασταθεί στον αγώ-
να για τα δίκαια αιτήματά τους.

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΠΟ  

Απεργία στις 22/2

Α
περγία στις 22/2 προκηρύσσει το Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου
Προσωπικού του ΥΠΠΟ, συγκέντρωση στις 9μμ στα κεντρικά γρα-
φεία του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ) επί της Πανεπιστημί-

ου 57, Αθήνα, και πορεία στις 11πμ προς το Υπουργείο Πολιτισμού ζητών-
τας να  παραμείνουν στη δουλειά τους όλοι οι εργαζόμενοι του ΤΑΠ και να
μην υπάρξει καμιά απόλυση συμβασιούχου. 

Οι συμβασιούχοι του ΥΠΠΟ διεκδικούν άμεση έκδοση των 18μηνων
προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού στην καθαριότητα, άμεση εξόφλη-
ση όλων των δεδουλευμένων και άμεση πρόσληψη των 200 αρχαιοφυλά-
κων.

“Οι μάσκες πέφτουν και ο στόχος τους είναι πλέον προφανής: η μονιμο-
ποίηση της ομηρίας του συμβασιούχων, ο εξευτελισμός  της εργατικής
δύναμης προς όφελος της μεγιστοποίησης του κέρδους, η απαξίωση της
πολιτιστικής κληρονομιάς και η έμμεση ιδιωτικοποίησή της με την είσοδο
εργολάβων και συνεργείων σε όλους τους κλάδους και υπηρεσίες του ΥΠ-
ΠΟΑ. Η πιστή εφαρμογή, εν τέλει, των νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων,
της αντεργατικής πολιτικής ξεζουμίσματος του εργαζόμενου, το ξεπούλη-
μα της δημόσιας περιουσίας”, τονίζεται στην ανακοίνωση του σωματείου.

ΕΘΕΛ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ  Είπαν όχι 
στους ρατσιστές



Με επιτυχία έγινε η εκδήλωση που οργάνωσε το ΣΕΚ στην κατει-
λημμένη ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας με θέμα "Η πάλη ενάντια στο σε-

ξισμό και την καταπίεση». Τη συζήτηση παρακολούθησαν 17 άτομα
από τη ΣΓΤΚΣ και άλλες σχολές. 

Ξεκινώντας από τις έννοιες της εκμετάλλευσης και της υπεραξίας η
εισήγηση της Μαρίας Στύλλου έβαλε τα βασικά σημεία της ανάλυσης
σύμφωνα με την οποία η καταπίεση των γυναικών είναι δομικό στοιχείο
του καπιταλισμού: ο ρόλος της εργατικής οικογένειας και της απλήρω-
της εργασίας των γυναικών μέσα σε αυτή για την αναπαραγωγή της
εργατικής τάξης, η ανισότητα στους μισθούς, ο σεξισμός, η μη πρό-
σβαση στην έκτρωση και την αντισύλληψη κλπ. 

Ακολούθησε συζήτηση στην οποία έγιναν τοποθετήσεις και ερωτή-
σεις σχετικά με τα σεξιστικά στερεότυπα, αν πρόκειται για έμφυτες αν-
τιλήψεις, με ποιους τρόπους επηρεάζονται και οι άντρες εργάτες από

την καταπίεση, πώς ερμηνεύουμε την οργή που εκφράζεται μέσα στο
φεμινιστικό κίνημα, οι διαφορές των πρωτόγονων και των ταξικών κοι-
νωνιών όσον αφορά στις θέσεις των φύλων, κ.α. Μέσα από τις ερωτή-
σεις και τις τοποθετήσεις ήταν φανερό ότι η καταπίεση και η πάλη για
να τσακιστεί είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ τις φοιτήτριες και τους
φοιτητές, αλλά και ότι η δημόσια συζήτηση είναι τόσο ανοιχτή και σύν-
θετη που χρειάζεται συνεχή εμβάθυνση και δράση.

Αναδείχθηκε, τέλος, ποια είναι η δύναμη που μπορεί να τσακίσει το
σεξισμό: το γυναικείο κίνημα μαζί με το εργατικό και φοιτητικό που με
τις μάχες τους μπορούν να ανατρέψουν το σύστημα που παράγει την
εκμετάλλευση και την καταπίεση. Συζητήθηκε η συμμετοχή του συλλό-
γου στη διαδήλωση της 8 Μάρτη, 6μμ στην Κλαυθμώνος, πρόταση που
θα μπει στην επόμενη συνέλευση, αλλά και η σύνδεση της 8 Μάρτη με
τη διεθνή ημέρα δράσης κατά του ρατσισμού και του φασισμού 17/3.

Βασίλεια Χαρλαύτη, ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας
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Τ
ην ερχόμενη εβδομάδα
πάει για ψήφιση το νο-
μοσχέδιο για το Πανε-

πιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το
συντονιστικό της κατάληψης
της ΣΓΤΚΣ καλεί όλους τους
φοιτητικούς συλλόγους να δια-
δηλώσουν τη Δευτέρα 26/2 στις
12 το μεσημέρι στα Προπύ-
λαια. 

Ταυτόχρονα, μια σειρά σχο-
λές μπαίνουν σε τροχιά κινητο-
ποιήσεων για να μπλοκάρουν
σε όλες τις περιοχές της χώρας
τις προσπάθειες διάλυσης της
Παιδείας στις οποίες έστρωσε
το δρόμο η κυβέρνηση με τον
νόμο Γαβρόγλου που ψηφίστηκε
το καλοκαίρι: φοιτητές αντιστέ-
κονται στις συγχωνεύσεις άλλων
σχολών (όπως το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων με το ΤΕΙ Ηπείρου),
στην υποβάθμιση του επιστημο-
νικού αντικειμένου και των ερ-
γασιακών δικαιωμάτων, στη
διάλυση των εστιών, στις περι-
κοπές της εστίασης κ.α. 

Όλες αυτές οι μάχες έχουν
την προοπτική τους στην ανα-
τροπή του νόμου Γαβρόγλου
και κάθε προσπάθειας ιδιωτι-
κοποίησης της Παιδείας. 

«Ενωμένοι, με καταλήψεις
και διαδηλώσεις» 

Δ
υναμική διαδήλωση πραγματοποίησε
η κατάληψη της ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ Αθή-
νας στις 14/2. Με κύρια συνθήματα

«Κοινός αγώνας σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, αυτό το νομο-
σχέδιο θα ανατραπεί!» και «Κλείνουνε τα τμή-
ματα διαλύουν τις σχολές, χαρίζουν την Εκ-
παίδευση στους επενδυτές» η πορεία ξεκίνη-
σε από τα Προπύλαια και βάδισε προς τη
Βουλή. 

Προηγήθηκε μικροφωνική στην οποία δια-
βάστηκαν οι αποφάσεις της γενικής συνέλευ-
σης της ΣΓΤΚΣ, το κείμενο των σπουδα-
στών/τριών για το τι σημαίνει ΠΔΑ, και αντα-
πόκριση από τους αγώνες που ανοίγουν στην
Καλών Τεχνών στα Γιάννενα, ενώ μοιράστηκε
στον κόσμο το ενημερωτικό υλικό που έχει
βγάλει η κατάληψη. Το υλικό δείχνει τη σχέ-
ση του ν/σ που πάει για ψήφιση με όλες τις
προηγούμενες απόπειρες ιδιωτικοποίησης
της Παιδείας (νόμος Πλαίσιο, σχέδιο Αθηνά,
νόμος Γαβρόγλου) και τον τόνο έδωσαν οι
δεκάδες πικέτες με την αφίσα που έχει βγά-
λει η κατειλημμένη σχολή ενάντια στο ΠΔΑ.

«42 τμήματα συγχωνεύονται και γίνονται

26. Είναι απαράδεκτο γιατί χάνονται ειδικό-
τητες και ενώνονται τμήματα των οποίων τα
μαθήματα δεν έχουν σχέση. Ταυτόχρονα
μας κόβουν σιγά σιγά τη σίτιση, την ασφάλι-
ση και τις εστίες. Είναι και το ζήτημα της
χρηματοδότησης των νέων σχολών, της μεί-
ωσης των εισακτέων. Το ψήφισμα της ΣΓΤΚΣ
έχει στηριχθεί από την Καλών Τεχνών στα
Ιωάννινα, έχει σταλεί στην Κρήτη, την Χαλκί-
δα και αλλού. Επίσης 166 πανεπιστημιακοί
έχουν πει όχι στις συγχωνεύσεις», είπε στην
ΕΑ η Μαρία, φοιτήτρια της ΣΓΤΚΣ, ενώ η
Ευαγγελία τόνισε: «Σήμερα ήρθαν φοιτητές
και φοιτήτριες, ακόμη και απόφοιτοι, από
διάφορες σχολές του ΤΕΙ και άλλων ιδρυμά-
των. Θέλουν να ενωθούν μαζί μας ενάντια
στους αντιεκπαιδευτικούς νόμους. Βλέπουμε
ότι πανελλαδικά πάνε να περάσουν συγχω-
νεύσεις και έχουμε ξεσηκωμούς. Συνεχίζου-
με δυναμικά με συνελεύσεις, καταλήψεις,
πορείες, αφισοκολλήσεις, βγαίνουμε στο ρα-
διόφωνο, στην τηλεόραση, βγαίνουμε παν-
τού και φωνάζουμε για τα δικαιώματά μας».

Α.Φ.

2ήμερη απεργία
στην ΦΛΣ 

Σε διήμερη προειδοποιητική
απεργία στις 7 και 8 Μάρτη προ-
χωρά το διδακτικό προσωπικό
της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ. Εί-
ναι συνέχεια της τριήμερης
απεργίας που είχε κάνει μέσα
στην εξεταστική με αίτημα την
επαναφορά των μισθών, τις αυ-
ξήσεις και τη χρηματοδότηση
της Παιδείας. Η Γενική Συνέλευ-
ση που πήρε την απόφαση για
την απεργία 7-8/3, κάνει λόγο για
κλιμάκωση της απεργιακής κινη-
τοποίησης αν δεν υποχωρήσει η
κυβέρνηση, ενώ καλεί την ΠΟΣ-
ΔΕΠ να «πάρει τις απαραίτητες
πρωτοβουλίες και να ηγηθεί του
αγώνα που τώρα αρχίζει».

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Σύγκλητο την

Πέμπτη 15/2 προχώρησε ο ΦΣ της Καλών Τεχνών
και διήμερη κατάληψη της Πρυτανείας την Πέμπτη
και την Παρασκευή, μετά την γενική συνέλευση
της Τετάρτης 14/2. Στη Σύγκλητο οι φοιτητές δή-
λωσαν την εναντίωση τους στα σχέδια συγχώνευ-
σης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ΤΕΙ Ηπεί-
ρου και ζήτησαν το λόγο από την πρυτανική αρχή. 

Περά από τις υπεκφυγές και την αόριστη απάν-
τηση του πρύτανη Καψάλη πως θα μεσολαβήσει
ώστε να υπάρξει συνάντηση του ΦΣ Καλών Τεχνών
με τον Γαβρόγλου, η πιο αποκαλυπτική θέση ήταν
αυτή του αντιπρύτανη Αλμπάνη. Μετά από τοποθέ-
τηση φοιτητών πως το νέο Πανεπιστήμιο έρχεται
για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ιδιωτών
της περιοχής και ιδιαίτερα η δημιουργία των σχο-
λών διετούς φοίτησης, ο Αλμπάνης όχι μόνο επιβε-
βαίωσε αυτή την άποψη -αφού όπως μας είπε τα
διετή συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στο «Περι-
φερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο»- αλλά επιχειρη-
ματολόγησε υπέρ της μεταρρύθμισης. Όπως είπε
«το ιδιωτικό κεφάλαιο είναι ο πυλώνας για την πα-

ραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τα πανε-
πιστήμια θα πρέπει να στηρίξουν την επιχειρηματι-
κή ανάπτυξη». 

Μετά τη διαμαρτυρία στη Σύγκλητο ακολούθησε
κατάληψη της πρυτανείας και συζήτηση με τους
φοιτητές της σχολής για το πώς θα συντονίσουμε
αυτόν τον αγώνα. Οι φοιτητές/τριες του ΣΕΚ και
της ΕΑΑΚ, μετά το συντονιστικό ΕΑΑΚ που έγινε
το Σάββατο 17/2, οργανώνουμε γύρο συνελεύσε-
ων για την ερχόμενη εβδομάδα για να πάρουμε
αποφάσεις ενάντια στη συγχώνευση, να προχωρή-
σουμε σε καταλήψεις των σχολών μας και να ορ-
γανώσουμε πρωινή διαδήλωση στο κέντρο της πό-
λης. Είναι μάχη να κερδίσουμε όλους τους φοιτη-
τές που εναντιώνονται στις συγχωνεύσεις, πως ο
μοναδικός τρόπος για να νικήσουμε είναι η κλιμά-
κωση και ο συντονισμός των καταλήψεων συνολι-
κά απέναντι στο νόμο Γαβρόγλου. Είναι μια άποψη
που χρειάζεται ενίσχυση και στην ίδια την Καλών
Τεχνών αφού μέχρι στιγμής δεν εκφράζεται οργα-
νωμένα στο σύλλογο.

Λουίζα Γκίκα

Την Τρίτη 13/2 η κατάληψη της ΣΓΤΚΣ ορ-
γάνωσε εκδήλωση στον κεντρικό διάδρομο
του ΤΕΙ με θέμα το ν/σ για το ΠΔΑ και τον
ν.Γαβρόγλου. Συμμετείχαν και φοιτητές από
άλλες σχολές, όπως στο ΕΜΠ και το ΕΚΠΑ,
που μας εξήγησαν πώς πάνε να αλλάξουν
και τα δικά τους επαγγελματικά δικαιώματα
μέσω του νέου νόμου και πώς με το ξεκίνημα
του εαρινού εξαμήνου θα οργανώσουν γενι-
κές συνελεύσεις. 

Από τη μεριά μας σαν σχήμα Γραφίδα-
ΕΑΑΚ είπαμε καθαρά πως ο νέος νόμος δεν
είναι παρά μια νεοφιλελεύθερη επίθεση η
οποία θα χτυπήσει όλες τις σχολές και γι’ αυ-
τό πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη μάχη στα
ΤΕΙ ως αυτή που μπορεί να επηρεάσει τη μά-
χη πανελλαδικά. Τονίσαμε την ανάγκη και τη
δύναμη του μαζικού φοιτητικού κινήματος
και κλείσαμε δίνοντας την πολιτική προοπτι-
κή του αγώνα μέσα από τη σύνδεση του με
τα εργατικά ζητήματα, με την πάλη ενάντια
στο σεξισμό, το ρατσισμό, τους φασίστες,
την πάλη για Παιδεία σε μια άλλη κοινωνία. 

Την Τετάρτη 14/2 κάναμε συγκέντρωση
στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή.
Ήταν ενισχυτική η εκδήλωση της προηγού-
μενης ημέρας διότι έφερε φοιτητές από άλ-
λες σχολές στο δρόμο μαζί μας. 

Την Πέμπτη 15/2 έγινε η νέα ΓΣ. Η πλει-
οψηφία στήριξε το πλαίσιο αγώνα του Συντο-
νιστικού Κατάληψης για κλειστή σχολή μέχρι
την Τετάρτη 21/2 και νέα ΓΣ εκείνη τη μέρα,
για να πάρουμε απόφαση να κλείσει η σχολή
την πιο κρίσιμη εβδομάδα. Να είμαστε στο
δρόμο τη Δευτέρα 26/2 που θα ψηφίζεται το
ν/σ στη Βουλή, με τη ΣΕΥΠ και τους φοιτητι-
κούς συλλόγους που οργανώνονται στο
πλευρό μας.

Αργύρης Σκούρτης, ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας

Ενάντια στον σεξισμό

Εκδήλωση
συντονισμού
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ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2
ΗΣΑΠ Καλλιθέας 7:30πμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 7μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ πλατεία 7μμ

ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 6μμ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 8.30μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 6.30μμ

ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα  7μμ

ΝΙΚΑΙΑ  πλατεία Ελευθερίας 5.30μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 7μμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, 

κεντρική πλατεία 7μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ

ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 6.30μμ

ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη  

και Ρήγα Φεραίου 6μμ

ΞΑΝΘΗ πλατεία 6μμ

ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ πλατεία Αγ.Θεράποντα 6.30μμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  23/2
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 9πμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ  Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ

ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Αμπελοκήπων 11.30πμ

ΤΡΙΤΗ 27/2
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 7μμ

ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 7μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος

Μιχαήλ Αγγέλου 6.30μμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Θόλος 7μμ
Μαρξισμός και εθνικισμός
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
17 Μάρτη – διεθνής αντιφασιστική μέρα
δράσης
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 καφέ Μικρή Πλατεία 7.30μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 καφέ Κρίκος 7μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Κίνα – Από τον Μάο στον Σι Τζι Πινγκ
Ομιλητής: Λευτέρης Μπάνος

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 καφέ Περιμπανού 7μμ
17 Μάρτη – διεθνής αντιφασιστική μέρα
δράσης
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 στέκι Αριστερής Κίνησης
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7μμ
17 Μάρτη, διεθνής αντιφασιστικός ξεση-
κωμός
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 καφέ Ποέτα 8μμ
Η Σαουδική Αραβία σε αναταραχή
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 κυλικείο «Χρ.Τσακίρης»
6μμ
Μάνδρα – Η κρίση της Αττικής
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 καφέ Γιώτης 7μμ
Το μακεδονικό και η αριστερά
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Φιλοσοφική
Γερμανία – Αδιέξοδα και πολιτική κρίση
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 καφέ Καλαμαριά 7μμ
«Ανάκαμψη» για τους πλούσιους, αγώνες
για το εργατικό κίνημα
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 στοά Σαρκά, Α’κτίριο, Β’ ορ.
7.30μμ
Γερμανία – Αδιέξοδα και πολιτική κρίση
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 μίνι μάρκετ Σουλτάνα (Τσα-
κάλωφ 10) 7μμ
Η πάλη ενάντια στα μνημόνια και τους φα-
σίστες
Ομιλητής: Παναγιώτης Μαρκόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ
Η άνοδος του Χίτλερ δεν ήταν αναπόφευ-
κτη
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 καφέ Pure 8μμ
Η άνοδος του Χίτλερ δεν ήταν αναπόφευ-
κτη
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλητής: Κώστας Τόδουλος

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 καφέ Βαβέλ 8μμ
Μάνδρα, η κρίση της Αττικής
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Goody’s 8μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 καφέ Σεβάχ (Λεωφ. Πεντέ-
λης) 7μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 καφέ Στον Αέρα (Ηλία
Ηλίου 55) 8μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΟΛΩΝΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 καφέ Τυφλόμυγα 7μμ
17 Μάρτη – διεθνής αντιφασιστική μέρα
δράσης
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η Σαουδική Αραβία σε αναταραχή
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Κίνα – από τον Μάο στον Σι Τζι Πινγκ
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 καφέ Λα Ροζέ 6.30μμ
Το μακεδονικό και η αριστερά
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη 

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 εστίες ΦΕΠΑ 8μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 καφέ Κικιρίκο 6.30μμ
17 Μάρτη – διεθνής αντιφασιστική μέρα
δράσης
Ομιλήτρια: Εύη Κουμαντέα

ΧΑΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
17 Μάρτη – διεθνής αντιφασιστική μέρα
δράσης
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ) 

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 καφέ Πολύκεντρο 6μμ
17 Μάρτη – διεθνής αντιφασιστική μέρα
δράσης
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 καφέ Βυζάντιο 8μμ
17 Μάρτη – διεθνής αντιφασιστική μέρα
δράσης
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 δημαρχείο 7μμ
Η άνοδος του Χίτλερ δεν ήταν αναπόφευ-
κτη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

Στις σχολές

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 αίθουσα 636, 3μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητές: Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, καθηγή-
τρια σλαβικών σπουδών, Κώστας Πίττας,
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

Μαρξιστικά Φόρουμ
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αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα

εκδίδεται από το ΣΕΚ

Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα, 
τηλ. 210 5222213

Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος

Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα
τηλ. 210 5241001 

Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Νεκτάριος 
Δαργάκης, Κατερίνα Θωίδου, Σωτήρης
Κοντογιάννης, Νίκος Λούντος, Στέλιος 
Μιχαηλίδης, Κυριάκος Μπάνος, Λέαν-
δρος Μπόλαρης, Γιώργος Πίττας, Αφρο-
δίτη Φράγκου

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: Π. Γαβριηλίδης, 
Γ. Κούβαρης

Eκτύ πω ση: News Press Hold, 
παρ. Ορφέως 13, 194 00 Κορωπί 
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, 105 52 Ομό νοια 
e-mail: er ga ti ki@gmail.com
τηλ.: 210 5241001, fax: 2105227177 
Διεύθυνση Aλ λη λο γρα φί ας:
TΘ 8161 Oμό νοια 102 10 Aθή να 
Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά -
ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού -
το μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι -
νω νία απαλ λαγ μέ νη από την εκμε τάλ -
λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο ρεί να δημι-
ουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες πάρουν
συλ λο γι κά στα χέ ρια τους τον έλεγ χο
όλου του κοι νω νι κού πλού του και προ -
γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -
νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά -
γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις.
Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή
δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός
δρό μος προς μια τέτοια αλλα γή. Tο κοι -

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

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

μα τα"

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

ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 

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

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

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

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

Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των

μειο νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε δο -

νία και στα μέ τρα αστυ νό μευ σης των με-

τα να στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ -

σει τον εαυ τό της και όλους τους κατα -

πιε σμέ νους μέ σα από τη δι κή της δρά -

ση. Για να κερ δη θούν όλα τα κομ μά τια

της τά ξης σε αυ τή την πά λη εί ναι απα -

ραί τη το να οργα νω θούν τα πιο ξεκά θα -

ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε ένα επα να -

στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ μα.

Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους

εργά τες για την επα να στα τι κή προ ο πτι -

κή παρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς

αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε κά θε αντί -

λη ψη υπο κα τά στα σης της τά ξης, απ'

όπου και αν προέρ χε ται. 

Πα λεύ ου με για

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Ε
ίναι δύσκολο να διακρίνει κα-
νείς το μικρό μνημείο στη
συμβολή των οδών Τοσίτσα

και Μπουμπουλίνας στο κέντρο της
Αθήνας. Είναι μια μικρή μαρμάρινη
επιγραφή, που αποδίδει φόρο τιμής
σε δολοφονημένους διαδηλωτές
στις 5 Μάρτη του 1943. Ανάμεσά
τους κι ο Εδμόνδος Τορόν, Εβραίος
φοιτητής του ΕΜΠ και μέλος της
ΕΠΟΝ. 

Το σημείο δεν είναι τυχαίο. Στο
σημερινό «ιστορικό» κτίριο της οδού
Μπουμπουλίνας, στεγαζόταν τότε το
υπουργείο Εργασίας. Κι εκείνη την
συγκλονιστική μέρα, δεκάδες χιλιά-
δες διαδηλωτές/τριες πάλευαν να
φτάσουν ως εκεί. Ήταν κομμάτι της
συγκλονιστικής Γενικής Απεργίας
που παρέλυσε τα πάντα σε Αθήνα
και Πειραιά. 

Στις 19 Φλεβάρη ο στρατηγός Βίλ-
χελμ Σπάιντελ –στρατιωτικός διοικη-
τής νοτίου Ελλάδας τότε- υπέγραψε
το διάταγμα «περί υποχρεωτικής ερ-
γασίας του αστικού πληθυσμού της
Ελλάδας». Το διάταγμα πρόβλεπε
ότι «Έκαστος κάτοικος της Ελλάδος
16-45 ετών, υποχρεούται εάν το
απαιτήσουν οι περιστάσεις να ανα-
λάβει υποδεικνυόμενην προς αυτόν
εργασία διά τας γερμανικάς και ιτα-
λικάς υπηρεσίας. Οι άνδρες είναι
υποχρεωμένοι να εργάζωνται έξω
του τόπου της μονίμου κατοικίας,
συγκροτημένοι εις συμβιωτικάς ομά-
δας στρατοπέδου». 

Με άλλα λόγια, οι Ναζί «επέτασ-
σαν» όλο τον ανδρικό πληθυσμό που
μπορούσε να δουλέψει. Το Διάταγ-
μα δεν ανέφερε ρητά ότι οι επιστρα-
τευμένοι θα μεταφέρονταν μέχρι και
τα εργοστάσια στην Γερμανία.
Όμως, αυτή ήταν η γενική πεποίθη-
ση. Η φασιστική κατοχή είχε ήδη βά-
λει όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις
να δουλεύουν για τις παραγγελίες
της. Το παραπάνω βήμα, η επιστρά-
τευση, είχε μόνο μια πιθανή εξήγη-
ση: οι εργάτες θα γίνονταν σκλάβοι,
είτε στην Ελλάδα είτε στην Γερμα-
νία. 

Μάχη

Οι φήμες για την επικείμενη υπο-
γραφή του Διατάγματος κυκλοφο-
ρούσαν από τα τέλη του 1942. Στις
22 Δεκέμβρη έγινε η πρώτη μαζική
διαδήλωση προς το υπουργείο Ερ-
γασίας. Μπροστά ήταν οι φοιτητές
και οι εργάτες από τη Ν. Ιωνία (από
τις υφαντουργίες και τα λιγνιτωρυ-
χεία). Εκεί έπεσε ο πρώτος νεκρός
διαδηλωτής.

Το Διάταγμα έφτασε στο Εθνικό
Τυπογραφείο για να κυκλοφορήσει
στην επόμενη Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως στις 22 Φλεβάρη. Η πα-
νίσχυρη οργάνωση του Εργατικού
ΕΑΜ ενημέρωσε αμέσως την ηγεσία
του ΕΑΜ και του ΚΚΕ στην Αθήνα. Η
πρώτη απάντηση ήρθε στις 24 Φλε-
βάρη, με μια πετυχημένη απεργία
και μαζικές διαδηλώσεις που συγ-

κρούστηκαν με την αστυνομία και
τους Ιταλούς «καραμπινιέρους».
Εκείνη τη μέρα οι διαδηλωτές και οι
διαδηλώτριες κατάφεραν να μπουν
στο υπουργείο Εργασίας και να κά-
ψουν τα αρχεία του, που θα χρησί-
μευαν στην υλοποίηση της επιστρά-
τευσης. 

Η αποφασιστική μέρα ήταν η 5
Μάρτη. Η Γενική Απεργία κι οι δια-
δηλώσεις επισκίασαν τα πάντα. Κεν-
τρικό ρόλο στην οργάνωσή τους
έπαιξε ο Νίκος Πλουμπίδης, μέλος
του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ που καθοδη-
γούσε το Εργατικό ΕΑΜ. Σε ένα ση-
μείωμά του δέκα σχεδόν χρόνια με-
τά, στις παραμονές της δολοφονίας
του από το μετεμφυλιακό κράτος
της δεξιάς τον Μάρτη του 1954, θυ-
μόταν:

«Από το μεσημέρι της Τρίτης 4
του Μάρτη δεκάδες χιλιάδες λαϊκοί
αγωνιστές βρίσκονταν σε πυρετώδη
κίνηση. Τα τυπογραφεία και οι πολύ-
γραφοι δούλευαν αδιάκοπα. Πλα-
κάτ, σημαίες, συνθήματα ετοιμάστη-
καν. Τα σχέδια πορείας του κάθε
κλάδου καταστρώθηκαν. Χιλιάδες
προκηρύξεις και τρυκ μοιράστηκαν.
Οι συνδέσεις των διαφόρων κρίκων
κανονίστηκαν. Τα χωνιά τότε εφευ-
ρέθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή.
Όλοι οι τομείς, όλα τα γρανάζια της
πολύπλοκης και πολύπλευρης μηχα-
νής τέθηκαν σε κίνηση κι άρχισαν
ταχύτατα και κανονικά. Ξημέρωσε η
Τετάρτη 5 Μάρτη του 1943. Όλη η
κίνηση, όλες οι υπηρεσίες σταματη-
μένες».

Ο Ι. Χανδρινός στο βιβλίο του «Το
τιμωρό χέρι του λαού», για τον ΕΛΑΣ
και την ΟΠΛΑ της Αθήνας-Πειραιά,
γράφει για τη «μάχη της ασφάλτου»
εκείνη τη μέρα. Χιλιάδες διαδηλω-
τές/τριες:

«Ξεχύθηκαν από τα σημεία προ-
συγκέντρωσης σε Πλατεία Κάνιγ-
γος, Ομόνοια, Μοναστηράκι, Μητρό-
πολη και Εξάρχεια στην Πανεπιστη-

μίου αντιμετωπίζοντας πραγματικά
πυρά από Αστυνομία, Χωροφυλακή,
Ιταλούς Καραμπινιέρους και Γερμα-
νούς που είχαν διαταγή να εμποδί-
σουν την κίνηση του πλήθους προς
το Υπουργείο Εργασίας. Σκληρές
οδομαχίες, πετροπόλεμος και χειρο-
βομβίδες συγκλόνισαν ξανά τους
δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο
κάνοντας τους πάντες να παρατηρή-
σουν με θαυμασμό πως ‘αυτή η νεο-
λαία δε διαλύεται πια ούτε από άρ-
ματα μάχης’».

Την επόμενη μέρα ο κατοχικός
πρωθυπουργός Λογοθετόπουλος
έκανε μια δήλωση που κατηγορούσε
τους διαδηλωτές για βανδαλισμούς
και λεηλασίες. Η φρασεολογία γνω-
στή:

«Η κομμουνιστική οργάνωσις
ΕΑΜ, παρασύρασα δυστυχώς και
πολλούς δημοσίους υπαλλήλους και
φοιτητάς, μη εισακούσαντας τας
θερμάς μου συστάσεις, προκάλεσεν
αναρχικάς συγκεντρώσεις ανά την
πόλιν με σκοπόν να παρακωλύση
την ελευθέραν κίνησιν και λειτουρ-
γίαν των δημοσίων καταστημάτων
και του εμπορίου. Το αποτέλεσμα
της άφρονος αυτής ενεργείας υπήρ-
ξεν η σύγκρουσις των τρομοκρατι-
κών ομάδων με τα όργανα της τάξε-
ως, τα οποία εκτελούντα τας δοθεί-
σας αυστηράς εντολάς της κυβερ-
νήσεως επανέφερον την τάξιν.
Υπάρχουν, δυστυχώς, θύματα και
πολλοί τραυματίαι. Διεπιστώθη ότι οι
προκαλέσαντες τας χθεσινάς ταρα-
χάς λεηλάτησαν καταστήματα, εισέ-
δυσαν μέχρι και ιδιωτικών κατοικιών,
τρομοκρατήσαντες τους ενοίκους
με σκοπόν την λεηλασίαν και επυρο-
βόλησαν τους αντιστάντας εις την
οργιαστικήν ταύτην επιδρομήν των
βανδάλων».

Όμως, το διάταγμα της πολιτικής
επιστράτευσης αποσύρθηκε τελικά.
Ήταν μια νίκη μοναδική για όλη την
Ευρώπη. Πουθενά αλλού η επιστρά-

τευση του εργατικού δυναμικού για
τις ανάγκες της πολεμικής οικονο-
μίας των ναζί δεν ακυρώθηκε με μια
μεγάλη εργατική εξέγερση. Γιατί αυ-
τό ήταν η Γενική Απεργία της 5
Μάρτη, μια εργατική εξέγερση που
τράβηξε μαζί της τη νεολαία, τη
«φτωχολογιά» που υπέφερε από τα
δεινά της κατοχής και του πολέμου. 

Απεργίες

Η νικηφόρα μάχη κατά της επι-
στράτευσης δεν ήταν κεραυνός εν
αιθρία. Η αυτοπεποίθηση και η μα-
χητικότητα είχαν χτισθεί μέσα σε
ένα χρόνο σκληρών απεργιακών μα-
χών στην Αθήνα. Την «αυλαία» είχαν
ανοίξει τον Απρίλη του 1942 οι
«Τριατατικοί» (τηλέγραφος, ταχυ-
δρομεία, τηλέφωνα) όταν ένας συ-
νάδελφος λιποθύμησε από την πείνα
στο Κεντρικό Ταχυδρομείο. Τον Σε-
πτέμβρη του 1942 το Εργατικό ΕΑΜ
οργάνωσε ένα ακόμα κύμα απερ-
γιών που απλώθηκε σε πολλούς κλά-
δους. Συμμετείχαν οι “τριατατικοί”,
οι τραπεζικοί, οι εργάτες της Ουλεν
(ύδρευση), του Ηλεκτρικού Εργο-
στασίου, του ΦΙΞ, τα Λιπάσματα
στην Δραπετσώνα, οι λιγνιτωρύχοι
της Καλογρέζας, πολλοί υφαντουρ-
γοί, λιμενεργάτες και σιδηροδρομι-
κοί. Το σύνθημα: “Όχι άλλος χειμώ-
νας σαν του 1941-42”.

Το απεργιακό κίνημα θα συνεχιζό-
ταν και τους επόμενους μήνες μέσα
στο καυτό καλοκαίρι του 1943. Η
απεργία των τραμβαγέρηδων (τραμ)
τον Ιούνη και η σύλληψη της ηγε-
σίας τους προκάλεσε ένα από τα πιο
περίεργα σαμποτάζ: το κάψιμο δε-
κάδων βαγονιών στο αμαξοστάσιο
της Καλλιθέας.

Τον Απρίλη οι ναζί κατακτητές διό-
ρισαν τον Ιωάννη Ράλλη πρωθυ-
πουργό. Η κυβέρνηση Ράλλη ανα-
συγκρότησε το μηχανισμό καταστο-
λής και ίδρυσε τα Τάγματα Ασφαλεί-
ας. Όλη η «καλή κοινωνία» των Αθη-

νών έσπευσε να αγκαλιάσει τους
Ταγματαλήτες, τους προγόνους των
σημερινών δολοφόνων της Χρυσής
Αυγής. Τους επόμενους μήνες οι
χωροφύλακες, οι φασιστικές συμμο-
ρίες, οι ασφαλίτες της Ειδικής, οι
«εύζωνοι» των Ταγμάτων προσπάθη-
σαν να κάμψουν το κίνημα με ένα
λουτρό αίματος στις προσφυγικές,
εργατικές συνοικίες. 

Η ταξική πόλωση βάθαινε, και η
Αθήνα των πλούσιων, που περίμενε
τους Εγγλέζους αλλά εντωμεταξύ
έκανε μπίζνες με τους ναζί, βρισκό-
ταν αντιμέτωπη με την Αθήνα των
εργατών, των φοιτητών, της Αριστε-
ράς. 

Τις σφαίρες που δολοφόνησαν
τον Εδμόνδο Τορόν και τους συνα-
γωνιστές του γύρω από το υπουρ-
γείο Εργασίας στις 5 Μάρτη τις έρι-
ξε το απόσπασμα της Αστυνομίας
Πόλεων που το φρουρούσε με επι-
κεφαλής τον υπαστυνόμο Παπαδά-
κη. Στις 8 Μάρτη του 1943 μια σειρά
λογοτέχνες και ακαδημαϊκοί έστει-
λαν μια επιστολή διαμαρτυρίας στον
Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό. Σε αυτή
ανέφεραν ότι: 

«Ο προ του υπουργείου Εργασίας
χώρος μετεβλήθη εις πεδίον μάχης.
Όλα τα είδη του οπλισμού, όλα τα
μέσα: οπλοπολυβόλα, χειροβομβί-
δες, πιστόλια, αντλίες, ετέθησαν εις
εφαρμογήν. Μίαν ώραν διήρκεσεν η
σύρραξις. Όταν όμως το πλήθος
διελύθη, εκ των αποτελεσμάτων
απεδεικνύετο ότι ό,τι είχε συμβεί
υπερέβαινε κατά πολύ την προοπτι-
κήν μιας συνήθους μάχης. Νεκροί
έμεναν ξαπλωμένοι καταγής, τους
δε τραυματίας… δεν επρόφθαιναν
τα συνεργεία του Ερυθρού Σταυρού
να μετακομίζουν εις ιατρεία και νο-
σοκομεία. Πολλοί εξ αυτών βαρέως
τραυματισθέντες με διαμπερή της
κοιλίας ή των πνευμόνων, υπέκυψαν
αργότερον εις τα τραύματά των ή
χαροπαλεύουν ακόμη εις τα νοσοκο-
μεία και τας ιδιωτικάς κλινικάς. Ση-
μειωτέον ότι πολλοί εκ των τραυμα-
τιών είναι κορίτσια δέκα έξι και δέκα
οκτώ ετών». 

Και ζητούσαν:
«οι ομαδικές αυτές δολοφονίες

αόπλων πολιτών, νομίζομε πως δεν
είναι σωστό, πως δεν πρέπει να μεί-
νουν έτσι. Θα πρέπει να ζητηθούν
ευθύναι και να επιβληθούν κυρώσεις
εις τα όργανα εκείνα της τάξεως, τα
οποία, με το να έχουν όπλα, νομί-
ζουν ότι μπορούν και να τα χρησιμο-
ποιούν εις βάρος της ζωής αθώων
αόπλων πολιτών». 

Κανένα «όργανο της τάξεως» δεν
τιμωρήθηκε βέβαια. Διοικητής της
Αστυνομίας Πόλεων ήταν ο Άγγελος
Εβερτ. Ήταν ο ίδιος που έδωσε την
εντολή για να ανοίξουν πυρ οι άν-
δρες του στο Σύνταγμα στις 3 Δε-
κέμβρη του 1944. Κάποιοι από αυ-
τούς ίσως συμμετείχαν και στη σφα-
γή της 5 Μάρτη του 1943. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Η μάχη της επιστράτευσης



Η
άφιξη της ταινίας «Μαύρος Πάνθηρας» στους κινημα-
τογράφους είχε δημιουργήσει εύλογα μεγάλες προσ-
δοκίες. Σαν ήρωας κινουμένων σχεδίων ο Black Panth-

er υπάρχει από το 1966 στο σύμπαν της εταιρίας Μάρβελ και
αποτελεί μια σημαντική τομή στην ιστορία των κόμικς, καθώς
πρόκειται για την πρώτη ουσιαστικά θετική απεικόνιση μαύ-
ρου ήρωα. 

Πράγματι, ο Μαύρος Πάνθηρας είναι ο τίτλος του βασιλιά
στην Αφρικανική χώρα Ουακάντα, η οποία σε αντίθεση με τη
μιζέρια και την υπανάπτυξη των Αφρικανικών χωρών, αντιστά-
θηκε στην αποικιοκρατία και έφτασε να ευημερεί, χάρη στα
πλούσια κοιτάσματα από το σπάνιο μέταλλο βιμπράνιο αλλά
και χάρη στην συνετή διακυβέρνηση των «Πανθήρων» ηγετών
της. Στις δεκαετίες του 1960 και ’70, η σύγκριση με το κόμμα
των Μαύρων Πανθήρων ήταν αυτονόητη και έφτασε να δεί-
χνει τον δυναμικό βασιλιά να πολεμά κατά της Κου-Κλουξ-
Κλαν στον Αμερικάνικο Νότο. Σήμερα; Δυστυχώς η ευκαιρία
της ταινίας να γίνει το μανιφέστο του κινήματος «Black lives
matter» δεν βρισκόταν στο σκεπτικό των παραγωγών της. Ο
Μαύρος Πάνθηρας είναι μια άψογη οπτικοακουστική δημιουρ-
γία, με δράση, φαντασμαγορικό φολκλόρ, φοβερή μουσική,
άξιους ηθοποιούς, αλλά με ολότελα συμβατική άποψη. 

Αρκείται στο να απεικονίζει μια Αφρικανική χώρα ως πλού-
σια, αναπτυγμένη, με κοινωνική ευημερία και (προσεκτικά ιε-

ραρχημένη) δικαιοσύνη, με γυναίκες δυναμικές και σε θέσεις
–κλειδιά, μια χώρα που θέλει απλά και μόνο να περιφρουρή-
σει τα κεκτημένα της από επίδοξους ληστές- εισβολείς. 

Ο νέος ηγέτης της, Τ’Τσάλλα είναι το πρότυπο του δυνα-
τού, όμορφου, καλόκαρδου μαύρου, και κερδίζει τον θρόνο
του μονομαχώντας σώμα με σώμα με τους φυλάρχους. Η
απειλή για τον Τ’Τσάλλα δεν προκαλείται από κάποια δυτική
χώρα αλλά από τον πρώτο του ξάδελφο, ο οποίος επιστρέφει
από το Όκλαντ των ΗΠΑ, είναι σκληροτράχηλος βετεράνος
του πολέμου στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ και διεκδικεί τον

θρόνο της Ουακάντα, προκειμένου να ξεκινήσει μια παγκό-
σμια πολεμική εκστρατεία απελευθέρωσης της μαύρης φυλής
από την υποτέλεια και την αποικιοκρατία! Ειρωνικά λοιπόν οι
ρόλοι αντιστρέφονται. Ο βασιλιάς «Μαύρος Πάνθηρας» είναι
ο φιλειρηνικός ηγέτης, ενώ ο πραγματικός Μαύρος Πάνθη-
ρας, αυτός που εκπροσωπεί την κοινωνική θέση και την πολι-
τική κληρονομιά της Μαύρης απελευθέρωσης βρίσκεται στη
θέση του παρείσακτου –πολεμοχαρούς τυχοδιώκτη. 

Από κει και πέρα όλα είναι προβλέψιμα. Η σύνεση, η ειρηνι-
κή συνύπαρξη, το θετικό πρότυπο οφείλει να επικρατήσει
απέναντι στη μισαλλοδοξία και τις ακρότητες, ακόμη και όταν
τα κίνητρα για τις τελευταίες είναι πραγματικά και εύλογα.
Ηθικό δίδαγμα; Η φτώχεια και η περιθωριοποίηση των μαύ-
ρων στην Αμερική θα αντιμετωπιστεί όχι με την εξέγερσή
τους αλλά με επενδύσεις και έργα πολιτιστικής επιμόρφωσης
από επιφανείς μαύρους και με την διεκδίκηση μιας αξιοπρε-
πούς θέσης για τις αφρικανικές χώρες στον διεθνή καταμερι-
σμό και φυσικά στον ΟΗΕ. 

Αυτή την αφήγηση και άποψη υπηρετεί ο «Μαύρος Πάνθη-
ρας». Το κάνει με εντυπωσιακή κινηματογραφική αρτιότητα
και με χιούμορ που κάποιες στιγμές γεννά την εντύπωση της
παρωδίας, αλλά στην ουσία αναπαράγει τις κυρίαρχες ιδέες.

Δ.Κ.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τ
ο «Νησί των σκύλων» του
Γουές Άντερσον έμοιαζε να εί-
ναι η απόλυτα πανηγυρική ται-

νία έναρξης του 68ου φεστιβάλ
Μπερλινάλε, που ξεκίνησε στις 15
Φλεβάρη στο Βερολίνο: Καταξιωμέ-
νος δημιουργός, κινούμενα σχέδια
με ήρωες σκυλιά, Ιαπωνική ατμό-
σφαιρα. Κι όμως, το περιεχόμενο και
το μήνυμα της ταινίας ήταν διαφο-
ρετικό από το αναμενόμενο. 

Η ιστορία πραγματεύεται την εκ-
δίωξη όλων των σκύλων από την πό-
λη Μεγκασάκι από το καθεστώς του
αυταρχικού δημάρχου που τους με-
τατρέπει σε αποδιοπομπαίους τρά-
γους της πόλης και την εξορία τους
σε ένα νησί-σκουπιδότοπο, με τελική
λύση την εξόντωσή τους με δηλητη-
ριώδες αέριο! Ο αντισυμβατικός κι-
νηματογραφιστής πολιτικολογεί
ανοιχτά, κάτι που δεν συνηθίζει, και
δίνει την εναλλακτική λύση από τους
«σκυλόφρονες» φοιτητές που ξεση-
κώνονται, όχι μόνο για να σώσουν
τον καλύτερο φίλο του ανθρώπου,
αλλά και για την πολιτική αλλαγή. Ο
Άντερσον δήλωσε ανοιχτά ότι το σε-
νάριό του ξεκίνησε για να αποτείσει
φόρο τιμής στο Ιαπωνικό σινεμά του
Κουροσάβα και του Μιγιαζάκι, αλλά
στην πορεία έλαβε υπόψη την πολι-
τική επικαιρότητα.

Ο ρατσισμός, οι πρόσφυγες, η
φασιστική απειλή και οι αγώνες που
γεννιούνται έχουν πολύ κεντρική θέ-
ση στις προβολές και μάλιστα στο
διαγωνιστικό πρόγραμμα, όπου συ-
νήθως κυριαρχούν λιγότερο «αιχμη-
ρά» θέματα. Το πολυαναμενόμενο
«Τράνζιτ» του Γερμανού Κρίστιαν

Πέτζολντ («Μπάρμπαρα», «Φοίνι-
κας») εντυπωσίασε μεταφέροντας
το ομότιτλο μυθοστόρημα της Άννα
Ζέγκερς από την Γαλλία του 1941-
42 στο σήμερα. Με φόντο μια ιστο-
ρία περιπλάνησης, συγκλονιστικές
εικόνες δείχνουν τα Γερμανικά
στρατεύματα να προελαύνουν προς
τη Μασσαλία, ενώ Εβραίοι, Ευρω-
παίοι κομμουνιστές και αντικαθε-
στωτικοί συνωστίζονται για μια βίζα
στα προξενεία του Μεξικό και της
Ουρουγουάης! Η παραβολή με τον
πόλεμο και την προσφυγιά έγινε σα-
φής και στη συνέντευξη τύπου,
όπου η συζήτηση άναψε για τα κα-
λά, καθώς ο δημιουργός –που δεν
δίστασε να βάλει τη δική του χώρα
στη θέση του εισβολέα είπε χαρα-
κτηριστικά «Η προσφυγιά σήμερα
έχει γίνει μόνιμη κατάσταση».

Mεσολάβησε η προβολή της ται-

νίας «Το Μαύρο ‘47», μια μεγάλη Ιρ-
λανδική παραγωγή με φόντο τον λι-
μό στην Ιρλανδία τη δεκαετία του
1840. Πολύ σκληρές σκηνές και μια
απεικόνηση του Βρετανικού ιμπερια-
λισμού κοντά σε αυτό που πράγματι
υπήρξε, μακρυά από πρόσφατες πα-
ραγωγές που προσπαθούν να ωραι-
οποιήσουν την εικόνα της αυτοκρα-
τορίας. Η δημοσιογράφος της εφη-
μερίδας Guardian ομολόγησε στη
συνέντευξη τύπου ότι το μεγαλύτε-
ρο και πιο μαύρο κεφάλαιο στην
ιστορία της Ιρλανδίας παραμένει τε-
λείως άγνωστο στη Βρετανία, και
πράγματι, με εξαίρεση 1-2 ντοκιμαν-
τέρ της Ιρλανδικής τηλεόρασης, δεν
έχουν γυριστεί ως τώρα ταινίες με
αυτό το θέμα. Κίνητρο των δημιουρ-
γών ήταν να μιλήσουν για αυτό το
ιστορικό ταμπού.

Ακολουθούν 2 ακόμη καυτές πολι-

τικές ταινίες. Η «Μνήμη των Άλλων»,
με θέμα τις προσπάθειες των συγγε-
νών των θυμάτων του Ισπανικού εμ-
φύλιου και της χούντας για να παρα-
πέμψουν σε δίκη στελέχη της δικτα-
τορίας του Φράνκο- βασανιστές, πο-
λιτευτές, μεγαλογιατρούς-, που ευ-
θύνονται για εκατοντάδες χιλιάδες
βασανισμούς, θανάτους, «εξαφανί-
σεις», κλοπές βρεφών κλπ.. Ένας
αγώνας που ξεκίνησε με δικαστική
μορφή έχει πάρει μεγάλες διαστά-
σεις και απειλεί να τινάξει στον αέρα
τη θεμέλια λίθο της Ισπανικής μετα-
πολίτευσης μετά τον θάνατο του δι-
κτάτορα: Η συμφωνία όλων των κομ-
μάτων για αμνηστεία, «λήθη» και πο-
λιτική ομαλότητα κινδυνεύει, καθώς
μια Αργεντινή δικαστής έχει παρα-
πέμψει επώνυμους χουντικούς, τους
οποίους καλύπτει απόλυτα η κυβέρ-
νηση Ραχόι και ο βασιλιάς. Η δικαίω-
ση των συγγενών όχι μόνο δεν οδή-
γησε στον εφησυχασμό, αλλά αντί-
στροφα γέννησε ένα κίνημα που πα-
λεύει για το δικαίωμα της μνήμης
ενάντια στη λήθη. Οι δημιουργοί του
ντοκιμαντέρ μαζί με δεκάδες συντε-
λεστές βρίσκονται στο φεστιβάλ,
χειροκροτούνται καθημερινά σε γε-
μάτες αίθουσες και κατακλύζονται
από ερωτήματα.

Τη μέρα που γράφτηκε αυτό το
άρθρο, έγινε πρώτη προβολή για το
«Ουτόγια, 22 Ιούλη», που αναβιώνει
τη σφαγή των νεολαίων του Εργατι-
κού Κόμματος Νορβηγίας από τον

φασίστα Μπρέιβικ στην κατασκήνω-
σή τους κοντά στο Όσλο το 2011,
μέσα από την αφήγηση των επιζη-
σάντων.

Αυτή είναι μια μόνο γεύση από το
πώς η πολιτική συγκυρία αντανακλά-
ται και διαπερνά ακόμα και μια θε-
σμική διοργάνωση στην καρδιά μιας
Ευρώπης σε κρίση και αναβρασμό.
Οι επόμενες μέρες περιλαμβάνουν
ένα σημαντικό πανόραμα από τον
παγκόσμιο κινηματογράφο και αφιε-
ρώματα στο σινεμά της Βαϊμάρης
και βέβαια στον Μάη του 1968...

Δήμητρα Κυρίλλου

68η ΜΠΕΡΛΙΝΑΛΕ Αιχμηρά θέματα

ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡΑΣ  Αναπαράγοντας συμβάσεις

Το Μαύρο ‘47

Το νησί των σκύλων



Μ
αθητές, μαθήτριες, φοιτητές και φοι-
τήτριες οργανώνονται και βγαίνουν
στην αντεπίθεση μετά τη δολοφονία

17 ανθρώπων σε γυμνάσιο του Πάρκλαντ στη
Φλόριντα την περασμένη βδομάδα. 

Ο δολοφόνος, Νίκολας Κρουζ, είναι ρατσι-
στής και φασίστας. Αρχικά, μια φασιστοομάδα
(Δημοκρατία της Φλόριντας) τον διεκδίκησε
και για μέλος της, αν και αργότερα έκαναν λό-
γο για “παρεξήγηση”. Όμως ανεξάρτητα αν ο
Κρουζ είχε “κάρτα μέλους”, έκανε ναζιστικές
δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
κυκλοφορούσε με ναζιστικά σύμβολα.

Το CNN μεταδίδει πως σε ένα τσατ ο Κρουζ
έλεγε ότι πρέπει “να σκοτώνουμε Μεξικάνους,
να αλυσοδένουμε μαύρους και να τους κόβου-
με το λαιμό”. Σε άλλα δημόσια σχόλιά του
έβριζε και απειλούσε τους μουσουλμάνους.

Η οργάνωση Πορεία Γυναικών-Νεολαιίστικη
Ενδυνάμωση καλεί σε συμβολική αποχή σε
όλα τα σχολεία των ΗΠΑ στις 14 Μάρτη για 17
λεπτά (ένα για κάθε νεκρό). Άλλο κάλεσμα για
αποχή υπάρχει για τις 20 Απρίλη, όταν συμ-
πληρώνονται 19 χρόνια από το μακελειό στο
Κόλουμπαϊν.

Στις 24 Μάρτη οργανώνεται πορεία στην
Ουάσινγκτον, ενώ για τις 8 Μάρτη πολλές
πρωτοβουλίες προσπαθούν να οργανώσουν
απεργία γυναικών, στην παγκόσμια μέρα της
γυναίκας. Η Τζάκλιν Κόριν, μαθήτρια στο μοι-
ραίο σχολείο, λέει: “Μαζί με εκατό συμμαθη-
τές μου θα ταξιδέψουμε στο Ταλαχάσι αυτήν
την Τρίτη και Τετάρτη για να μιλήσουμε στους

γερουσιαστές και τους βουλευτές της Φλόριν-
τας”.

Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει οι κινητοποι-
ήσεις να περιοριστούν σε αιτήματα για καλύ-
τερο έλεγχο της οπλοκατοχής. Σίγουρα, η
υποκρισία του Τραμπ είναι προκλητική. Όταν
ένας εγκληματίας είναι μουσουλμάνος, κλιμα-
κώνεται η καταστολή. Τώρα, άρχισαν τα κη-
ρύγματα για τις “ψυχικές νόσους", οι ίδιοι που

διαλύουν το ελάχιστο σύστημα δημόσιας υγεί-
ας που υπάρχει στις ΗΠΑ. Και βέβαια πάντα
στο απυρόβλητο οι οπλολάγνοι υποστηρικτές
του.

Όμως το ζήτημα είναι πολύ βαθύτερο από
τους ελέγχους που ζητάνε οι Δημοκρατικοί. Οι
φασίστες κάθε είδους έχουν πάρει αέρα με
την εκλογή Τραμπ. Νιώθουν ελεύθεροι να προ-
παγανδίζουν το δηλητήριό τους με επίσημη

κάλυψη ενός προέδρου που θέλει τείχη, απε-
λάσεις και μιλάει για σκατοχώρες. Πρόσφατα
δολοφόνησαν την Χέδερ Χάγιερ σε αντιφασι-
στική διαδήλωση.

Ο ξεσηκωμός για το μακελειό στη Φλόριντα
μπορεί να ενωθεί με το ήδη μεγάλο κίνημα
ενάντια στο ρατσισμό και τις απελάσεις. Ιδιαί-
τερα στα σχολεία και τα Πανεπιστήμια αυτό το
κίνημα αποκτάει ρίζες.

Την περασμένη βδομάδα πάνω από 300 μα-
θητές σε λύκειο του Χιούστον βγήκαν σε απο-
χή, διαμαρτυρόμενοι για την απέλαση του
συμμαθητή τους, Ντένις Ριβέρα. Ο Ριβέρα συ-
νελήφθη μετά από καβγά στο σχολείο και τώ-
ρα απειλείται με απέλαση.

Εκπρόσωποι του ίδιου του ΟΗΕ καταγγέλ-
λουν ότι οι αμερικανικές αρχές αξιοποιούν την
αντιμεταναστευτική νομοθεσία για να στοχο-
ποιούν αγωνιστές. Το πιο χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα είναι της Μάρου Μόρα-Βιγγιαπάντο
που ηγήθηκε αγώνα για τα δικαιώματα των
κρατουμένων και τώρα την πετάνε εξω από τη
χώρα.

Ο μιλιταρισμός και ο ρατσισμός έχουν βα-
θιές ρίζες στο αμερικανικό κατεστημένο. Ο
Τραμπ έχει κάνει όλες αυτές τις συνδέσεις εν-
τελώς ολοφάνερες και γι'αυτό κάθε καινούρ-
για μάχη έχει τη δυναμική να βάλει στο στόχα-
στρο ολόκληρο το σύστημα.
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HΠΑ Ο δολοφόνος ήταν δηλωμένος ναζί 

Κάλεσμα της οργάνωσης Πορεία Γυναικών-Νεολαιίστικη Ενδυνάμωση σε αποχή σε όλα τα σχολεία των ΗΠΑ

Επιμέλεια: Νίκος Λούντος

Ν
α παραιτηθεί αναγκάστηκε ο
πρόεδρος της Νότιας Αφρι-
κής, Τζέικομπ Ζούμα, την πε-

ρασμένη βδομάδα. Είχε στυλώσει τα
πόδια παρά τις πιέσεις, αλλά τελικά
εγκατέλειψε την προσπάθεια να δια-
τηρηθεί στην εξουσία, όταν έφτανε
στο Κοινοβούλιο η ώρα της πρότα-
σης μομφής. 

Η αρχική πρόταση κατατέθηκε
στο Κοινοβούλιο από τους Μαχητές
της Οικονομικής Ελευθερίας (EFF),
ένα κόμμα που εμφανίστηκε και έχει
κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρό-
νια, στα αριστερά του κυβερνώντος
Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου
(ANC).

Όμως, και το ίδιο το ANC, το κόμ-
μα του Ζούμα, συντάχθηκε με την
πρόταση μομφής, αν και αλλάζον-
τάς της το σκεπτικό. Έτσι, ο Ζούμα
θα έφτανε να πεταχτεί εξευτελιστικά
από την εξουσία χωρίς ούτε μια ψή-
φο υπέρ του. Γι’ αυτό, έκανε μια
ύστατη προσπάθεια, δίνοντας μια
οργισμένη συνέντευξη μια μέρα πριν
την ψηφοφορία, επιχειρώντας να δι-
καιολογήσει γιατί αρνείται να υπα-
κούσει στην εντολή του ίδιου του
του κόμματος να παραιτηθεί. Αρχικά
είχε αποδεχθεί την πίεση του ANC,
αλλά στη συνέχεια απαίτησε να πα-
ραμείνει στην εξουσία άλλους τρεις
μήνες και ζήτησε εγγυήσεις για το
μέλλον του. Φοβάται ότι από την κα-
ρέκλα θα πάει κατευθείαν στη φυλα-
κή. 

Τελικά, το ηγετικό όργανο του
ANC αποφάσισε να του ζητήσει πα-

ραίτηση και να παρθούν “όλα τα κα-
τάλληλα κοινοβουλευτικά μέτρα”.
Παρά τη σκληρή απόφαση, ο γενι-
κός γραμματέας του ANC επέμενε
ότι όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι ο
Ζούμα έκανε κάποιο λάθος.

Η αντιπολίτευση τώρα ζητάει να
επισπευστούν οι εκλογές που κανο-
νικά θα γίνονταν το 2019. Ο χρόνος
που κερδίζει το ANC μέχρι τις εκλο-
γές σημαίνει χρόνο για τον Ζούμα
και για τους φίλους του στην κυβέρ-
νηση και στον κρατικό μηχανισμό.
Θα προσπαθήσουν να γλυτώσουν
όχι μόνο τη φυλακή, αλλά την οποι-
αδήποτε τιμωρία, και να παραμεί-
νουν στην εξουσία. 

Δεσμοί

Η κατάρρευση του Ζούμα έχει να
κάνει με τους δεσμούς του με τους
Γκούπτα, μια οικογένεια εκατομμυρι-
ούχων. Οι Γκούπτα έχουν επιχειρη-
ματικές σχέσεις με τον Ζούμα και
την οικογένειά του. Μια σειρά μάρ-
τυρες λένε πως η γνώμη των Γκού-
πτα επηρέαζε τις αποφάσεις του
Ζούμα σε ό,τι είχε να κάνει με ανα-
θέσεις δημοσίων έργων και διορι-
σμούς σε θέσεις ισχύος.

Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν
ενοχλούσε ούτε τους πλούσιους ού-

τε τους κομματικούς μηχανισμούς
για καιρό. Όταν η κατάσταση άρχισε
να αποσταθεροποιεί την οικονομία
ήταν που ανακάλυψαν πως ο Ζούμα
ήταν κλέφτης τεράστιων διαστάσε-
ων. Όταν έδιωξε τον Ντάντλα Νένε
από Υπουργό Οικονομικών το Δε-
κέμβρη του 2015, το Χρηματιστήριο
πέρασε ένα μίνι κραχ, το ραντ, το
νοτιοαφρικανικό νόμισμα έπεσε σε
ιστορικό χαμηλό, οι καπιταλιστές
ανησύχησαν για τα κέρδη τους και
άρχισαν να τα βάζουν με τον Ζούμα.

Πλέον ανέλαβε πρόεδρος ο Σίριλ
Ραμαπόζα. Ο Ραμαπόζα ήταν επικε-
φαλής του συνδικάτου των εργατών
στα ορυχεία μέχρι τις αρχές της δε-
καετίας του `90 για να μετατραπεί
σε μεγαλοεπιχειρηματία στη συνέ-
χεια, αφού πρώτα απέτυχε να γίνει
διάδοχος του Μαντέλα. Το 2012,
όταν εξελίχθηκε η αστυνομική σφα-
γή ενάντια στους απεργούς μεταλ-
λωρύχους στη Μαρικάνα, ο Ραμαπό-
ζα ήταν μεγαλομέτοχος της Λονμίν,
της εταιρείας που έστειλε τους μπά-
τσους να πυροβολήσουν πισώπλατα
τους απεργούς. Η Λονμίν είχε ζητή-
σει από τον Ραμαπόζα να πιέσει το
ANC ώστε να σταλεί ισχυρή αστυνο-
μική δύναμη στα ορυχεία για να κα-
ταστείλει τους απείθαρχους απερ-

γούς. Ο Ραμαπόζα υποσχέθηκε
“δράση" και αυτό που ακολούθησε
ήταν το χειρότερο επεισόδιο αστυ-
νομικής βίας στην ιστορία της Νό-
τιας Αφρικής μετά το απαρτχάιντ.

Όλα αυτά είναι η απόδειξη ότι
όσο διεφθαρμένος και να ήταν ο
Ζούμα και το περιβάλλον του (και σί-
γουρα ήταν), το πρόβλημα του ANC
πάει πολύ βαθύτερα.

Το συνδικάτο των μεταλλεργατών
Numsa την περασμένη βδομάδα δή-
λωσε πως “τίποτα δεν άλλαξε στο
κυβερνών κόμμα. Η κουλτούρα των
κολλητών και της διαφθοράς συνεχί-
ζει ανενόχλητη. Ο Ραμαπόζα απλώς
άλλαξε μια ομάδα πλιατσικολόγων
καπιταλιστών με μια άλλη.”

Το τέλος του απαρτχάιντ το 1994
ήταν μια τεράστια νίκη, όμως η οικο-
νομική ισχύς στη Νότια Αφρική πα-
ραμένει στα χέρια των πολυεθνικών,
των λευκών αφεντικών και ενός μι-
κρού στρώματος πλούσιων μαύρων.

Ο Ζούμα ανέβηκε στην εξουσία το
2009 ως υποτιθέμενη αριστερή
εναλλακτική απέναντι στον προ-
ηγούμενο πρόεδρο, Τάμπο Μπέκι, ο
οποίος είχε στρίψει τη χώρα στον
ανεξέλεγκτο νεοφιλελευθερισμό, σε
συνδυασμό με μια παντελή άρνηση
να αναγνωριστεί η μάστιγα του

AIDS.
Αντί για αλλαγή, ο Ζούμα έκανε το

παν για να συνεχιστεί η προστασία
των μεγάλων επιχειρήσεων, και
όπως φαίνεται διεκδικούσε τεράστια
ανταλλάγματα γι' αυτήν του την
προσπάθεια.

Η κρίση του ANC είναι τόσο μεγά-
λη που το νοτιοαφρικανικό Κομμου-
νιστικό Κόμμα (SACP) ανακοίνωσε
πρόσφατα πως θα πάρει μέρος ανε-
ξάρτητα στις εκλογές του 2019. Μέ-
χρι τώρα, το SACP ήταν πάντα τμή-
μα της “τριπλής συμμαχίας" με το
ANC και την εργατική συνομοσπον-
δία Cosatu.

Ο αναπληρωτής γραμματέας του
κόμματος, Σόλι Μαπάιλα, είπε ότι το
κόμμα πλέον θα πάρει μέρος σε ένα
“λαϊκό μέτωπο”. Την ίδια στιγμή,
όμως, το SACP ζήτησε γρήγορη
αναδιάταξη της τριπλής συμμαχίας,
με προγραμματική ενότητα ώστε να
εξασφαλιστεί η νίκη στις εκλογές
του 2019. Δηλαδή, με αντάλλαγμα
μερικά υπουργεία, τα περι “λαϊκού
μετώπου" μπορούν να πάνε περίπα-
το.

Η αντίσταση στην κατάντια του
ANC χρειάζεται ανεξάρτητη σοσιαλι-
στική, εργατική οργάνωση.

Ν. ΑΦΡΙΚΗ Ο Ζούμα έφυγε. 
Οι πλιατσικολόγοι καπιταλιστές;



ΑΦΙΕΡΩΜΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Κώστας Βλασόπουλος
πανεπιστημιακός Ρέθυμνο

Γιώργος Γιαννόπουλος
περιοδικό ΕΝΕΚΕΝ

Πάνος Γκαργκάνας
Εργατική Αλληλεγγύη

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου
πανεπιστημιακός 
Σλαβικές σπουδές

Λήδα Καζαντζάκη
ιστορικός Τέχνης

Χριστίνα Καρακιουλάφη 
πανεπιστημιακός Ρέθυμνο

Κώστας Καταραχιάς
πρόεδρος συλλόγου 
εργαζομένων νοσ. Αγ. Σάββας

Δημήτρης Κουσουρής
ιστορικός

Πέτρος Κωνσταντίνου
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Μιχάλης Λυμπεράτος
εκπαιδευτικός-ιστορικός

Ζανέττα Λυσικάτου
ΔΣ ΟΕΝΓΕ

Αντώνης Μαούνης
αρχιτέκτονας πρόεδρος ΣΑΔΑΣ

Φόλκχαρτ Μόσλερ
Marx 21-Γερμανία

Λέανδρος Μπόλαρης
ιστορικός

Φοίβος Οικονομίδης
ιστορικός
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200 χρόνια Μαρξ,  100 χρόνια ΣΕΚΕ,
50 χρόνια Μάης ’68,  30 χρόνια “Μαρξισμός”
Σ

πάνια συμβαίνει μια χρονιά να είναι τόσο
σημαδεμένη από ιστορικές επετείους όσο
η φετινή. Μέσα στο 2018 γιορτάζουμε τα

200 χρόνια από τη γέννηση του μεγαλύτερου
θεωρητικού της κοινωνικής επανάστασης, του
Καρλ Μαρξ. Στα τριάντα του, το 1848, έγραψε
μαζί με τον Ένγκελς το Κομμουνιστικό Μανιφέ-
στο ακριβώς την ώρα που ξεσπούσε σε όλη την
Ευρώπη το κύμα των επαναστάσεων που σημά-
δεψε το πέρασμα από την εποχή των αστικών
επαναστάσεων στην εποχή των εργατικών.

Το 1918, η επανάσταση στη Ρωσία ζούσε το
Έτος Ένα και το ξέσπασμά της στη Γερμανία
φούντωνε παντού τις ελπίδες όχι μόνο για το
τέλος της φρίκης του Α�Παγκόσμιου Πόλεμου
αλλά και για τη νίκη των εργατών παντού. Στην
Ελλάδα, αυτή η ορμή θεμελίωνε το ΣΕΚΕ και
άνοιγε τη μεγάλη εκατόχρονη πορεία της Αρι-
στεράς με τις θυελλώδεις εξάρσεις της αλλά
και τις πικρές ήττες της.

Σταθμός για ένα νέο ξεκίνημα της επαναστα-
τικής αριστεράς ήταν η έκρηξη του Μάη 1968
που φέτος τιμούμε τα πενήντα χρόνια της. Σή-
μερα, χιλιάδες αναζητούν και πάλι ένα νέο ξεκί-
νημα μετά την εμπειρία της “πρώτη φορά” Αρι-
στεράς στην κυβέρνηση. Ο γιορτασμός των
επετείων γίνεται ζωντανή συζήτηση για την πο-
ρεία και την προοπτική του κινήματος.

Το τετραήμερο φεστιβάλ επαναστατικών ιδε-
ών “Μαρξισμός 2018” που θα γίνει στις 17-20
Μάη στη Νομική Σχολή της Αθήνας φιλοδοξεί
να συμβάλει σε αυτή τη συζήτηση. Έχει πίσω
του τριάντα χρόνια συμβολής καθώς ξεκίνησε
το 1988 τιμώντας την τότε επέτειο του Μάη.
Σαν ένας τέτοιος “θεσμός” του κινήματος ελπί-
ζει ότι θα βοηθήσει όλους και όλες μας να
βρούμε τις απαντήσεις που τόσο έχουμε ανάγ-
κη. 

Δηλώστε συμμετοχή.

μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584
www.marxistiko.gr

Θα τα
βρείτε
στο

Η πρώτη αφίσα 
για τις εκδηλώσεις Μαρξισμός το 1988
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