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Διαδήλωση στον Πειραιά, Παρασκευή 2 Μάρτη,
Πλατεία Καραϊσκάκη, 6μμ γυρίστε στις σελίδες 7, 8, 9, 20

Χτύπησαν τη δικηγόρο
της οικογένειας Φύσσα!
Ως πότε θα κυκλοφορούν
ελεύθεροι οι δολοφόνοι;

Σχολεία, Δήμοι,
Νοσοκομεία

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,
ΟΧΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

γυρίστε στις σελίδες 4, 5

Και οι φοιτητές
ενάντια στις
επιθέσεις Γαβρόγλου

σελ. 14, 15

Η
παραίτηση της αναπληρώτριας
υπουργού Εργασίας μετά τις
αποκαλύψεις ότι έπαιρνε επιδό-

τηση ενοικίου ενώ διαθέτει τεράστια
περιουσία είναι ένα κραυγαλέο σύμ-
πτωμα του πολιτικού κατήφορου της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 

Στη δήλωση της παραίτησής της η
υπουργός ισχυρίζεται ότι δεν είχε πρό-
θεση να προκαλέσει το κοινό περί δι-
καίου αίσθημα και ομολογεί ότι η πρό-
κληση έγινε χειρότερη όταν έγιναν γνω-
στά τα περιουσιακά στοιχεία που κατέ-
χει μαζί με τον σύζυγό της. Ήταν άραγε
τόσο δύσκολο πολιτικά να είχε καταλά-
βει από την αρχή πόσο προκλητικό εί-
ναι να εισπράττει επιδότηση 1.000 ευ-
ρώ το μήνα όταν εποπτεύει τις συνθή-
κες εργασίας ενός κόσμου που δεν
παίρνει ούτε τα μισά σαν μηνιάτικο ή
δεν παίρνει επίδομα ενώ είναι άνεργος;

Αυτή η πολιτική αφασία δεν είναι
απλά και μόνο προσωπικό γνώρισμα
της συγκεκριμένης υπουργού. Είναι χα-
ρακτηριστικό βασικών επιλογών της
στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ. 

συνέχεια στη σελίδα 2

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Χρειάζεται 
ξήλωμα πολιτικής,
όχι απλά προσώπων
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Η
κυβέρνηση στο νομοσχέδιο
για το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής νομοθετεί την εφαρ-

μογή της δίχρονης υποχρεωτικής
προσχολικής αγωγής. Με μια πρώτη
ματιά φαίνεται ότι υλοποιεί ένα πα-
λιό αίτημα του εκπαιδευτικού κινή-
ματος. Είναι όμως έτσι; 

Ας μη βιαζόμαστε να πανηγυρί-
σουμε. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει
ότι χρησιμοποιεί το κέλυφος πολλών
αιτημάτων των εργαζομένων και των
κινημάτων για να τους δώσει άλλο,
βαθύ νεοφιλελεύθερο, περιεχόμενο,
διασπώντας την ίδια στιγμή τα κινή-
ματα.

Για να εφαρμοστεί το συγκεκρι-
μένο μέτρο απαιτούνται χιλιάδες μό-
νιμοι διορισμοί νηπιαγωγών και δημι-
ουργία νέων νηπιαγωγείων. Αυτό
δεν έχει εξασφαλιστεί. Πουθενά δεν
φαίνεται να έχει εξασφαλιστεί η χρη-
ματοδότηση για να δημιουργηθούν
νέα νηπιαγωγεία όπως έγινε από το
2006 έως το 2010, που χτίστηκαν
392 νέα νηπιαγωγεία. Το αντίθετο
μάλιστα. Η εφαρμογή του μέτρου
προβλέπεται σε βάθος τριετίας αρ-
χίζοντας μόνο σε ορισμένους Δή-
μους και όχι σε όλη τη χώρα. Το μέ-
τρο συνδέεται με  απόφαση του δι-
ευθυντή εκπαίδευσης, του περιφε-
ρειακού διευθυντή και κοινής
υπουργικής απόφασης υπουργού
Παιδείας και του υπουργού Οικονο-
μικών. Όπως και οι 20.000 διορισμοί
που είχαν υποσχεθεί, έτσι και το ζή-
τημα της εφαρμογής της δίχρονης
υποχρεωτικής προσχολικής εκπαί-
δευσης θα εξαρτάται από την πο-
ρεία των οικονομικών της χώρας.
Νέα νηπιαγωγεία και νηπιαγωγούς
θα έχουμε μόνο αν μπορούν να χω-
ρέσουν στην επίτευξη των πλεονα-
σμάτων του 3,5%. 

Κίνδυνος

Υπάρχει ή όχι κίνδυνος η εφαρμο-
γή του μέτρου να σημάνει ότι το ήδη
υπάρχον προσωπικό θα φορτωθεί
πολύ περισσότερα παιδιά; Μπορεί
να υπάρξει δίχρονη υποχρεωτική σε
συνδυασμό με το όριο των 14 παι-

διών για να ιδρυθεί νηπιαγωγείο; Σε
ποιο νηπιαγωγείο θα πάνε άραγε τα
παιδιά μιας περιοχής που δεν συμ-
πληρώνει το μαγικό αριθμό 14; Από
την αντίθετη πλευρά, αν τα παιδιά
είναι πολλά σε μια περιοχή και απαι-
τείται η δημιουργία πολλών νέων νη-
πιαγωγείων, θα αναστέλλεται το μέ-
τρο λόγω οικονομικού κόστους; Τι
μας κάνει να πιστεύουμε ότι η κυ-
βέρνηση την ώρα που ετοιμάζει
σφαγή θέσεων εργασίας με συγχω-
νεύσεις τμημάτων στην Α Δημοτι-
κού, όπως προβλέπει το ΠΔ 79, την
ώρα που ετοιμάζεται να αναθεωρή-
σει την ώρα σίτισης ως διδακτική
ώρα,  που προετοιμάζει αύξηση του
ωραρίου, θα κάνει μια εξαίρεση για
τους νηπιαγωγούς; Μήπως άραγε
πέρασε πολύς καιρός από την υπο-
βάθμιση του ολοήμερου νηπιαγωγεί-
ου που το μετέτρεψαν και αυτό σε
παιδοφυλακτήριο;

Ταυτόχρονα παραμένει ανοιχτό το
ζήτημα της ελεύθερης επιλογής των
γονιών για το που θα γράψουν το

παιδί τους. Σε αυτή την περίπτωση ο
κύριος ωφελημένος θα είναι οι ιδιώ-
τες.

Η ΔΟΕ αντί να ανοίγει όλα αυτά
περιορίζεται στο να επιχειρηματολο-
γεί για την επιστημονικότητα του μέ-
τρου, λες και είναι επιστημονικός
όμιλος και αντιπαρατίθεται με την
ΚΕΔΕ και την ΠΟΕ ΟΤΑ, αφήνοντας
την κυβέρνηση στο απυρόβλητο.
Και όμως την ίδια στιγμή δε διστάζει
να ξεπουλάει τον αγώνα των ανα-
πληρωτών. Η Συνέλευση των Προ-
έδρων πέρασε χωρίς να αποφασίσει
τίποτα. Η πρόταση για κινητοποίηση
στις 23 Φλεβάρη λοιδορήθηκε. Οι
πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι και οι ανα-
πληρωτές που θέλησαν να δράσουν
αφέθηκαν αστήρικτοι. Το ίδιο και η
πρόταση για απεργία στις 2 Μάρτη.
Ως αυτή τη στιγμή δεν έχει αποφα-
σιστεί καμία κινητοποίηση από τη
ΔΟΕ για τη μέρα που οι αναπληρω-
τές καλούν σε πανελλαδική κινητο-
ποίηση. Η κυβέρνηση δεν θα μπο-
ρούσε να βρει καλύτερο στήριγμα. 

Το χειρότερο θα είναι η εκπαιδευτι-
κή αριστερά και οι κινήσεις βάσης να
τσιμπήσουν σε αυτή τη λογική και
απλά να κινηθούν πίσω από τη ΔΟΕ.
Ιδιαίτερα οι αναπληρωτές και οι νη-
πιαγωγοί. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει
τη συνδικαλιστική τους χρεωκοπία. Η
κυβέρνηση δεν είναι αθώα. Ούτε
ασκεί φιλεργατική πολιτική. Διαχειρί-
ζεται την κρίση του ελληνικού καπιτα-
λισμού και εφαρμόζει τις επιταγές
του ΟΟΣΑ στην εκπαίδευση. Δεν ορ-
γανώνει αντίσταση σε αυτές. Ας μην
το ξεχνάμε αυτό. Είναι λάθος η εικό-
να ότι από τη μια πλευρά βρίσκεται η
ΚΕΔΕ που είναι οπαδός της αποκέν-
τρωσης και από την άλλη βρίσκεται η
κυβέρνηση. ΚΕΔΕ και ιδιοκτήτες
ιδιωτικών παιδικών σταθμών διεκδι-
κούν μεγαλύτερο μερίδιο από τη διά-
λυση της προσχολικής αγωγής και
εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας ταυτό-
χρονα χαμηλό εργασιακό κόστος και
η κυβέρνηση δουλεύει γι’ αυτούς. 

Φόβος

Είναι πραγματικοί οι φόβοι που εκ-
φράζονται ότι οι εξελίξεις μπορεί να
σημάνουν μείωση των ΕΣΠΑ στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς των Δή-
μων. Η συνέπεια αυτού θα είναι μει-
ώσεις προσωπικού αλλά και πιέσεις
για αυξήσεις στα τροφεία, πράγμα
που με τη σειρά του ωφελεί τους
ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.
Πουθενά δεν διαφαίνεται ότι η κυ-
βέρνηση είναι διατεθειμένη να εξα-
σφαλίσει ότι τα 30.000 περίπου παι-
διά που αποκλείονται κάθε χρόνο
από τους παιδικούς σταθμούς θα
βρουν θέση σε αυτούς. Οι δεσμεύ-
σεις της κυβέρνησης περί δημιουρ-
γίας χιλιάδων παιδικών σταθμών δεν
έχουν καμία αξία. 20.000 αδιόριστοι
εκπαιδευτικοί μπορούν να βεβαι-
ώσουν τον οποιοδήποτε γραφει-
οκράτη γι’ αυτό.

Από την άλλη, η πλειοψηφία του
ΔΣ της ΠΟΕ ΟΤΑ αντί να ανοίγει τα
ζητήματα των αποκλεισμών στους
παιδικούς σταθμούς, των τροφείων,
των voucher και της κρατικής χρημα-
τοδότησης προς τους ιδιώτες μέσω

αυτών, αντί να ανοίγει τα ζητήματα
των ελαστικών εργασιακών σχέσεων,
της εργασιακής ανασφάλειας και
ομηρίας των εργαζόμενων στους
παιδικούς σταθμούς, στοχοποιεί το
δημόσιο νηπιαγωγείο θέτοντας εμμέ-
σως πλην σαφώς ζητήματα ωραρίου
των νηπιαγωγών. Υπερασπίζει το «δι-
καίωμα» της ελεύθερης επιλογής
κλείνοντας το μάτι στους ιδιώτες. Η
συμμαχία της με τη νεοφιλελεύθερη
ΚΕΔΕ, που ζητάει να περάσουν τα
νηπιαγωγεία στους Δήμους, εκλαμ-
βάνεται και ορθώς, από χιλιάδες νη-
πιαγωγούς ως μια επιθετική κίνηση
εναντίον των δικαιωμάτων τους. 

Το αίτημα για δίχρονη υποχρεωτι-
κή προσχολική αγωγή είναι ένα αίτη-
μα επέκτασης της Δημόσιας Εκπαί-
δευσης και αυτού που ονομάζουμε
κοινωνικό κράτος. Δεν μπορεί να
επιτρέψουμε να εκφυλίζεται από τη
στάση κυβέρνησης και συνδικαλιστι-
κής γραφειοκρατίας. Τα πρωτοβάθ-
μια σωματεία της βάσης πρέπει να
επιβάλλουν με κοινές πρωτοβουλίες
το συντονισμό των δύο κλάδων από
τα κάτω, μην αφήνοντας να ισχύσει
καμία απόλυση, σε κανένα από τους
δύο κλάδους. Διεκδικώντας προσλή-
ψεις προσωπικού, μονιμοποιήσεις
συμβασιούχων και αναπληρωτών.
Πραγματική επέκταση των δημόσιων
δομών, νηπιαγωγείων και παιδικών
σταθμών. Επαναφορά του ολοήμε-
ρου νηπιαγωγείου, κατάργηση του
ορίου των 14 παιδιών για ίδρυση
νηπ/γειου. Μείωση της αναλογίας
εκπαιδευτικού/νηπίων στο 1/15. Κα-
τάργηση των voucher και των τρο-
φείων. Κατάργηση των κριτηρίων
αποκλεισμού των παιδιών. Μόνο έτσι
θα ισχύσει η δίχρονη υποχρεωτική
προσχολική εκπαίδευση στα νηπια-
γωγεία με ταυτόχρονη ένταξη όλων
των παιδιών στους βρεφονηπιακούς
παιδικούς σταθμούς.

Σεραφείμ Ρίζος, πρόεδρος 
συλλόγου εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Χανιά

Νίκος Χατζάρας, μέλος ΔΣ 
συλλόγου εργαζομένων 

Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Πρώτη επιλογή: η «συνέχεια του κράτους». Το κράτος το
οποίο ανέλαβαν να διαχειριστούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι
δομημένο για να στηρίζει τα προνόμια της άρχουσας τάξης. Οι
κορυφές της κάθε ιεραρχικής γραφειοκρατίας αυτού του κρά-
τους έχουν κατοχυρωμένες παροχές που τους εξασφαλίζουν
εξομοίωση με τα στελέχη που διευθύνουν τις επιχειρήσεις. Εί-
ναι στοιχειώδες ότι η Αριστερά που παλεύει για τα συμφέροντα
της εργατικής τάξης συγκρούεται με αυτά τα προνόμια. Γιατί ο
κάθε εκλεγμένος (υπουργός, βουλευτής, δήμαρχος κλπ) να μην
αρκείται σε ένα μισθό ίσο με τον μέσο μισθό με τον οποίο επι-
βιώνει ο κόσμος της δουλειάς; Αντί γι’ αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας
επέλεξε τη συνέχιση των προνομίων που έχουν καθιερώσει οι
δυνάμεις του κατεστημένου, οι οποίες τώρα ζητάνε και τα ρέ-
στα από την  κυβέρνηση.

Δεύτερη επιλογή: πρόσωπα που αντιστοιχούν στις πολιτικές
που προσκυνάει η κυβέρνηση. Ένας καραμπινάτος δεξιός για
τους καραβανάδες, ένας απόστρατος για τους μπάτσους, ένας

εκατομμυριούχος για το υπουργείο προσέλκυσης επενδύσεων.
Ο Παπαδημητρίου δεν είναι μόνο ο πλούσιος σύζυγος της  επι-
δοτούμενης υπουργού που παραιτείται μαζί της. Είναι προσω-
ποποίηση του εφαρμοσμένου νεοφιλελευθερισμού.

Όσο πιο συστηματικά ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε από
τους αρχικούς συμβιβασμούς στην πλήρη υιοθέτηση των πολι-
τικών επιλογών των μνημονίων και της άρχουσας τάξης σε
όλους τους τομείς, τόσο πιο έντονα ήρθαν στο προσκήνιο σαν
πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησής του τα πρόσωπα που
τώρα παραιτούνται κάτω από το βάρος απαράδεκτης συμπερι-
φοράς.

Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: χρειάζεται ξήλωμα πολιτι-
κής, όχι μόνο προσώπων. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, η νεολαία
που αγανακτούν με τις προκλήσεις δεν έχουν τίποτε να περιμέ-
νουν από έναν ανασχηματισμό.  Μόνο η οργανωμένη δύναμη
του εργατικού κινήματος μπορεί να επιβάλει τις αλλαγές που

χρειάζονται, την προτεραιότητα στις ανάγκες της εργατικής τά-
ξης υποχρεώνοντας τους καπιταλιστές να πληρώσουν το κό-
στος. Με κρατικοποίηση και εργατικό έλεγχο των τραπεζών
που λεηλατούν συντάξεις και σπίτια. Με κρατική βιομηχανία
φαρμάκου αντί για το άρμεγμα των νοσοκομείων από την κάθε
Νοβάρτις. Με χρηματοδότηση για τα Σχολεία και τους Δήμους
αντί για φρεγάτες και μαχητικά αεροπλάνα που περιφρουρούν
τα “οικόπεδα” των πολυεθνικών του πετρέλαιου.

Αυτός ο προσανατολισμός απαιτεί μια Αριστερά που έχει
επαναστατικές επιλογές. Επιλογές σύγκρουσης με τα προνόμια
της άρχουσας τάξης και ανατροπής των δομών που τα υπηρε-
τούν. Αυτή είναι η μεγάλη διχάλα που έχουμε μπροστά μας. Να
χτίσουμε την επαναστατική αριστερά πριν ο κατήφορος του
ΣΥΡΙΖΑ τα θυσιάσει όλα στο βωμό της ανόρθωσης του ελληνι-
κού καπιταλισμού.

Ξήλωμα πολιτικής, όχι απλά προσώπων

ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ

Ενωμένοι στον αγώνα 
για προσλήψεις

Oι απεργοί των
παιδικών σταθμών
σμίγουν με τους
φοιτητές των ΤΕΙ.
Δευτέρα 26 Φλεβάρη
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Aριστερή εναλλακτική 
στον κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ

Μ
πορεί η επαναστατική αριστερά να
βγει ενισχυμένη μέσα στη σημερι-
νή περίοδο και αν ναι, με ποιον

τρόπο; 

Η στροφή αριστερά και η ριζοσπαστικο-
ποίηση που ξεπήδησε έντονα από το 2008
και μετά, δεν τελειώνει με την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ. Το μαζικό ρεύμα προς την αριστε-
ρά δεν έχει σταματήσει. Το ζήτημα είναι να
υπάρξει αριστερή εναλλακτική στην κατρα-
κύλα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και αυτό εί-
ναι στην ημερήσια διάταξη. 

Οι αντικειμενικές συνθήκες εξακολου-
θούν να υπάρχουν. Παγκόσμια ο καπιταλι-
σμός δεν έχει σταθεροποιηθεί από την
κρίση του 2007-08. Οι πολιτικές «ποσοτι-
κής χαλάρωσης» των κεντρικών τραπεζών
που πρόσφεραν φθηνό χρήμα στις τράπε-
ζες έχουν δημιουργήσει μια νέα κερδο-
σκοπική φούσκα η οποία ήδη απειλεί να
σκάσει. 

Ταυτόχρονα οξύνονται οι ανταγωνισμοί
ανάμεσα στα βασικά κέντρα του παγκόσμι-
ου καπιταλισμού. Οι εντάσεις στο τρίγωνο
ΗΠΑ-Κίνα-ΕΕ-Ρωσία είναι ορατές και ακόμα
πιο ορατές στη Συρία και στον ευρύτερο
χώρο της Μ Ανατολής.και επηρρεάζουν την
περιοχή μας από τα Βαλκάνια ως την Ανα-
τολικη Μεσόγειο.

Ακόμη περισσότερο η εικόνα της κρί-
σης και της αστάθειας ισχύει για έναν
αδύναμο καπιταλισμό όπως ο ελληνικός.
Δεν βρισκόμαστε μπροστά σε μια "κανονι-
κότητα" σταθεροποίησης του πολιτικού
συστήματος, ούτε της οικονομικής κατά-
στασης όπως υποστηρίζουν ο Τσίπρας
και ο Τσακαλώτος.

Ακόμα και αν όλες οι προβλέψεις τους
επιβεβαιωθούν δεν πρόκειται να υπάρξει
έξοδος από την κρίση χρέους. Η άνοδος
των επιτοκίων δημιουργεί μεγάλα προβλή-
ματα χρέους σε μια σειρά από χώρες, πό-
σο μάλλον στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, η
όξυνση ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Μια
στραβοτιμονιά στο Αιγαίο μπορεί να εκτο-
ξεύσει τα επιτόκια και τα spread.

Σε κάθε περίπτωση, τα «γρήγορα» κλεισί-
ματα των μνημονιακών αξιολογήσεων δεν
είναι περίπατος για την κυβέρνηση. Τα προ-
απαιτούμενα περιλαμβάνουν νέες σκληρές
επιθέσεις όπως το χτύπημα στο δικαίωμα
στην απεργία, την κλιμάκωση των πλειστη-
ριασμών για να μην απαιτηθεί νέα ανακε-
φαλαιοποίηση των τραπεζών, ιδιωτικοποι-
ήσεις φιλέτων όπως οι μονάδες της ΔΕΗ,
το νερό και οι συγκοινωνίες. 

Εργατική τάξη

Αυτές οι επιθέσεις έχουν αντίπαλο, η ερ-
γατική τάξη δεν κάθεται με σταυρωμένα τα
χέρια, ο υποκειμενικός παράγοντας είναι
εδώ. Οι αγώνες που ξεσπάνε επηρεάζουν
τους συσχετισμούς, παράδειγμα η μεγάλη
απεργία των δήμων που σταμάτησε τις απο-
λύσεις. Ξανά και ξανά φάνηκε ότι η κυβέρ-

νηση είναι ευάλωτη στις απεργίες γι’ άυτό
άλλωστε προώθησε την τροπολογία για τη
δυνατότητα των πρωτοβάθμιων σωματείων
να παίρνουν απεργιακές αποφάσεις. Ακόμη
περισσότερο φάνηκε ότι η εργατική τάξη
μπορεί να ξεπερνά τα εμπόδια που βάζουν
οι συνδικαλιστικές ηγεσίες. Παράδειγμα, η
μάχη ενάντια στο πολυνομοσχέδιο, που η
απεργία κλιμακώθηκε με πρωτοβουλία των

εργαζομένων στο ΜΕΤΡΟ.
Τα προχωρήματα υπάρχουν και στα πολι-

τικά ζητήματα. Την άνοδο της ακροδεξιάς
και των φασιστών που εμφανίζεται απειλη-
τική κάτω από τις πολιτικές ρατσισμού και
λιτότητας που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις
σε μια σειρά από χώρες της Ευρώπης, το
αντιφασιστικό κίνημα στην Ελλάδα έχει κα-
ταφέρει να την μπλοκάρει, κάνοντας πολ-
λούς να μιλάνε για «ελληνικό παράδοξο».Η
ριζοσπαστικοποίηση φάνηκε και από τα
φτωχά αποτελέσματα της απόπειρας της
ακροδεξιάς και της δεξιάς να παίξουν το
χαρτί του εθνικισμού με το μακεδονικό.
Ακόμη και στις δημοσκοπήσεις, η απογοή-
τευση προς τον ΣΥΡΙΖΑ μετατοπίζεται προς
τα αριστερά και όχι προς τα δεξιά.

Το πραγματικό ερώτημα είναι τι κάνει η
Αριστερά για να ενισχύσει την εργατική αν-
τίσταση και να της δώσει προοπτική.

Πρώτο, χρειάζεται να οργανώσει τις αντι-
στάσεις της εργατικής τάξης ενάντια στα
μνημόνια, τον φασισμό, τον ρατσισμό, τον
εθνικισμό, τον σεξισμό. Το ΣΕΚ βγαίνει από
το 2017 με πολλές πρωτοβουλίες σε αυτήν
την κατεύθυνση. Έχουμε συμβολή και στο
ξεδίπλωμα του απεργιακού κινήματος, με
το Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια και το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων, και στο αν-
τιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα όπως
έδειξαν οι επιτυχημένες πρωτοβουλίες της
ΚΕΕΡΦΑ σε όλη τη χώρα. Δώσαμε ταυτό-
χρονα ώθηση στις αναζητήσεις της Αριστε-
ράς με τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια
της Ρώσικης επανάστασης πέρσι και φέτος
για την επέτειο του 1968.

Συνέχεια στη σελ. 19

Ο
ι κομμουνιστές οργανώνουν τους άμε-
σους αγώνες αλλά ταυτόχρονα κερδί-
ζουν το μέλλον της εργατικής τάξης και

της ανθρωπότητας.

Με μια φράση-αναφορά στην διαλεκτική σχέση
ανάμεσα στο στόχο της επαναστατικής ανατρο-
πής του καπιταλισμού και την γείωσή του στους
καθημερινούς αγώνες, από το Κομμουνιστικό
Μανιφέστο των Μαρξ-Ένγκελς στα 170 χρόνια
από την πρώτη κυκλοφορία του, έκλεισε φέτος η
ετήσια πανελλαδική Συνδιάσκεψη αντιπροσώπων
του ΣΕΚ, που πραγματοποιήθηκε στις 23-24-25
Φλεβάρη, στο Νέο Κόσμο, στην Αθήνα.  

Ήταν τρεις μέρες γεμάτες από πλούσια συ-
ζήτηση, με 120 συντρόφους και συντρόφισσες,
από τους περίπου διπλάσιους εκλεγμένους αν-
τιπροσώπους, να παίρνουν το λόγο για να τοπο-
θετηθούν σε δέκα διαφορετικές ενότητες που
αφορούσαν ανάμεσα σε άλλα: την ανάλυση της
σημερινής συγκυρίας παγκόσμια και στην Ελ-
λάδα, το χτίσιμο του επαναστατικού κόμματος,
την παρέμβαση στους εργατικούς χώρους, τις
σχολές και τους χώρους της νεολαίας, την ενί-
σχυση του αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού
κινήματος, την ενδυνάμωση του αντικαπιταλι-
στικού μετώπου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τον ρόλο της
εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη, του περιοδι-
κού Σοσιαλισμός από τα Κάτω και των εκδόσε-
ων του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου σε αυτήν
την προσπάθεια. 

Εμπειρίες

Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες που συμ-
μετείχαν, είχαν τη δυνατότητα να συμπυκνώ-
σουν τις συλλογικές εμπειρίες της δράσης των
πυρήνων και του κόμματος, όχι σαν άθροισμα
παραδειγμάτων αλλά με όλη τη δυναμική που
δημιουργούν στην κατεύθυνση της ανάπτυξής
του. Δίπλα παρουσιάζουμε την πολιτική απόφα-
ση της συνδιάσκεψης και στις σελίδες 12, 13
μια επιλογή από τον πλούτο των παρεμβάσεων.  

Χαιρετισμούς την πρώτη μέρα της Συνδιάσκε-
ψης απηύθυναν εκ μέρους της ΛΑΕ, ο Γιάνης
Τόλιος, μέλος της πολιτικής γραμματείας της
Λαϊκής Ενότητας, ο Νίκος Κρασάκης, μέλος του
ΝΑΡ, εκ μέρους της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Μα-
ρία Κασκαρίκα εκ μέρους της Πρωτοβουλίας
για να κλείσουν τα γραφεία των νεοναζί της Χ.Α,
ο Μανώλης Μαστοράκης από το ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ.
Χαιρετισμούς απέστειλαν οι συνιστώσες της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, ΟΚΔΕ και ΑΡΙΣ της οποίας αντιπροσω-
πεία με το μέλος της ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ Γιώργο
Μαυρομάτη παρευρέθηκε στη Συνδιάσκεψη.
Παρευρέθηκαν επίσης ο Θανάσης Διαβολάκης,
(ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ), ο Τάκης Ζώτος (ΠΣΟ ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ), ο Βασίλης Συλαϊδής, (ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
Σωματείο Ιντρακόμ), ο Δημήτρης Πετρόπουλος,
πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥ-
ΔΑΣ, η Ελένη Πορτάλιου από την Επιτροπή
Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνι-
κό, ο Διονύσης Πατσόπουλος από την Αλληλεγ-
γύη Πειραιά, προσκεκλημένοι συνδικαλιστές
από μια σειρά εργατικούς χώρους κ.α.

Η Συνδιάσκεψη έκλεισε με την ομόφωνη ψή-
φιση των αποφάσεων, της νέας Κεντρικής Επι-
τροπής και της Νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής
του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος. 

Γ.Π.

Με μεγάλη
επιτυχία
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Δ
εκάδες υγειονομικοί συμμε-
τείχαν στη σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη

20/2 στο νοσοκομείο Ευαγγελι-
σμός, για την οργάνωση της αντί-
στασης ενάντια στις επικείμενες
απολύσεις των επικουρικών. 

Στη σύσκεψη καλούσαν η ΟΕΝ-
ΓΕ, η ΕΙΝΑΠ και μια σειρά σωμα-
τεία εργαζομένων όπως του
Αγ.Σάββα, του Αγ.Όλγα, του Θριά-
σιου, του Αττικού, του Ευαγγελι-
σμού, του ΚΑΤ, του Γενικού Κρατι-
κού Νίκαιας και η επιτροπή επικου-
ρικών και συμβασιούχων ΟΑΕΔ του
“Έλενα”.

Στη συζήτηση αναφέρθηκαν μια
σειρά στοιχεία για το τί θα σημάνει
η έλλειψη των χιλιάδων επικουρι-
κών εργαζόμενων από τα ήδη πλη-
γωμένα νοσοκομεία και μπήκαν πα-
ραδείγματα από κινητοποιήσεις σε
μια σειρά νοσοκομεία, σχηματισμό
επιτροπών αγώνα κλπ. Από τη με-
ριά της ηγεσίας της ΟΕΝΓΕ προτά-
θηκε η πραγματοποίηση απογευ-
ματινού συλλαλητηρίου στα μέσα
Μάρτη. Πρόταση για πανυγειονομι-
κή απεργιακή κινητοποίηση μπήκε
εκ μέρους του Συλλόγου Εργαζο-
μένων του νοσοκομείου Αγ.Σάβ-
βας, φέρνοντας και το παράδειγμα
της επιτυχημένης απεργίας στις 29
Νοέμβρη, με την οποία κέρδισαν
την ανανέωση των συμβάσεών
τους 4.000 εργαζόμενοι μέσω
ΟΑΕΔ. 

Μιλήσαμε με τη Ζαννέτα Λυσικά-
του, αντιπρόεδρο του Συλλόγου
Εργαζομένων στον Αγ.Σάββα και
μέλος του Γενικού Συμβουλίου της
ΟΕΝΓΕ, που συμμετείχε στη συνε-
δρίαση:

“Η πρωτοβουλία της ΟΕΝΓΕ
ήταν πολύ σημαντική. Έγινε με
αφορμή τους επικουρικούς αλλά
ήταν ένα κάλεσμα συνολικά για
τους ελαστικά εργαζόμενους στα

νοσοκομεία. Δεν είχαμε κάτι αντί-
στοιχο στο παρελθό και είναι μια
εξέλιξη που έρχεται ως αποτέλε-
σμα της μάχης που έχουμε δώσει
μέχρι τώρα ενάντια στις απολύσεις
και για μόνιμη και σταθερή εργα-
σία. Αυτό το μήνα λήγουν οι συμ-
βάσεις πολλών επικουρικών για-
τρών. Χιλιάδες θα είναι αυτές που
θα λήξουν μέχρι το τέλους του
χρόνου. 

Ήδη σε μια σειρά νοσοκομεία
έχουν φτιαχτεί επιτροπές αγώνα
επικουρικών. Προσπαθούμε για τη
συγκρότηση επιτροπών κι εκεί που
δεν υπάρχουν και επιδιώκουμε την
πραγματοποίηση συνελεύσεων σε
όλα τα νοσοκομεία. Αυτά ήταν και
αποφάσεις της σύσκεψης. Αποφα-
σίσαμε να κινητοποιηθούμε συνολι-
κά με διάφορους τρόπους. Μέσα
στο νοσοκομείο με συγκεντρώσεις,
παραστάσεις διαμαρτυρίας στη δι-
οίκηση, συνελεύσεις κλπ και κεν-
τρικά, με συλλαλητήριο στο κέντρο
της Αθήνας. Η σύσκεψη αποφάσι-
σε απογευματινό συλλαλητήριο
στις 14 Μάρτη. 

Από τη μεριά μας προτείναμε
απεργιακή κινητοποίηση, γιατί θεω-
ρούμε ότι είναι μια μάχη που πάμε
να την κερδίσουμε κι όχι απλά να
διαμαρτυρηθούμε. Και για να την
κερδίσουμε χρειάζεται να πιέσουμε
σε αυτό το επίπεδο. Απεργιακά.
Χρειάζεται επίσης να απευθυνθού-
με και στην ΠΟΕΔΗΝ να βγάλει
απεργιακή απόφαση. Αν μιλάμε ότι
είναι μια μάχη που αφορά όλους
τους ελαστικά εργαζόμενους στα
νοσοκομεία, θα πρέπει να τη δώ-
σουμε όλοι μαζί κι όχι μόνο οι για-
τροί. 

Θα προσπαθήσουμε και μέσα
από το Συντονιστικό των Νοσοκο-
μείων και μέσα από το Ενωτικό Κί-
νημα για την Ανατροπή, να πιέσου-
με για να κηρυχθεί απεργία. Δεν εί-

μαστε μόνοι μας άλλωστε. 
Την ίδια περίοδο βλέπουμε τους

εργαζόμενους στους δήμους και
στην εκπαίδευση να κινητοποιούν-
ται για μόνιμη δουλειά κι όχι απο-
λύσεις. Μπορούμε και πρέπει όλοι
μαζί να προχωρήσουμε απεργιακά
και συντονισμένα”. 

Στάση εργασίας

Σε στάση εργασίας την 1η Μάρ-
τη καλεί η ομοσπονδία των νοσοκο-
μειακών γιατρών. Κεντρικό ζήτημα
στην κινητοποίηση είναι η ανάκτη-
ση των μισθολογικών απωλειών
των τελευταίων ετών και η καθυ-
στέρηση στη δημοσίευση της από-
φασης του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, σύμφωνα με την οποία
δικαιώνεται η προσφυγή της ΟΕΝ-
ΓΕ, ενάντια στις μνημονιακές περι-
κοπές των μισθών, το 2012. Η προ-
σφυγή εκδικάστηκε στις 2 Δεκέμ-
βρη του 2016 και πάνω από ένα
χρόνο μετά, δεν είχε δημοσιευτεί η
απόφαση. Τελικά, δυο μέρες πριν
τη στάση εργασίας το ΣτΕ δημοσί-
ευσε την απόφαση της ολομέλειάς
του, που κρίνει αντισυνταγματικές
τις μισθολογικές μειώσεις των για-
τρών. “Επιβεβαιώνεται ότι με τους
αγώνες μας μπορούμε να επιβάλ-
λουμε το δίκιο μας” σχολιάζει η
ομοσπονδία, που δεν αναστέλει
την κινητοποίηση, αντίθετα καλεί
σε μαζική συμμετοχή στην απερ-
γιακή συγκέντρωση στις 12:30μμ,
έξω από το ΣτΕ.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Συντονιστικό 
Νοσοκομείων

Συνέλευση
Τετάρτη 7 Μάρτη 6:30μμ
Αμφιθέατρο νοσ. Αγ.Σάββα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΤΕ
Με αγωνία αναμένουν την Παρασκευή 2 Μάρτη οι συνταξιούχοι της Εθνι-

κής Τράπεζας αφού σύμφωνα με τις δηλώσεις του διοικητή της ΕΤΕ Φραγ-
κιαδάκη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της “Επιτροπής διαλόγου για το
ΛΕΠΕΤΕ” θα ανακοινωθούν οι προτάσεις της τράπεζας σχετικά με το μέλλον
του ΛΕΠΕΤΕ.

Η Ιωάννα Παυλοπούλου από την Ανοιχτή Επιτροπή Εργαζόμενων και Συντα-
ξιούχων της ΕΤΕ και από τον Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια δήλωσε στην
ΕΑ: “Η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαλόγου για το ΛΕΠΕΤΕ -Επιτροπή κα-
τάργησης την ονομάζουμε εμείς- την ερχόμενη Παρασκευή 2/3 αναγκάζει
τους πάντες να πάρουν θέση απέναντι στις μεθοδεύσεις της διοίκησης. Οι
διεργασίες είναι έντονες. Εκλεγμένοι σύμβουλοι ήδη διαχωρίζουν τη θέση
τους αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης. 

Δεκάδες ήταν οι συνάδελφοι που έδωσαν το παρών πιέζοντας τα ΔΣ των
σωματείων την Τρίτη 27/2 στην κοινή σύσκεψη που οργάνωσαν οι σύλλογοι
των συνταξιούχων (ΣΣΕΤΕ), των εν ενεργεία εργαζόμενων (ΣΥΕΤΕ) καθώς
και των εργαζόμενων στο ΤΥΠΕΤ για την καλύτερη προετοιμασία τους εν
όψει της κρίσιμης συνάντησης την Παρασκευή 2/2. Οι συνάδελφοι δεν αφή-
νουν σε ησυχία κανέναν δηλώνοντας μαζικά το παρόν παντού και αποδει-
κνύοντας ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι η εύκολη λεία όπως όλοι νόμιζαν και
περίμεναν. 

Άλλος ένας μήνας μπαίνει και παραμένουμε απλήρωτοι. Όσο και αν θέλουν
με παρελκυστικές τακτικές να μας απομονώσουν και να μας φιμώσουν δεν το
έχουν καταφέρει. Το αίτημα για Γενική Συνέλευση πλέον έχει γίνει κοινός τό-
πος ανάμεσα συνταξιούχους που μαζεύουν υπογραφές. Αργά ή γρήγορα η δι-
οίκηση του Συλλόγου θα αναγκαστεί να λογοδοτήσει για τη στάση της και τις
παλινωδίες της στους 16.500 χιλιάδες συνταξιούχους”. 

Την Τρίτη 27/2 το απόγευμα την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε
στο τυπογραφείο, συνεδρίαζε η Ανοιχτή Επιτροπή Εργαζόμενων και Συνταξι-
ούχων για να αποφασίσει νέο κάλεσμα για μεγάλη κινητοποίηση έξω από το
κεντρικό κατάστημα της Αιόλου, την Παρασκευή 2/2, την ώρα που θα συνε-
δριάζει η “Επιτροπή Κατάργησης” του ΛΕΠΕΤΕ.

Αυτές φαίνεται να είναι οι “ευαισθησίες” της κατα τ'άλλα ανθρωπιστικής
ΜΚΟ Praksis, απέναντι στις εργαζόμενές της. Τον Οκτώβριο του 2017, η
συγκεκριμένη ΜΚΟ προέβη στην απόλυση εργαζόμενης νέας μητέρας. Όταν
η εργαζόμενη ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, πληροφορήθηκε προφορικά
από την διοίκηση της Praksis ότι μπορεί να λείψει από τα καθήκοντά της για
ένα τετράμηνο με άδεια μητρότητας “χαριστικά”. Όταν όμως, μετά το πέρας
του τετράμηνου, επικοινώνησε ξανά με την εργοδοσία, πληροφορήθηκε ότι
δεν μπορεί να επιστρέψει στην πρότερη θέση της κι ότι οδηγείται στην ανερ-
γία. H εργαζόμενη κατέθεσε αγωγή εναντίον της εργοδοσίας, η οποία εκδι-
κάζεται αυτή την Πέμπτη 1/3, στα δικαστήρια της Ευελπίδων. 

Παναττική στάση εργασίας έχει προκηρύξει την ίδια μέρα το σωματείο ερ-
γαζομένων στις ΜΚΟ, το ΣΒΕΜΚΟ, από τις 9πμ μέχρι τις 2μμ και καλεί σε
συγκέντρωση συμπαράστασης στις 9πμ στα δικαστήρια. Με ψηφίσματά τους,
μια σειρά σωματεία εργαζομένων δηλώνουν τη συμπαράστασή τους. 

“Το ΣΒΕΜΚΟ στηρίζει τον αγώνα της μητέρας συναδέλφισσας με όλα τα
μέσα μέχρι την τελική επιστροφή της στην εργασία της και δεν θα σταματή-
σουμε μέχρι τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλες τις ερ-
γαζόμενες στον κλάδο” υπογραμμίζει στο κάλεσμά του και ενημερώνει ότι: 

“Η απόλυση εγκύου είναι παράνομη και καταχρηστική. Οι έγκυες και νέες
μητέρες προστατεύονται από απόλυση για όλο το διάστημα της εγκυμοσύ-
νης και για 1,5 ακόμη χρόνο μετά από αυτό. Κάθε νέα μητέρα δικαιούται
υποχρεωτική άδεια μετ’ αποδοχών 17 εβδομάδων και επιπλέον άδεια διάρ-
κειας έως και έξι μηνών, με επίδομα από τον ΟΑΕΔ.

Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για το θηλασμό και τις αυξημένες
φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διά-
στημα 2 ετών από τον τοκετό, είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μια
ώρα κάθε ημέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρί-
τερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Ύστερα από συμφωνία των μερών η μείωση
του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε δύο ώρες επί ένα χρόνο μετά
τον τοκετό.

Κάθε νέα μητέρα έχει το δικαίωμα να λάβει άδεια ανατροφής παιδιού άνευ
αποδοχών. Κάθε εργαζόμενη έχει δικαίωμα να αποφασίσει τι θα κάνει με το
σώμα της, χωρίς την απειλή απόλυσης”.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Όχι στις απολύσεις

ΜΚΟ PRAXIS

“Έκανες παιδί; Απολύεσαι!”

8/9/17, Απεργία εργαζόμενων στα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη
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Χ
ιλιάδες γυναίκες εργαζόμενες
στους παιδικούς σταθμούς της
χώρας βγήκαν για δεύτερη φορά

μέσα σε μια εβδομάδα στους δρόμους
της Αθήνας, ζητώντας την άμεση από-
συρση της διάταξης που ασχολείται με
την προσχολική αγωγή στο νέο νόμο του
υπουργείου Παιδείας που ψηφιζόταν στη
Βουλή τη Δευτέρα 26/2. Με τη διάταξη
αυτή ο υπουργός Γαβρόγλου εκτελεί τις
μνημονιακές του δεσμεύσεις για την
υποβάθμιση και την απαξίωση της λει-
τουργίας των 1.600 παιδικών σταθμών
σε όλη τη χώρα, προετοιμάζοντας στην
ουσία το κλείσιμό τους και την απόλυση
χιλιάδων εργαζόμενων σε αυτούς.

“ΟΧΙ στην κατάργηση του δημόσιου
και παιδαγωγικού χαρακτήρα των παιδι-
κών σταθμών” έγραφε το κεντρικό πανό
της ΠΟΕ-ΟΤΑ που άνοιγε την πορεία. Η
ΠΟΕ-ΟΤΑ ήταν αυτή που είχε καλέσει τη
μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση με
24ωρη πανελλαδική απεργία για όλους
τους εργαζόμενους στους παιδικούς
σταθμούς -την δεύτερη μέσα σε 6 μέ-
ρες- και στάση εργασίας από τις 11πμ
μέχρι την λήξη του ωραρίου για το σύ-
νολο των εργαζόμενων στους δήμους
όλης της χώρας.

Μεγάλη συμμετοχή είχαν για άλλη μια
φορά οι εργαζόμενες στους δήμους Πε-
ριστερίου, Αιγάλεω, Δάφνης-Υμηττού, Ν.
Σμύρνης, Γαλατσίου, Πόρτο-Ράφτη ενώ
σημαντική παρουσία είχαν και εργαζόμε-
νες που ήρθαν από την Ημαθία, την Πέλ-
λα, κ.α. 

Η πορεία ξεκίνησε από τα γραφεία
της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην πλατεία Καραϊσκάκη
και αφού έκανε στάση μπροστά στο
υπουργείο Εργασίας στην Σταδίου βάδι-
σε μέχρι τη Βουλή. Στην Ομόνοια με
προσυγκέντρωση περίμεναν μέλη του
Συνδικάτου ΟΤΑ και του ΠΑΜΕ που ακο-
λούθησαν την πορεία. 

Λίγο πιο πάνω, στην πλατεία Κλαυθμώ-
νος η πορεία των εργαζόμενων στους

παιδικούς σταθμούς ενώθηκε με την συγ-
κέντρωση των φοιτητών από τα ΤΕΙ της
Αθήνας που διαδήλωναν ενάντια στο νέο
νόμο του Γαβρόγλου που συγχωνεύει και
κλείνει ολόκληρα τμήματα των ΤΕΙ.

Χημικά

Φτάνοντας έξω από τη Βουλή οι χιλιά-
δες εργαζόμενοι και φοιτητές βρήκαν
μπροστά τους τις κλούβες των ΜΑΤ που
είχαν αποκλείσει την είσοδο. Μάλιστα η
αστυνομία έφτασε στο σημείο να κάνει
χρήση χημικών απέναντι στις επίμονες
προσπάθειες των απεργών και των εκ-
προσώπων τους για είσοδο αντιπροσω-
πείας, για συνάντηση με τον υπουργό και
κατάθεση του απεργιακού ψηφίσματος.

“Η κυβέρνηση έφερε εσπευσμένα και
σε μία συνεδρίαση προς ψήφιση στην
Ολομέλεια της Βουλής το Νομοσχέδιο
του Υπουργείου Παιδείας. Επιβεβαιώνε-
ται έτσι με τον πιο θρασύ και απαράδε-
κτο τρόπο ο εμπαιγμός και η αδιαφορία
κυβέρνησης και υπουργού για τον από-
λυτα επιτυχημένο θεσμό των Δημοτικών

Παιδικών Σταθμών και ειδικά προς το
προσωπικό που χρόνια τώρα με υψηλό
αίσθημα ευθύνης, άρτια κατάρτιση και
επαγγελματισμό προσφέρει τις υπηρε-
σίες του. 

Την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι αγω-
νιούν για τον μέλλον τους και οι γονείς
για το αύριο των παιδιών τους, ο Γαβρό-
γλου πρότεινε ο διάλογος μεταξύ των
εμπλεκόμενων φορέων να γίνει αφού
πρώτα ψηφιστεί η διάταξη με την οποία
θα εντάσσονται τα παιδιά ηλικίας τεσσά-
ρων ετών στα Νηπιαγωγεία, ενώ την ίδια
στιγμή ομολόγησε πως δεν υπάρχουν οι
απαιτούμενες υποδομές για τη νέα διευ-
θέτηση. 

Η μόνη επιλογή που αφήνει η κυβέρ-
νηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. στους εργαζόμε-
νους των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικότε-
ρα είναι αυτή των απεργιακών κινητοποι-
ήσεων”, αναφέρει στην ανακοίνωσή της
η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Κυριάκος Μπάνος

Η κρίσιμη ώρα πλησιάζει για τους χιλιάδες συμβασιούχους –
παρατασιούχους που έδωσαν τη μάχη για τις δουλειές τους το
περασμένο καλοκαίρι, καθώς η παράταση των συμβάσεων που
κέρδισαν φτάνει μέχρι το Μάρτη. Από εκεί και πέρα θα προκη-
ρυχθούν προσλήψεις μονίμων για τις ίδιες θέσεις εργασίας.
Όπως καταγγέλουν όμως συμβασιούχοι, αντί να μονιμοποι-
ηθούν όσοι ήδη εργάζονται, η διαδικασία μοριοδότησης θα
αφήσει πολλούς εκτός εργασίας.

Η πρώτη κινητοποίηση έρχεται με πρωτοβουλία των συμβα-
σιούχων του δήμου Ν.Ιωνίας, όπου καλούν σε συγκέντρωση
στο υπουργείο Εσωτερικών, τη Δευτέρα 5/3, στις 12μεσ. Μιλή-
σαμε με τον Λάζαρο Ντάρη, συμβασιούχο στο δήμο Ν.Ιωνίας:

“Παίρνουμε την πρωτοβουλία να κινητοποιηθούμε και είμα-
στε σε επικοινωνία με συναδέλφους από μια σειρά άλλους δή-
μους για να συμμετέχουν κι αυτοί. Το καλοκαίρι δώσαμε ένα
μεγάλο αγώνα που έκλεισε με τη δέσμευση της κυβέρνησης
ότι θα παραταθούν οι συμβάσεις και θα προκηρυχθούν προσ-
λήψεις. Η παράταση των συμβάσεων λήγει το Μάρτη κι ο τρό-

πος με τον οποίο πάνε να κάνουν τη μοριοδότηση για τη διαδι-
κασία των προσλήψεων πετάει πάρα πολλούς απ'έξω. Ουσια-
στικά τσουβαλιάζει συμβασιούχους και ανέργους και μας βάζει
να φαγωθούμε μεταξύ μας. Δεν λέμε να έχουμε εμείς δουλειά
και οι άνεργοι του ΟΑΕΔ όχι. Αντίθετα, οι ανάγκες στους δή-
μους είναι τόσες πολλές, που χρειάζεται να μείνουμε όλοι
εμείς που ήδη δουλεύουμε, αλλά και να προσληφθούν πάρα
πολλοί ακόμα. 

Αυτό που πάνε να κάνουν τώρα είναι μια ανακύκλωση προ-
σωπικού. Να μείνουν απ'έξω εργαζόμενοι που δουλεύουν χρό-
νια κι έχουν την εμπειρία και να τους αντικαταστήσουν με νέ-
ους. Στους δήμους έχουμε δει τι σημαίνει αυτή η τακτική. Τα
δεκάδες εργατικά ατυχήματα είναι μια πραγματικότητα γιατί
σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής κι
ασφάλειας, αλλά και γιατί η ανακύκλωση της εργασίας βάζει
κόσμο χωρίς εμπειρία να κάνει επικίνδυνες και βαριές εργα-
σίες. Χρειάζεται να ξεσηκωθούμε για να κερδίσουμε μόνιμη και
σταθερή εργασία για όλους τους συμβασιούχους και παρατα-
σιούχους των δήμων και μαζικές προσλήψεις”. 

Με δυο μεγάλες κινητοποιήσεις την Παρασκευή 2 Μάρ-
τη σε Αθήνα (στη 1μμ στο Υπουργείο Παιδείας) και Θεσ-
σαλονίκη (στις 12 το μεσημέρι στο Άγαλμα Βενιζέλου), χι-
λιάδες αναπληρωτές ετοιμάζονται να στείλουν ένα ηχηρό
μήνυμα στο Γαβρόγλου και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ απαιτώντας μαζικούς, μόνιμους διορισμούς.

Παρόλο που το ΔΣ της ΟΛΜΕ κήρυξε μόνο μια στάση
εργασίας 11πμ-2μμ (υπάρχουν στάσεις εργασίας 2μμ-
5μμ για τα απογευματινά σχολεία και 6μμ-9μμ για τα
εσπερινά) ρίχνοντας το μπαλάκι στις τοπικές ΕΛΜΕ για
να καλύψουν το υπόλοιπο του ωραρίου με δεύτερη στά-
ση εργασίας. Και παρόλο που η ΔΟΕ δεν στάθηκε στο
ύψος των περιστάσεων, χιλιάδες αναπληρωτές απ'όλη τη
χώρα ετοιμάζονται να δώσουν βροντερό παρόν στις συγ-
κεντρώσεις.

“Όλοι οι αναπληρωτές καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη
σημασία έχει η συγκεκριμένη κινητοποίηση σε αυτό το
χρονικό σημείο της σχολικής χρονιάς”, αναφέρει μιλών-
τας στην ΕΑ ο Μιχάλης Τζορμπατζόγλου αναπληρωτής
ειδικής αγωγής σε Γυμνάσιο του Γαλατά. 

“Είμαι αρκετά χρόνια στη γύρα σε μια καθημερινότητα
πολύ δύσκολη. Φέτος είμαι στο Γαλατά, του χρόνου μπο-
ρεί να είμαι κάπου αλλού, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να
μην με προσλάβουν κιόλας αφού πολύ φοβόμαστε πως
θα υπάρξουν επιπλέον μειώσεις στις προσλήψεις της
επόμενης χρονιάς”. 

Ομηρία

“Δεν υπάρχει καμιά εργασιακή σταθερότητα. Είμαστε
μονίμως όμηροι. Απολυόμαστε στο τέλος της χρονιάς και
μαθαίνουμε αν και που θα πιάσουμε δουλειά 2-3 μέρες
πριν την έναρξη της νέας χρονιάς. 

Και δεν μιλάμε για μεμονωμένα παραδείγματα. Ο μέ-
σος όρος αναπληρωτών στην εκπαίδευση είναι γύρω στο
30% επί των πάγιων και αναγκαίων θέσεων. Έχουν να γί-
νουν μόνιμες προσλήψεις σχεδόν μια δεκαετία. Γι' αυτό
το αίτημά μας είναι πάγιο, ειδικά τώρα που ετοιμάζονται
να εφαρμόσουν όλα τα αντιδραστικά μέτρα που τόσο
καιρό προωθούσαν κάτω από το τραπέζι και έχουν συσ-
σωρευτεί από μια 8ετία μνημόνιων. Τα πράγματα που
ετοιμάζονται να εφαρμόσουν θα είναι καταλυτικά για την
εκπαίδευση. Συγχωνεύσεις, κατάργηση τμημάτων, αξιο-
λόγηση, ωράρια.

Εγώ εργάζομαι σε γυμνάσιο στην ειδική αγωγή η
οποία έχει πληγεί και θα πληγεί ακόμα περισσότερο από
τα νέα μέτρα, χωρίς την αναγκαία ποιότητα για την κάλυ-
ψη των αναγκών των παιδιών. Απλή διαχείριση των μαθη-
τών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, είναι αυτό
που γίνεται. Πρόκειται για ειδική αγωγή μόνο στα χαρτιά.

Πιστεύω πως την Παρασκευή θα έχει πολύ κόσμο
αφού υπάρχουν χιλιάδες νέοι συνάδελφοι που πλέον δεν
αντέχουν άλλο την κοροϊδία. Τώρα είναι ανάγκη να κλι-
μακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας.  Από τη στιγμή που η
ΟΛΜΕ αρνείται να προχωρήσει σε απεργία και κρύβεται
πίσω από τις τρίωρες στάσεις των τοπικών ΕΛΜΕ, τώρα
είναι η ώρα να προχωρήσουμε σε οργάνωση από τα κά-
τω για να βγουν συντονισμένες δράσεις και κινητοποι-
ήσεις που θα πιέσουν τις Ομοσπονδίες των εκπαιδευτι-
κών να προχωρήσουν σε κλιμάκωση.

Βρισκόμαστε στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, και
μεσολαβεί το Πάσχα. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Αν
δεν κάνουμε κάτι τώρα σημαίνει πως και τη νέα χρονιά
θα βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση. Την Παρασκευή
πρέπει να βρεθούμε όλοι στο Υπουργείο Παιδείας και
αμέσως μετά, από την επόμενη κιόλας βδομάδα, να διεκ-
δικήσουμε Γενικές Συνελεύσεις πανελλαδικά παντού”,
υπογραμμίζει ο Μ. Τζορμπατζόγλου.

Μονιμοποίηση συμβασιούχων τώρα!

Απεργία στους ΔήμουςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Στάσεις και
συλλαλητήρια

Απεργία εργαζόμενων στους
παιδικούς σταθμούς, 26/2
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Κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργα-
σίας πραγματοποίησαν ηθοποιοί και μουσικοί
τη Δευτέρα 26/2.

"Θέλουμε αξιοπρεπείς Συλλογικές Συμβά-
σεις Εργασίας. Έχουμε μπροστά μας ένα με-
γάλο αγώνα ενάντια στο καθεστώς ομηρίας
και εκμετάλευσης που έχουν επιβάλει οι αι-
θουσάρχες και θεατράρχες. Στις 15 Μάρτη
οργανώνουμε τη μεγάλη 24ωρη απεργία για
να δώσουμε το μήνυμα πως δεν μένουμε με
σταυρωμένα χέρια μπροστά στις επιθέσεις
που δεχόμαστε", δήλωσε στην ΕΑ ο Αλέξαν-
δρος Μαρτζούκος εκλεγμένος στο ΔΣ τους
Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών με το ψηφο-
δέλτιο της “Ανατρεπτικής Συσπείρωσης Ηθο-
ποιών”, το ψηφοδέλτιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στους
ηθοποιούς. 

Το ΣΕΗ ανακοίνωσε και τις ημερομηνίες
που θα πραγματοποιηθούν οι εκλογικές διαδι-
κασίες για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του σω-
ματείου. Στις 26 Μάρτη θα πραγματοποιηθεί η
εκλογοαπολογιστική συνέλευση, ενώ στις 2
Απρίλη θα γίνουν οι εκλογές. 

Μ
αζικό αναμενόταν το συλ-
λαλητήριο στην Τρίπολη
το απόγευμα της Τρίτης

27/2, με το οποίο οι  εργαζόμενοι
της ΔΕΗ θα έδιναν μια ακόμα
απάντηση στα σχέδια ξεπουλήμα-
τός της.

Αφορμή για την κινητοποίηση
ήταν η συνεδρίαση του Περφερει-
ακού Συνεδρίου για την Παραγω-
γική Ανασυγκρότηση, την ίδια
ώρα, στο οποίο ο Τσίπρας θα
προσπαθούσε να πείσει ότι ο δια-
μελισμός και το ξεπούλημα της
ΔΕΗ θα φέρουν “ανάκαμψη” κι
“ανάπτυξη”. Ήδη έχει αποφασι-
στεί το ξεπούλημα λιγνιτικών μο-
νάδων στη Μεγαλόπολη και τη
Φλώρινα, εργοστάσια στα οποία
δουλεύουν 1.300 εργάτες. 

Αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή. Η
λίστα με τα 88 προαπαιτούμενα
που θα πρέπει να περάσει η κυβέρνη-
ση μέχρι τον Αύγουστο για να κλείσει
η τέταρτη αξιολόγηση, προβλέπει
βροχή ιδιωτικοποιήσεων. Τουλάχιστον
15 από αυτά μιλούν ευθέως για ιδιωτι-
κοποιήσεις και αρκετά ακόμα στρώ-
νουν το δρόμο για αυτές. Η κυβέρνη-
ση λοιπόν θα πρέπει να επιταχύνει τις
διαδικασίες ξεπουλήματος της ΔΕ-
ΣΦΑ και της Εγνατίας μέχρι τον Αύ-
γουστο, ενώ μέχρι το Μάρτη θα πρέ-
πει να δρομολογήσει το ξεπούλημα
του 30% του Αεροδρομίου της Αθή-
νας, του 65% του ΔΕΠΑ, του 5% - ό,τι
έχει απομείνει δηλαδή από τον ΟΤΕ,
του 35,5% των ΕΛΠΕ και του 17% της
ΔΕΗ. Μέχρι το Μάρτιο θα πρέπει να
κυρωθεί στη Βουλή η σύμβαση παρα-
χώρησης του ΟΛΘ και μέχρι το Μάιο

το Υπερταμείο των ιδιωτικοποίησεων
θα αξιολογήσει τα διοικητικά συμβού-
λια των ΕΛΤΑ και του ΟΑΣΑ και θα κά-
νει τις “απαραίτητες αλλαγές” για να
προχωρήσει κι εκεί το ξεπούλημα. Πα-
ράλληλα προβλέπονται αλλαγές στην
αγορά ενέργειας προς όφελος των
ιδιωτών, ανατιμολογήσεις στα διόδια
της Εγνατίας, “αξιολόγηση των επιχει-
ρηματικών σχεδίων της ΕΥΔΑΠ και
της ΕΥΑΘ” κλπ.

“Αν περάσουν οι ιδιωτικοποιήσεις
που προγραμματίζει η κυβέρνηση,
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι θα
χάσουν τον πρόσβαση τους σε κοινω-
νικά αγαθά που είναι απόλυτα απαραί-
τητα για να ζήσουν. Το νερό, το ρεύ-
μα, τις μεταφορές κλπ. Θα φτιαχτούν
εργασιακά κάτεργα σε μια σειρά από
χώρους σαν αυτό που προσπαθεί να

χτίσει η Cosco στο λιμάνι του Πειραιά.
Και βέβαια θα χτυπηθεί ο συνδικαλι-
σμός στο πιο δυνατό κομμάτι της ερ-
γατικής τάξης που με τους αγώνες
του έχει βοηθήσει καθοριστικά τις  κα-
τακτήσεις που έχει συνολικά το εργα-
τικό κίνημα” προειδοποιεί σε ανακοί-
νωσή του ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια και καλεί σε κοινό συντονι-
σμένο αγώνα “όλων μαζί ΤΩΡΑ και όχι
όταν η κυβέρνηση πηγαίνει τμηματικά
να χτυπάει πότε τον ένα και πότε τον
άλλο κλάδο. Καμπάνια ενημέρωσης
όλης της κοινωνίας για το τι θα σημά-
νει η ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών
αγαθών και απεργιακή κλιμάκωση
όλων μαζί”. 

Στάση εργασίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της Nokia το με-
σημέρι της Τρίτης 27/2. Η αντίσταση στις απολύσεις, η υπογραφή
Σ.Σ.Ε, επιδομάτων και αυξήσεων στους κατώτατους μισθούς, συμπε-
ριλαμβάνονταν στις διεκδικήσεις.

Τ
ην περασμένη Τετάρτη 21/2, ήταν η μέρα που ξεκίνησαν οι
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και η “υποδοχή” τους έγινε με
αστυνομική περιφρούρηση στα συμβολαιογραφικά γραφεία,

αλλά και διαδηλώσεις που οργάνωσαν σωματεία και δυνάμεις της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΠΑΜΕ, της ΛΑΕ κι άλλων συλλογικοτήτων. 

Πλέον αντί για τα ειρηνοδικεία που κάθε Τετάρτη βρίσκονταν πο-
λιορκημένα από διαδηλωτές, το “σφυρί” θα είναι αποκλειστικά ηλε-
κτρονικό, μέσω πλατφόρμας στην οποία εγγράφονται οι συμβολαι-
ογράφοι που θα τους διενεργούν. 

Το μέτρο ήταν μέρος του Πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε
στην αρχή της χρονιάς. Το γεγονός ότι το κίνημα έβαζε εμπόδια
όλο το προηγούμενο διάστημα έχει ανεβάσει τις πιέσεις για εφαρ-
μογή του. Για τους τραπεζίτες έχει ιδιαίτερη σημασία να προχωρή-
σουν οι πλειστηριασμοί. Όσο περισσότερα ακίνητα πλειστηρια-
στούν τόσο θα απομακρύνεται ο κίνδυνος νέας ανακεφαλαιοποί-
ησης. Τη Δευτέρα 26/2 άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για την ολο-
κλήρωση της τρίτης και το άνοιγμα της τέταρτη αξιολόγησης. Πέ-
ραν όλων των άλλων επιθέσεων με το νέο πακέτο προαπαιτούμε-
νων μέτρων που ετοιμάζουν, βασικό ζήτημα είναι η εφαρμογή και η
επιτάχυνση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Μάλιστα με δήλω-
σή του στο Βήμα της Κυριακής, ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ, Ντανιέλ
Νουί, αναφερόμενος στους πλειστηριασμούς, τόνισε ότι δεν αρκεί
η ψήφιση των μέτρων αλλά η αποτελεσματική εφαρμογή τους.

'Οπως αναφέρεται στην ίδια εφημερίδα “η νέα πραγματικότητα
για τους οφειλέτες έρχεται με 1.000 πλειστηριασμούς μηνιαίως.
Τουλάχιστον 7.000 πλειστηριασμοί θα πρέπει να έχουν γίνει από
τις τράπεζες μέχρι το Σεπτέμριο”. 6.000 ακόμα θα ακολουθήσουν
μέχρι το τέλος του έτους.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει ότι οι ηλεκτρονι-
κοί πλειστηριασμοί δεν αφορούν τον φτωχό κόσμο που λόγω χρε-
ών κινδυνεύει να του πάρουν το σπίτι. Μόνο περιουσίες  πλούσιων
μεγαλοοφειλέτων βγαίνουν στο σφυρί, λένε. 

Κυβερνητικά ψέματα

Προστατεύονται, υποτίθεται, όσοι έχουν κάνει αίτηση υπαγωγής
στον αναθεωρημένο νόμο Κατσέλη ή νόμο Σταθάκη όπως λέγεται
πλέον. Ωστόσο ακόμα και αυτή η προστασία έχει ημερομηνία λήξης.
Οι διατάξεις του νόμου Σταθάκη ισχύουν μέχρι το τέλος του 2018. 

Όπως προβλέπεται στο Πολυνομοσχέδιο του Γενάρη, από την
1η Μάη οι πλειστηριασμοί θα αφορούν χρέη προς το κράτος, την
εφορία και τα ταμεία που ξεκινούν από 500 ευρώ. Χιλιάδες σπίτια,
χωράφια και μικρομάγαζα κινδυνεύουν να περάσουν στα χέρια των
τραπεζιτών. Κι άπαξ και ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, δεν θα αργή-
σει η στιγμή που θα χρειαστεί η αντίσταση, από τα ειρηνοδικεία και
τα συμβολαιογραφία, να μεταφερθεί στις εργατογειτονιές, έξω
από τα πλειστηριασμένα σπίτια που θα επιχειρούνται εξώσεις. Μι-
κρή σημασία έχει αν αυτό θα είναι μέσα στο 2018 ή με την είσοδο
της νέας χρονιάς. 

Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση σκόπιμα τσουβαλιάζει φτω-
χούς και πλούσιους οφειλέτες για κάνει τα χατήρια των τραπεζιτών
και την ίδια στιγμή να λοιδωρεί την αριστερή αντιπολίτευση ότι
στηρίζει τους πλούσιους κι όχι τη λαϊκή κατοικία. 

Είναι σωστή η διεκδίκηση ότι αν θέλει η κυβέρνηση πραγματικά να
προστατεύσει τους φτωχούς που έχουν βρεθεί χρεωμένοι, θα πρέ-
πει με νόμο να απαγορεύσει τον πλειστηριασμό και την κατάσχεση
της πρώτης κατοικίας. Αλλά όπως φαίνεται και από τις πιέσεις τρα-
πεζιτών και “θεσμών” δεν αρκεί ένας τέτοιος νόμος. Είναι τόσο αδί-
στακτοι που κανείς δεν εγγυάται ότι με τις απειλές τους δεν μπο-
ρούν να αναγκάσουν σε άρση της οποιασδήποτε προστασίας. 

Χρειάζονται ριζοσπαστικότερες και αντικαπιταλιστικές λύσεις.
Αυτό σημαίνει ότι το κράτος χρειάζεται να πάρει τις τράπεζες από
τα χέρια των τραπεζιτών, χωρίς να τους δώσει φράγκο. Είναι ήδη
αρκετά πλούσιοι και με τα κερδοσκοπικά παιχνίδια τους έχουν
προκαλέσει αρκετά δεινά στην πλειοψηφία αυτού του κόσμου. Και
οι καλύτεροι για να τις ελέγχουν είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Κι ας
αποφασίσουν αυτοί τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια. Οι απαντήσεις
τους θα είναι καλύτερες από τους πάμπλουτους μεγαλοκαρχαρίες
που αποφασίζουν αυτή τη στιγμή.

Σ.Μ.

Απάντηση στους
πλειστηριασμούς

ΣΤΟΠ στις ιδιωτικοποιήσεις

NOKIA Στάση εργασίας

HΘΟΠΟΙΟΙ Απεργία στις 15 Μάρτη
Κινητοποίηση ηθοποιών στο Υπουργείο Εργασίας, 26/2

Απεργίες
Δευτέρα 
και Τρίτη
στον ΟΣΕ

Απεργιακές κινητοποιήσεις
εξήγγειλαν οι εργαζόμενοι του
ΟΣΕ αντιδρώντας στην ιδιωτι-
κοποίηση της ΕΕΣΣΤΥ, τις ελ-
λείψεις προσωπικού και την
απαξίωση των εταιριών.
24Ωρη απεργία θα πραγματο-
ποιηθεί την Τρίτη 6/3.Την προ-
ηγούμενη μέρα, Δευτέρα 5/3,
θα πραγματοποιηθούν τρίω-
ρες στάσεις εργασίας από τις
5πμ έως τις 8πμ, από τη 1μμ
ως τις  4μμ και από τις 9μμ μέ-
χρι τις 12 τα μεσάνυχτα. 
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ Απάντηση στη χρυσαυγίτικη επίθεση 

Σ
το Αττικό, “με βαριά κρανιοεγκεφαλική κά-
κωση και θλαστικά ευμεγέθη τραύματα
τριχωτού”, σύμφωνα με την ιατρική γνω-

μάτευση, διακομίστηκε την Κυριακή 25 Φλεβάρη
η Ελευθερία Τομπατζόγλου, συνήγορος Πολιτι-
κής Αγωγής της οικογένειας Φύσσα, μετά από
επίθεση τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυγής
στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Φαβέλα στον
Πειραιά. Στην επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά
έξι άτομα. Η πρώτη απάντηση θα δοθεί την Πα-
ρασκευή 2 Μάρτη με αντιφασιστική συγκέντρω-
ση στην πλατεία Καραϊσκάκη, στις 6μμ και πο-
ρεία στους δρόμους του Πειραιά.

Όπως δείχνουν τα τραύματα των θυμάτων -όλα
στο κεφάλι και το πρόσωπο- καθώς και ο τρόπος
εκτέλεσής της -το τάγμα ήταν εξοπλισμένο με λο-
στούς, κράνη, φωτοβολίδες, ενώ ακολούθησε πα-
ράγγελμα λήξης και συντεταγμένη αποχώρηση
υπό το σύνθημα «Αίμα-Τιμή-Χρυσή Αυγή»- επρό-
κειτο για μια ακόμα οργανωμένη δολοφονική επί-
θεση της ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας. Σε
ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ, που καλεί στην αντι-
φασιστική συγκέντρωση της Παρασκευής 2/3,
αναφέρει: “Στο στόχαστρο των δολοφόνων μπήκε
ξανά η οικογένεια Φύσσα, σε μια φάση όπου η δί-
κη της Χρυσής Αυγής έχει στριμώξει την ηγεσία
μετά τις καταιγιστικές καταθέσεις των μαρτύ-
ρων… Απαιτούμε να κλείσει εδώ και τώρα το Γρα-
φείο-ορμητήριο στον Πειραιά και να συλληφθούν
οι χρυσαυγίτες που εισέβαλαν στη Φαβέλα.

Η κυβέρνηση και ο Τόσκας δεν μπορούν να κρα-
τάνε υποθέσεις στα συρτάρια που αφορούν τις
επαναλαμβανόμενες επιθέσεις των ταγμάτων εφό-
δου κατά τη διάρκεια της δίκης, όπως έγινε πρό-
σφατα ξανά σε βάρος δικηγόρου της πολιτικής
αγωγής Ευγενίας Κουνιάκη, με επικεφαλής τον
Σ.Δεβελέκο του πυρήνα χρυσαυγιτών του Πειραιά.
Δεν μπορούν να υποβαθμίζουν τη δίκη στέλνοντας
ξανά στην αφάνεια της δικαστικής αίθουσας στις
φυλακές Κορυδαλλού από το Εφετείο. Δεν είναι
δυνατό η ΕΡΤ και τα ΜΜΕ να καλύπτουν τις ρατσι-
στικές κραυγές των νεοναζί ενώ θάβουν το τι συμ-
βαίνει στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Δεν θα επιτρέψουμε την επιστροφή των ταγ-
μάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής φορώντας τον
προσωπείο του πατριώτη μετά τον κουρνιαχτό
των εθνικιστικών συλλαλητηρίων... Να κλιμακώ-
σουμε με μαζική και δυναμική συμμετοχή όλων
στο μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο το Σάβ-
βατο 17 Μάρτη, Ομόνοια 3μμ”.

Ψήφισμα που καταδικάζει την επίθεση, ζητά να
κλείσουν τα γραφεία-ορμητήρια της εγκληματι-
κής συμμορίας στον Πειραιά και καλεί στις 17
Μάρτη, ψηφίστηκε ομόφωνα την επόμενη μέρα
στο Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας-Ρέντη (βλέπε
δίπλα), ύστερα από πρόταση των δημοτι-
κών κινήσεων “Κόντρα στο Ρεύμα”
και “Ανταρσία στην Κοκκινιά”.

Δολοφονική

“Η δολοφονική επίθεση
σε βάρος της Ελευθε-
ρίας Τομπατζόγλου εί-
ναι επίθεση της οργά-
νωσης και απέναντι
στην οικογένεια του
Παύλου Φύσσα, την
οποία και εκπροσωπεί”,
αναφέρει η ανακοίνωση
των συνηγόρων Πολιτικής
Αγωγής της οικογένειας
Φύσσα, “Όπως η οργάνωση
την επομένη της δολοφονίας του
Παύλου, ανακοίνωσε ψευδώς ότι δή-
θεν δεν έχει καμία σχέση με την δολοφονία,
έτσι και χτες προσπάθησε να απεμπολήσει κάθε
ευθύνη για την οργανωμένη επίθεση στον ελεύ-
θερο κοινωνικό χώρο «ΦΑΒΕΛΑ». Είναι η γνωστή
τακτική των διαψεύσεων που ακολουθούν οι
χρυσαυγίτες μετά απο κάθε επίθεση τους μπρο-
στά στο φόβο των ποινικών διώξεων, αλλά δεν
πείθει κανέναν. Εξάλλου, o τρόπος επίθεσης
(modus operandi) πολυπληθής ομαδα, με σκού-
ρα ρούχα, οπλισμένη, με παράγγελμα έναρξης
και λήξης επίθεσης σε συνδυασμό με τη δήλωση
πολιτικής ταυτότητας δεν αφήνει κανένα περι-

θώριο αμφιβολίας... Εκφράζοντας την αλληλεγ-
γύη και συμπαράστασή μας στα θύματα της χτε-
σινής επίθεσης, αναμένουμε από την Αστυνομία
την προσαγωγή και σύλληψη όλων των εμπλεκο-
μένων ατόμων του τάγματος εφόδου της Χρυ-
σής Αυγής. Δηλώνουμε ότι δεν τρομοκρατούμα-
στε απο τους χρυσαυγίτες-δολοφόνους του
Παύλου Φύσσα”.

“Μεσούσης της δίκης της, που αναδεικνύει
σωρεία αδιάσειστων στοιχείων για την πολύχρο-
νη και μεθοδευμένη εγκληματική της δομή και
δράση, η ναζιστική Χ.Α. που συχνά έχει προκα-

λέσει επιθέσεις –όλες «ανεξιχνίαστες»
μέσα και έξω από το δικαστήριο

με θύματα αντιφασίστες, μάρ-
τυρες και δικηγόρους, με

τελευταίο περιστατικό την
επίθεση και τραυματισμό
της δικηγόρου Ευγε-
νίας Κουνιάκη πριν
τέσσερις μήνες– βρί-
σκει το θράσος να
περνά ξανά σε δολο-
φονικές επιθέσεις”,
αναφέρει η ανακοίνω-

ση των συνηγόρων Πο-
λιτικής Αγωγής των Αιγύ-

πτιων αλιεργατών, “Είναι
το θράσος που απορρέει από

το «Καστελόριζο», τις δηλώσεις
ένθεν κακείθεν περί επανένταξής

της στο δημοκρατικό τόξο και περί «απο-
κλειστικής βίας της Αριστεράς», τη νομιμοποί-
ησή της στο στίβο των εθνικιστικών συλλαλητη-
ρίων και της σκανδαλολογίας των ημερών. Και
ακόμα από τη μηδενική δημοσιότητα της δίκης,
που καταδικάζεται σε διεξαγωγή της στον Κορυ-
δαλλό, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης.
Αν η κλιμάκωση αυτή δεν ανακοπεί σήμερα, η
μέρα που θα θρηνήσουμε νέα θύματα, όπως ο
Φύσσας και ο Λουκμάν, δεν θα αργήσει. Έχουμε
χρέος να το αποτρέψουμε”.

Λ.Β.

Ε
κατό χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το απόγευμα
του Σαββάτου στην Piazza del Popolo (Πλατεία του Λα-
ού) στο κέντρο της Ρώμης για να διαδηλώσουν ενάντια

στην αναβίωση του φασισμού και του ρατσιστικού μίσους. Τη
διαδήλωση είχαν καλέσει η Εθνική Ένωση Παρτιζάνων Ιταλίας
(ANPI), η ένωση των βετεράνων αντιφασιστών της εποχής του
Β' Παγκοσμίου που είχαν αγωνιστεί ενάντια στο καθεστώς του
Μουσολίνι και οι εργατικές συνομοσπονδίες.

"Οι αντιφασίστες αποτελούμε τη συντριπτική πλειοψηφία", έλε-
γε η Κάρλα Νεσπόλο, η πρόεδρος της ΑΝΡΙ. "Αλλά χρειάζεται να
είμαστε ενωμένοι για να καταφέρουμε να χτίσουμε ένα τείχος
ενάντια στην ξενοφοβική και φασιστική νοσταλγία. Αυτό δεν είναι
ένα αποκλειστικά ιταλικό πρόβλημα. Η απώλεια της ιστορικής
μνήμης αφορά την Ευρώπη γενικά... Είναι σημαντικό να είμαστε
συνειδητοί για την απειλή της επιστροφής του φασισμού".

Διάφορες ακροδεξιές, ρατσιστικές και ανοιχτά φασιστικές ορ-
γανώσεις κατεβαίνουν στις εκλογές που γίνονται την ερχόμενη
Κυριακή 4 Μάρτη. Οι δυο κυριότερες από αυτές, η "Λέγκα του
Βορρά" και "Ιταλοί Αδελφοί" συμμετέχουν στον συνασπισμό της
κεντροδεξιάς του Σύλβιο Μπερλουσκόνι. Οι "Ιταλοί Αδελφοί" εί-
ναι άμεσοι απόγονοι του φασιστικού κόμματος του Μπενίτο
Μουσολίνι. Η Λέγκα του Βορρά είναι ένα ακραίο ρατσιστικό κόμ-
μα. Ο ρατσισμός του δεν στρέφεται μόνο ενάντια στους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες αλλά και ενάντια στον φτωχό ιταλι-
κό νότο. Παλαιότερα προπαγάνδιζε την απόσχιση του πλούσιου
βορρά από την υπόλοιπη Ιταλία. Τώρα η ρητορική του έχει μετα-

τοπιστεί ακόμα πιο πολύ προς τον φασισμό. Ο Λούκα Τρέινι, ο
νεοναζί που πυροβόλησε και τραυμάτισε στις 3 Φλεβάρη στη
Ματσεράτα της κεντρικής Ιταλίας έξι Αφρικανούς, ήταν υποψή-
φιος της Λέγκας στις τελευταίες τοπικές εκλογές.

Δυο άλλες νεοναζιστικές οργανώσεις, η CasaPound και η
Forza Nuova κατεβαίνουν μόνες τους στις εκλογές. Και οι δυο
είναι υπεύθυνες για πολλές επιθέσεις ενάντια στην αριστερά,
τις αντιφασιστικές συγκεντρώσεις και τους πρόσφυγες. Η ΑΝΡΙ
ζητάει να τεθούν εκτός νόμου και να τους απαγορευτεί να συμ-
μετέχουν στις εκλογές.

Η δολοφονική επίθεση στη Ματσεράτα γύρισε μπούμερανγκ
για τους φασίστες. Οι αντιφασιστικές οργανώσεις κάλεσαν σε
διαδήλωση την επόμενη Κυριακή 10 Φλεβάρη η οποία είχε τε-
ράστια συμμετοχή. Αυτό το κλίμα ανάγκασε τελικά το Δημο-
κρατικό Κόμμα (που κυβερνάει σήμερα την Ιταλία) να δηλώσει
συμμετοχή στο μεγάλο συλλαλητήριο της Ρώμης. Ο ίδιος Μα-
τέο Ρέντζι, ο πρώην πρωθυπουργός και υποψήφιος τώρα του
κεντροαριστερού συνασπισμού, αναγκάστηκε να κατέβει στην
αντιφασιστική διαδήλωση στην Piazza del Popolo. Ο "επίσημος"
ρατσισμός της κυβέρνησης, με τη βάρβαρη αντιμετώπιση των
προσφύγων που φτάνουν στην Ιταλία από τις ακτές της Αφρι-
κής, λειτουργεί νομιμοποιητικά για την ακροδεξιά και είναι ο
κύριος υπεύθυνος για την αναβίωση του φασισμού στην Ιταλία.
Με πρόσχημα τις εκλογές οι φασίστες έχουν οργανώσει μέσα
στους τελευταίους τρεις μήνες δεκάδες συγκεντρώσεις μίσους
σε ολόκληρη την Ιταλία. Κατά κανόνα οι συγκεντρώσεις αυτές
βρίσκονται αντιμέτωπες με αντι-συγκεντρώσεις των αντιφασι-
στών. Ο συνασπισμός της κεντροδεξιάς θα είναι σύμφωνα με
τις δημοσκοπήσεις ο νικητής των εκλογών. Τα σενάρια για την
επόμενη μέρα δίνουν και παίρνουν. Η πάλη "από τα κάτω" ενάν-
τια στο ρατσισμό και τον φασισμό, όμως, θα είναι κρίσιμη
όποιο και να είναι τελικά το εκλογικό αποτέλεσμα. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

“Κ
αταδικάζουμε την επί-
θεση τάγματος εφόδου
της Χρυσής Αυγής στον

Κοινωνικό Χώρο Φαβέλα στον Πει-
ραιά, που έγινε το βράδυ της Κυ-
ριακής 25/2. Οι τραμπούκοι της
Χρυσής Αυγής φορώντας κράνη
και κρατώντας στειλιάρια και πυρ-
σούς, εισέβαλαν στο χώρο και
τραυμάτισαν στο κεφάλι την Ελευ-
θερία Τομπατζόγλου, δικηγόρο
της Πολιτικής Αγωγής της οικογέ-
νειας του Παύλου Φύσσα και άλλα
τέσσερα άτομα.

Θεωρούμε ότι αυτή η επίθεση
είναι μία ακόμα κραυγαλέα επιβε-
βαίωση ότι πρόκειται για ναζιστι-
κή εγκληματική οργάνωση που
παριστάνει το νόμιμο κόμμα. Η
ίδια διαπίστωση επιβεβαιώνεται
καθημερινά με την εξέλιξη της δί-
κης της Χρυσής Αυγής.

Ως Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας
Ρέντη απαιτούμε να κλείσει εδώ
και τώρα το Γραφείο-ορμητήριο
της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά
και να συλληφθούν οι χρυσαυγί-
τες που εισέβαλαν στη Φαβέλα.

Απαιτούμε την καταδίκη της να-
ζιστικής εγκληματικής οργάνω-
σης.

Στηρίζουμε κάθε κινητοποίηση,
εκδήλωση, δράση του μαζικού κι-
νήματος με στόχο να μην επιτρέ-
ψουμε τη δράση των ταγμάτων
εφόδου στην ευρύτερη περιοχή
του Πειραιά.

Στηρίζουμε το μεγάλο αντιφασι-
στικό-αντιρατσιστικό συλλαλητή-
ριο που διοργανώνεται στην Αθή-
να και σε δεκάδες άλλες πόλεις
του πλανήτη, το Σάββατο 17 Μάρ-
τη, Ομόνοια 3μμ”.

Δημοτικό Συμβούλιο 
Νίκαιας-Ρέντη

ΡΩΜΗ  100.000 ενάντια στους φασίστες

Η Ελευθερία
Τομπατζόγλου
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Θεσσαλονίκη - πόλη αντιρατσιστική και αντιφασιστική

Η
Θεσσαλονίκη είναι πόλη αν-
τιφασιστική και αντιρατσιστι-
κή. Αυτό ήταν το μήνυμα

που έστειλε η μεγάλη συναυλία που
διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ την Τρίτη 20
Φλεβάρη στον πολυχώρο WE, εν
όψει της Διεθνούς Μέρας Ενάντια
στο Ρατσισμό και τους Φασίστες
στις 17 Μάρτη. Το ίδιο μήνυμα θα
ακουστεί ξανά στους δρόμους της
πόλης στις 17 Μάρτη, στο Άγαλμα
Βενιζέλου, στις 12 μεσ.

Εκατοντάδες κόσμος όλων των
ηλικιών γέμισε το χώρο, χόρεψε και
τραγούδησε μέχρι τις πρώτες πρωι-
νές ώρες στη συναυλία με κεντρικό
σύνθημα “Αγαπάμε τη μουσική -
Τσακίζουμε το φασισμό - Καλοδε-
χούμενοι οι πρόσφυγες”. Δεκάδες
ήταν αυτοί, εργαζόμενοι, φοιτητές,
μαθητές, ντόπιοι και μετανάστες,
που στάθηκαν στα τραπέζια της
ΚΕΕΡΦΑ, υπέγραψαν τα κείμενα
στήριξης της 17 Μάρτη, αγόρασαν
αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές
κονκάρδες και βιβλία, προμηθεύτη-
καν προκηρύξεις, αφίσες και αυτο-
κόλλητα για το χώρο τους.

Τη συναυλία άνοιξε και παρουσία-
σε εκ μέρους της ΚΕΕΡΦΑ, η Δήμη-
τρα Κομνιανού. “Ξεσηκωνόμαστε αν-
τιρατσιστικά και αντιφασιστικά στις
17 Μάρτη σε όλο τον κόσμο και στη
Θεσσαλονίκη για να στείλουμε τους
δολοφόνους νεοναζί της Χρυσής
Αυγής στη φυλακή, για να σταματή-
σουμε τις ρατσιστικές πολιτικές της
Ευρώπης-Φρούριο”, είπε ανάμεσα
σε άλλα καλώντας όλους να στηρί-
ξουν τη διαδήλωση και τις δράσεις
της ΚΕΕΡΦΑ οργανώνοντας τις αντι-
ρατσιστικές και αντιφασιστικές μά-
χες μαζί της.

Με τη φράση “A revolution without
dancing is a revolution not worth ha-
ving” από την ταινία “V for Vendetta”
καλοσώρισε τον κόσμο ο Joey που
ανέβηκε πρώτος στη σκηνή με την
κιθάρα του και ακολούθησαν οι Ka-
zoo που ευχαρίστησαν την ΚΕΕΡΦΑ
για την πρόσκληση λέγοντας “είναι
μεγάλη μας χαρά αλλά και υποχρέ-
ωσή μας να συμμετέχουμε όλοι μας
σε τέτοιες δράσεις γιατί μόνο έτσι

θα αλλάξει ο κόσμος”.
Στην κατάληψη Libertatia αφιέρω-

σαν ένα από τα τραγούδια τους οι
Ψύλλοι στ' Άχυρα καταδικάζοντας
τον εμπρησμό της από φασίστες την
ημέρα του εθνικιστικού συλλαλητη-
ρίου της πόλης. Όλα τα συγκροτή-
ματα στη συνέχεια, οι Λάργκο, οι
The Speakeasies Swing Band, οι
The Banksters Band, οι ΡΕΥΜΑ 102
και οι Radio Sol, έστειλαν τα δικά
τους αντιφασιστικά μηνύματα.

Αλληλεγγύη

“Συμμετέχουμε σήμερα όπως πάν-
τα σε τέτοιες πρωτοβουλίες και φε-
στιβάλ, αντιρατσιστικά, αντιφασιστι-
κά και ό,τι αντί στο κακό υπάρχει,
γιατί μας εκφράζει, γιατί οι φίλοι μας
όλοι είναι αυτοί, γιατί θέλουμε να
στηρίζουμε, γιατί χαιρόμαστε που
γίνονται τέτοια πράγματα, γιατί αυτά
τα λάιβ είναι τα πιο ανέμελα και ζων-
τανά κι έχουν τον πιο δυνατό σκο-
πό”, δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη η Κατερίνα από τους The
Speakeasies Swing Band, “Αν κάτι
μπορεί να νικήσει την ασχήμια γενι-
κά του κόσμου, είναι, όχι μόνο, αλλά

είναι σίγουρα και η μουσική, πάντα

ήταν. Η μουσική γεννήθηκε από τον

άνθρωπο γι' αυτό το λόγο, για να

μας φέρνει κοντά, για να κοινοποιεί-

ται η αγάπη και η αλληλεγγύη. Είναι

μεγάλη μας τιμή να το μοιραζόμα-

στε αυτό με τον κόσμο”.

Μουσικοθεατρικά παρουσίασε

δύο αντιφασιστικά-αντιρατσιστικά-

αντισεξιστικά ποιήματά της η ποι-

ήτρια και ηθοποιός Σίσσυ Δουτσίου,

το ίδιο και ο σκηνοθέτης και ποιητής

Τάσος Σαγρής που απήγγειλε το

ποίημά του “Συνάντηση με δολοφο-

νηθέντες μετανάστες σε καφενείο

στα Εξάρχεια”. Δυνατό ήταν το χει-

ροκρότημα στους χαιρετισμούς που

έκαναν κατά τη διάρκεια της συναυ-

λίας ο Γιάννης Κούτρας, μέλος ΔΣ
Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών
Θεσσαλονίκης, ο Σάββας Κκονέ,
φοιτητής από τους Χημικούς Μηχα-
νικούς και ο Κώστας Τορπουζίδης,
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλο-
νίκης, όπως και όταν η δικηγόρος
Αναστασία Παναγιώτου, διάβασε το
χαιρετισμό που έστειλε ο Θανάσης
Καμπαγιάννης από την Πολιτική
Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Έμπνευση

Η επιτυχία της συναυλίας έδωσε
έμπνευση σε όλους και όλες για τη
συνέχεια. “Η σημερινή συναυλία εί-
ναι ένα μεγάλο άνοιγμα στον κόσμο
που εκφράζεται μέσα από τη μουσι-
κή, και ταυτόχρονα ευκαιρία να τον
εντάξουμε σε πολιτική θέση μάχης”,
μας είπε ο Νίκος Κοκκίνης, ιδιωτικός
υπάλληλος και μέλος της ΚΕΕΡΦΑ,
“Το ίδιο θα κάνουμε και στις 9 Μάρ-
τη, στην πικετοφορία που οργανώ-
νουμε στο χώρο του ΑΠΘ, και βέ-
βαια στην ίδια τη διαδήλωση στις 17
Μάρτη ενάντια στο ρατσισμό και το
φασισμό. Καλούμε τον κόσμο να συ-
σπειρωθεί, να δώσει ένα τέλος στο
μοναχικό δρόμο, να πάρει ενεργή θέ-
ση απέναντι στη βία και την αδικία
λόγω μόνο του χρώματος του δέρ-
ματος, της καταγωγής ή του φύλου
και να μην προτιμά την πρόχειρη
εκτόνωση ή το διαδικτυακό σχολια-
σμό αλλά να οργανωθεί πολιτικά, μα-
χητικά και μαζικά. Μπορούμε να νι-
κήσουμε και θα νικήσουμε”.

“Η 17 Μάρτη είναι πολύ σημαντική
μέρα, ειδικά φέτος που η δίκη της
ΧΑ είναι σε πολύ κρίσιμο σημείο και
εν όψει της λήξης της το μήνυμά
μας πρέπει να είναι δυνατό: ότι
απαιτούμε την καταδίκη των ναζί”,
μας είπε η Μαρία Τσίρμπα, μέλος
της ΚΕΕΡΦΑ, “Ο κόσμος δε θέλει το
ρατσισμό και το φασισμό. Στις 17
Μάρτη οργανώνουμε τη συμμετοχή
σωματείων, συλλόγων, οργανώσε-
ων, όλης της αριστεράς γιατί μαζί
όλοι ενωμένοι, σε ένα δυνατό αντι-
ρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα,
μπορούμε να κερδίσουμε”.

Λένα Βερδέ

Τ
η συμμετοχή τους στα συλλαλητήρια
ενάντια στο ρατσισμό και τους φασί-
στες στις 17 Μάρτη οργανώνουν μια

σειρά κοινότητες μεταναστών και μετανα-
στριών. Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με τη
Λορέτα Μακόλεϊ, πρόεδρο της Οργάνωσης
Ενωμένων Γυναικών Αφρικής.

«Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις στις 17
Μάρτη για να διεκδικήσουμε όλα τα δικαιώ-
ματά μας. Οι μετανάστες και οι μετανάστριες
στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε εμπόδια και
δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα, από τις δου-
λειές και την ανεργία μέχρι την καθημερινή
μας ζωή.

Φεύγουμε από χώρες με πολέμους, δικτα-
τορίες, φτώχεια. Ειδικά οι γυναίκες ερχόμα-
στε από τόπους με μεγάλη καταπίεση. Έχου-
με το φόβο της κλειτοριδεκτομής που σε
πολλές χώρες είναι παράδοση, το φόβο ότι
αν αρνηθούμε να παντρευτούμε από πολύ μι-
κρή ηλικία, που επίσης είναι καθιερωμένη
πρακτική, θα είμαστε στιγματισμένες και
απομονωμένες για όλη μας τη ζωή, το φόβο
των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων
και της έλλειψης περίθαλψης που αντιμετω-
πίζουν οι κοινωνίες μας. Φεύγουμε δηλαδή

για να βρούμε μια καλύτερη ζωή.
Όταν όμως ζητάμε εδώ άσυλο, οι κυβερνή-

σεις μάς κατατάσσουν με μόνο κριτήριο το
αν η χώρα μας είναι σε πολεμο. Σίγουρα τα
όπλα και οι βόμβες σε σκοτώνουν αμέσως,
αλλά όλα τα άλλα σε “σκοτώνουν” πολλές
φορές. Η ΕΕ προτιμά να κάνει συμφωνίες με
δικτάτορες και απατεώνες και να προχωρά
σε απελάσεις, τις οποίες πολλές φορές πα-
ρουσιάζει ως εθελοντικές αλλά δεν είναι. Με
το ρατσισμό τους ανοίγουν το δρόμο στους
φασίστες, στέλνουν κόσμο στους φασίστες.

Ζούμε πολλά χρόνια στην Ελλάδα, αλλά
δεν έχουμε άδεια παραμονής και δε θα απο-
κτήσουμε ποτέ ούτε εμείς ούτε και τα παιδιά
μας αν δεν παλέψουμε. Τίποτα από όλα αυτά
δεν είναι προς το συμφέρον της ελληνικής
κοινωνίας και των πολιτών. Αν είμαι “παράνο-
μη”, δηλαδή χωρίς κανένα δικαίωμα, δεν
μπορώ να προσφέρω τίποτα. Θέλουμε άσυ-
λο, να είμαστε νόμιμοι/ες, να έχουμε υπηκοό-
τητα, για να ζήσουμε όλοι μαζί καλύτερα. Για
όλα αυτά θα είμαστε στο δρόμο στις 17
Μάρτη».

Στιγμιότυπα από την αντιφασιστική συναυλία της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης, 20 Φλεβάρη

ΛΟΡΕΤΑ ΜΑΚΟΛΕΪ  Οι αφρικανές γυναίκες θα είμαστε εκεί



Μ
αζικές διαδηλώσεις θα
πραγματοποιηθούν σε
πολλές πόλεις της Αυ-

στραλίας την Κυριακή 25 Μαρτί-
ου. Οι πρόσφυγες στο νησί Ma-
nus και το Nauru παραμένουν σε
σοβαρό κίνδυνο. Η κυβέρνηση
της Αυστραλίας συνεχίζει να ανα-
μασά το φόβο για τους πρόσφυ-
γες σε μια προσπάθεια να ανακτή-
σει την εκλογική της υποστήριξη -
και επεκτείνεται σε νέους στό-
χους, όπως είναι οι Αφρικανοί με-
τανάστες και οι πρόσφυγες.

Χρησιμοποιώντας μεταλλικές
ράβδους, γροθιές και μαχαίρια, η
μεταναστευτική υπηρεσία PNG
και η αστυνομία ανάγκασαν στα
τέλη του περασμένου έτους τους
πρόσφυγες να μετακινηθούν από
το παλιό κέντρο κράτησης στο

Manus. Μετά από πάνω από τέσ-
σερα χρόνια κράτησης, οι πρό-
σφυγες αντιστάθηκαν στη μετα-
φορά τους σε άλλα στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Ο Behrouz Booch-
ani έγραψε ότι αυτό που ήθελαν
ήταν “ένα πράγμα μόνο, και αυτό
είναι η ελευθερία”.

Δεν υπάρχει καμιά ασφάλεια σε
κανένα από τα τρία νέα στρατόπε-
δα στα οποία έχουν μετακινηθεί οι
πρόσφυγες. Οι ιατρικές και ψυχι-
κές υπηρεσίες υγείας έχουν μει-
ωθεί δραστικά. Οι ντόπιοι έχουν
προχωρήσει σε διαμαρτυρίες και
αποκλεισμούς ενάντια στη δημι-
ουργία των νέων στρατοπέδων
στον τόπο τους.

Η οργάνωση Human Rights Wat-
ch κατέγραψε πρόσφατα τις συ-
χνές και βίαιες επιθέσεις εναντίον

τους. Ένας άνθρωπος σχεδόν
έχασε το χέρι του μετά από μια
επίθεση με μαχαίρι. Ένας Ιρανός,
αιτών άσυλο, υπέστη κάταγμα
κρανίου μετά από επίθεση με με-
ταλλική ράβδο, ενώ του έκλεψαν
το τηλέφωνο και τα χρήματά του.

Μόλις 230 πρόσφυγες έχουν
μέχρι στιγμής μετακινηθεί στις
ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των 15 μη-
νών από την υπογραφή της συμ-
φωνίας της Αυστραλίας με τις
ΗΠΑ. Πάνω από 1500 πρόσφυγες
και αιτούντες άσυλο παραμένουν
στο Manus και το Nauru. Οι πρό-
σφυγες από το Ιράν, τη Σομαλία
και τη Συρία αποκλείονται από την
ταξιδιωτική απαγόρευση του
Τραμπ. Οι Ιρανοί είναι η μεγαλύτε-
ρη εθνική ομάδα στο Manus και
το Nauru.

Χιλιάδες αιτούντες άσυλο στην
Αυστραλία περιμένουν ακόμα να
περάσουν από τη νέα, άδικη “fast
track” διαδικασία που καταργεί το
δικαίωμα προσφυγής και χορηγεί
μόνο προσωρινή βίζα σε όσους
λαμβάνουν καθεστώς πρόσφυγα -
αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να
φέρουν τα μέλη της οικογένειάς
τους στην Αυστραλία και υποφέ-
ρουν από μόνιμη ανασφάλεια.

Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε
τη σκληρότητα και την τρομοκρα-
τία εναντίον των προσφύγων. Είναι
επείγον η κυβέρνηση της Αυστρα-
λίας να φροντίσει τους πρόσφυγες
στο νησί Manus και στο Nauru και
να τους φέρει στις πόλεις άμεσα.

Mark Goudkamp, 
μέλος της πρωτοβουλίας 

Teachers for Refugees 
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ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ο
ι περιβόητοι εγκληματίες της
Χρυσής Αυγής επιτέθηκαν
χθες το βράδυ (26/2) και

τραυμάτισαν αρκετούς αντιφασίστες
στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων την
Ελευθερία Τομπατζόγλου, δικηγόρο
της οικογένειας του δολοφονημένου
αντιφασίστα, Παύλου Φύσσα. Οι ναζί
επιτέθηκαν στο κοινωνικό κέντρο Φα-
βελά στον Πειραιά. Κρατούσαν δάδες
και σιδερένιους λοστους, όπως είπαν
τα θύματα της επίθεσης.

“Σήμερα το απόγευμα, ενώ ανοίξαμε
το χώρο μας για την εβδομαδιαία συ-
νάντησή μας, δεχτήκαμε επίθεση από
ομάδα μελών της Χρυσής Αυγής με σι-
δερένιους λοστούς, κράνη και φωτο-
βολίδες, ανέφερε η ανακοίνωση του
Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου Φαβέλα
στη σελίδα του στο Facebook.

Εβδομήντα βουλευτές και στελέχη
της Χρυσής Αυγής βρίσκονται σε δίκη
για ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών,
συμπεριλαμβανομένης της ένταξης
σε εγκληματική οργάνωση που συν-
δέεται με τη θανατηφόρα μαχαιριά
στον Φύσσα και με πολλές άλλες κα-
τηγορίες. Το ναζιστικό κόμμα παρα-
μένει το τέταρτο μεγαλύτερο στο ελ-
ληνικό κοινοβούλιο.

Ο Κοινωνικός Χώρος Φαβέλα είχε
δεχτεί ξανά επίθεση τον περασμένο
Αύγουστο και τέσσερα άτομα συνελή-
φθησαν από την αντιτρομοκρατική.

Είναι η δεύτερη επίθεση εναντίον
αντιφασίστα δικηγόρου τον τελευταίο
καιρό. Η ΚΕΕΡΦΑ, η αδελφή οργάνω-
ση του UAF στην Ελλάδα, έχει μία
εξαιρετική και μακριά συμβολή στη
σύγκρουση με τη Χρυσή Αυγή και θα
συνεχίσει σε αυτό το δρόμο. Οι αντι-
φασιστές πρέπει να εκφράσουν την
πλήρη αλληλεγγύη τους στους Έλλη-
νες αντιφασίστες, ιδιαίτερα εν όψει
των κινητοποιήσεων στις 17 Μαρτίου.

Ο Weyman Bennett, συντονιστής
του UAF, δήλωσε: “Ήταν μια θρασύ-
δειλη επίθεση από τη Χρυσή Αυγή.
Στέλνουμε τις σκέψεις μας και τις κα-
λύτερες ευχές μας για γρήγορη ανά-
καμψη στην Ελευθερία Τόμπατζογλου
και όσους δέχτηκαν τη βίαιη αυτή επί-
θεση. Οι σύντροφοί μας στην ΚΕΕΡ-
ΦΑ, όπως και άλλοι στην Ελλάδα, εί-
ναι έμπνευση για μας εδώ και πολύ
καιρό. Η δράση τους μέχρι αλλά και
κατά τη διάρκεια της μακράς δίκης
της Χρυσής Αυγής, ήταν λαμπρή.
Γνωρίζουμε ότι η επίθεση το μόνο
που θα καταφέρει είναι να ενισχύσει
την αποφασιστικότητά τους. Τους ευ-
χόμαστε ό,τι καλύτερο σε αυτή τη
χρονική στιγμή μπροστά στις 17 Μάρ-
τη. Αλληλεγγύη!”.

Unite against Fascism

Μήνυμα
αλληλεγγύης

ΑΥΣΤΡΙΑ

Η
νέα κυβέρνηση των Συντηρητικών και
του Κόμματος της Ελευθερίας πά-
σχει από «Τραμπισμό»: κάθε νέα κίνη-

ση που κάνει ανάβει φωτιές –βρίσκει απέναν-
τί της μαζική αντίσταση και κόντρα. Το αντι-
φασιστικό κίνημα διέλυσε τη δημοκρατική
μάσκα του ευρω-φασιστικού Κόμματος της
Ελευθερίας -στις 13 Γενάρη όταν 70.000 δια-
δήλωσαν εναντια στη συμμετοχή των ναζί
στην κυβέρνηση.

Λίγο πριν τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του
Ολοκαυτώματος, ήρθε στο φως της δημοσιό-
τητας ένα βιβλίο με ναζιστικά τραγούδια που
ανήκε στη δεξιά φοιτητική παράταξη “Germa-
nia”. Οι στίχοι τους δόξαζαν το Ολοκαύτωμα:
«Βάλτε μπροστά τα αέρια, αρχαίοι γερμανικοί
λαοί, θα κανονίσουμε το έβδομο εκατομμύ-
ριο». Ο αντιπρόεδρος της Αυστρίας που ήταν
ηγετικός υποψήφιος του Κόμματος της Ελευ-
θερίας σε τοπικές εκλογές, αναγκάστηκε να
παραιτηθεί. Ο κόσμος μετράει τις δυνάμεις
του στην προοπτική να ρίξει ολόκληρη την κυ-
βέρνηση.

Ήταν μια καταστροφή. Έκτοτε το Κόμμα
της Ελευθερίας βρίσκεται υπό συνεχείς επιθέ-
σεις από δημοσιογράφους και ακτιβιστές. Δε-
κάδες είναι τα παραδείγματα που μπορούν να
αναφερθούν: τώρα αποκαλύφθηκε ότι άλλη
μία φοιτητική παράταξη τραγουδούσε το ίδιο
αντισημιτικό τραγούδι. Ο επικεφαλής της είναι
στενός συνεργάτης με τον πρώην πρόεδρο
του Κόμματος της Ελευθερίας Norbert Hofer,
ο οποίος έχασε τις εκλογές το 2016 και τώρα
έγινε υπουργός Μεταφορών.

Ο Hofer, ο οποίος ήταν επίσης μέλος μιας
δεξιάς φοιτητικής ομάδας, αναγκάστηκε να
απομακρύνει τον συνεργάτη του. Τέτοιες απο-
καλύψεις από τους αντιφασίστες προκαλούν
μεγάλες συγκρούσεις στο στρατόπεδο της
άκρας δεξιάς. Μία ηγετική της φυσιογνωμία,
που βοήθησε τον τωρινό “Φύρερ” του Κόμμα-
τος, Heinz-Christian Strache να ανατρέψει την
ηγεσία το 2005, προβλέπει τώρα μία ακόμα
διάσπαση του κόμματος. Το Κόμμα της Ελευ-
θερίας κλαψουρίζει κάθε μέρα να μην τους
αποκαλούν “ναζί”.

Αντίσταση

Το υπόβαθρο για όλα αυτά είναι ένα αυξανό-
μενο αντιφασιστικό κίνημα. Μία νέα οργάνωση
που ονομάζεται “Γιαγιάδες ενάντια στη Δεξιά”
συγκέντρωσε 3.000 μέλη σε λίγες μόνο βδομά-
δες. Εκατοντάδες χιλιάδες υπογράφουν στις
αιτήσεις για δημοψηφίσματα σχετικά με την
ισότητα των γυναικών, την προστασία των μη
καπνιστών και την αλληλεγγύη με τους δημο-
σιογράφους που ασκούν κριτική και δέχονται
επίθεση από το Κόμμα της Ελευθερίας -με αυ-
τό τον τρόπο δείχνουν τη μαζική αντίθεσή
τους στην κυβέρνηση και το φασισμό.

Η συλλογή υπογραφών είναι τόσο μαζική
που οι σέρβερ του υπουργείου Εσωτερικών κα-
τέρρευσαν προσωρινά εντελώς. Μέχρι σήμερα,
ο αρμόδιος υπουργός του Κόμματος της Ελευ-
θερίας, Herbert Kickl, δεν κατέβαλλε καμία σο-
βαρή προσπάθεια για την επίλυση των προβλη-
μάτων -παρά τους συνεχείς του ισχυρισμούς
ότι είναι ο «αληθινός εκπρόσωπος του λαού».

Αυτό δείχνει την υποκρισία της άκρας δεξιάς:
Απλά χρησιμοποιούν το σύνθημα της «άμεσης
δημοκρατίας» για να προωθήσουν την ατζέντα
τους και να πολεμήσουν την αντιπολίτευση.

Έχουν περάσει 80 χρόνια από την “Ansch-
luss” -την προσάρτηση της Αυστρίας στη ναζι-
στική Γερμανία. Η κινητοποίηση στις 17 Μάρτη
θα είναι η μεγαλύτερη που έχουμε δει στην
Αυστρία από τότε που ενταχτήκαμε στις διε-
θνείς διαμαρτυρίες το 2016. Ένας ευρύς συ-
νασπισμός συγκροτήθηκε από συνδικαλιστές,
Σοσιαλδημοκράτες, το Κόμμα των Πρασίνων,
πρόσφυγες από τη Συρία και το Αφγανιστάν,
την Εθνική Ένωση Φοιτητών και επαναστάτες
σοσιαλιστές. Το 2018 είναι η χρονιά που το αν-
τιφασιστικό κίνημα θα εκτοξευτεί στην Αυ-
στρία.

David Albrich, συντονιστής της Πλατφόρμας
για την Πολιτική Ασύλου (Plattform fur eine men-
schliche Asylpolitik) και ηγετικό μέλος της οργά-

νωσης Αριστερή Στροφή Τώρα (Linkswende jetzt)

Η φετινή 17Μ 
θα είναι η μεγαλύτερη

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Στους δρόμους στις 25 Μάρτη

Αντιφασιστική διαδήλωση στη Βιέννη



Ε
κατόν εβδομήντα χρόνια
από την κυκλοφορία του το
Μανιφέστο του Κομμουνι-

στικού Κόμματος (πιο γνωστό σαν
Κομμουνιστικό Μανιφέστο) είναι
το δεύτερο πιο πολυδιαβασμένο
βιβλίο στην ιστορία. Ο Καρλ
Μαρξ κι ο Φρίντριχ Ένγκελς πή-
ραν στα χέρια τους το τυπωμένο
βιβλίο, μόλις 30 σελίδες στα γερ-
μανικά, τον Φλεβάρη του 1848.

Είναι ένα γεγονός που προκαλεί
στη δεξιά σπασμούς λύσσας. Με-
ρικές μέρες πριν ο Γουέην Λα-
Πιερ, αντιπρόεδρος της NRA, της
οργάνωσης που στηρίζει την
οπλοκατοχή και είχε υποστηρίξει
με ενθουσιασμό τον Τραμπ, μίλη-
σε σε εκδήλωση της Αμερικάνικης
Συντηρητικής Ένωσης. «Τα πανε-
πιστήμια αγνοούν το Σύνταγμα και
διαδίδουν το Κομμουνιστικό Μανι-
φέστο» είπε χτυπώντας οργισμένα
το χέρι στο βήμα «Το Κομμουνι-
στικό Μανιφέστο είναι το τρίτο
στη σειρά βιβλίο σε συχνότητα εμ-
φάνισης στη διδακτέα ύλη, ο
Μαρξ ο πιο συχνά αναφερόμενος
οικονομολόγος». Οι «διανοούμε-
νες ελίτ» κατά τον ΛαΠιερ κάνουν
πλύση εγκεφάλου με το Μανιφέ-
στο και σπρώχνουν τα «παιδιά» να
διαδηλώνουν μετά την σφαγή στο
σχολείο της Φλόριντα. 

H ακτινοβολία του Κομμουνι-
στικού Μανιφέστου δεν είναι,
προφανώς, προϊόν συνωμοσίας
των «διανοούμενων ελίτ». Η άρ-
χουσα τάξη και οι απολογητές
της έχουν διακηρύξει επανειλημ-
μένα αυτά τα 170 χρόνια τη χρεο-
κοπία των ιδεών του Μαρξ και
του Μανιφέστου. Όμως, τα γεγο-
νότα είναι πεισματάρικα πράγμα-
τα όπως αγάπαγε να επαναλαμ-
βάνει ένας άλλος μεγάλος επανα-
στάτης ο Λένιν. Έρχονται «στιγ-
μές» που η εικόνα του συστήμα-
τος επιβεβαιώνει με τον πιο «πα-
νηγυρικό» τρόπο την ανάλυση
των Μαρξ και Ένγκελς στο Κομ-
μουνιστικό Μανιφέστο. Ο κόσμος
που περιγράφουν μοιάζει εκπλη-
κτικά με τον σημερινό. 

Το στοιχείο που διακρίνει τον
καπιταλισμό, την «αστική κοινω-
νία» σύμφωνα με το Μανιφέστο,
από προηγούμενες εκμεταλλευτι-
κές κοινωνίες είναι ότι επαναστα-
τικοποιεί διαρκώς τα μέσα παρα-
γωγής και επικοινωνίας, διεισδύει
παντού υπονομεύοντας τις πα-
λιές συνήθειες και σχέσεις, έτσι
που «ό,τι έμοιαζε σταθερό μοι-
άζει να διαλύεται στον αέρα»..
Όπως γράφει το Μανιφέστο:

«Η αστική τάξη μέσα στη μόλις
εκατόχρονη ταξική κυριαρχία της
δημιούργησε παραγωγικές δυνά-
μεις πιο μαζικές και κολοσσιαίες
από ότι όλες μαζί οι περασμένες
γενιές. Υποταγή των δυνάμεων
της φύσης, μηχανές, εφαρμογή
της χημείας στη βιομηχανία και
τη γεωργία, ατμοπλοΐα, σιδηρό-

δρομοι, ηλεκτρικοί τηλέγραφοι,
εκχέρσωση ολόκληρων ηπείρων,
διαρρύθμιση των ποταμών σε
πλωτούς, ολόκληροι πληθυσμοί
που ξεπετιούνται από τη γη –ποι-
ος άλλος προηγούμενος αιώνας
θα μπορούσε να υποπτευθεί πως
στους κόλπους της κοινωνικής
εργασίας λαγοκοιμούνταν τέτοι-
ες παραγωγικές δυνάμεις;».

Κρίσεις και ανισότητα

Για πρώτη φορά στην ιστορία
έχει δημιουργηθεί η δυνατότητα
η ανθρώπινη κοινωνία να ζει σε
συνθήκες αφθονίας, να μπορεί να
ικανοποιήσει και με το παραπάνω
όλες τις ανθρώπινες ανάγκες. Κι
όμως, αυτό δεν συμβαίνει. Σήμε-
ρα, οι ταξικές ανισότητες είναι
μεγαλύτερες από την εποχή του
Μαρξ. Το πλουσιότερο 1% του
πληθυσμού στις ΗΠΑ κατέχει το
90% του πλούτου. Στην Ευρώπη
το 70%. Η Κίνα έχει περισσότε-
ρους δισεκατομμυριούχους από
τις ΗΠΑ. 

Επειδή ο δυναμισμός του συ-
στήματος έχει τη βάση του στον
τυφλό ανταγωνισμό των -γιγάντιων
σήμερα- καπιταλιστικών επιχειρή-
σεων για το κέρδος, η άλλη όψη
του είναι η οικονομική κρίση, που
όταν ξεσπάει προκαλεί κοινωνι-
κούς σεισμούς και απίστευτα βά-
σανα σε εκατομμύρια ανθρώπους: 

«Στις κρίσεις ξεσπά μια κοινωνι-
κή επιδημία που σε κάθε προ-

ηγούμενη εποχή θα φαινόταν πα-
ραλογισμός, η επιδημία της υπερ-
παραγωγής. Η κοινωνία ξαφνικά
βρίσκεται ριγμένη πίσω σε κατά-
σταση στιγμιαίας βαρβαρότητας.
Θα ‘λεγε κανείς ότι ένας λιμός,
ένας γενικός πόλεμος ερήμωσης
της έκοψε όλα τα μέσα ύπαρ-
ξης… Και γιατί; Γιατί η κοινωνία
έχει πάρα πολλά μέσα ύπαρξης,
πάρα πολλή βιομηχανία, πάρα πο-
λύ εμπόριο… Οι αστικές σχέσεις
έγιναν πάρα πολύ στενές για να
περιλάβουν τα πλούτη που δημι-
ουργήθηκαν». 

Το Μανιφέστο παρομοιάζει την
αστική κοινωνία «με το μάγο εκεί-
νο που δεν καταφέρνει πια να κυ-
ριαρχήσει πάνω στις καταχθόνιες
δυνάμεις που ο ίδιος κάλεσε».
Οικονομική κρίση, πόλεμοι, περι-
βαλλοντική καταστροφή και από-
τομη κλιματική αλλαγή: ο Μαρξ
δικαιώνεται και εδώ. 

Εργατική τάξη

Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
συμπυκνώνει και την αντίληψη
του Μαρξ και του Ένγκελς για
την ιστορία. Δεν είναι οι «μεγάλες
προσωπικότητες» εκείνες που κα-
θορίζουν την πορεία της, δεν εί-
ναι κάποιες απρόσωπες δυνά-
μεις. «Η ιστορία όλων των ως τώ-
ρα κοινωνιών είναι η ιστορία ταξι-
κών αγώνων» γράφουν στην αρ-
χή του Μανιφέστου ο Μαρξ κι ο
Ένγκελς και επισημαίνουν ότι:
«Στην εποχή μας…ολόκληρη η

κοινωνία όλο και περισσότερο
χωρίζεται σε δύο μεγάλα αντίπα-
λα στρατόπεδα, σε δύο μεγάλες
τάξεις, που βρίσκονται άμεσα αν-
τιμέτωπες η μια με την άλλη:
στην αστική τάξη και το προλετα-
ριάτο».

Η εργατική τάξη, το «προλετα-
ριάτο», για τους Μαρξ και Ένγ-
κελς είναι η τάξη που μπορεί να
ανατρέψει τον καπιταλισμό και να
απελευθερώσει όλη την ανθρω-
πότητα από τα δεσμά και τις κα-
ταστροφές που φέρνει αυτό το
σύστημα. Γράφουν ότι «η αστική
τάξη δεν σφυρηλάτησε μονάχα
τα όπλα που της φέρνουν το θά-
νατο. Δημιούργησε και τους αν-
θρώπους που θα χειριστούν αυτά
τα όπλα, τους σύγχρονους εργά-
τες, τους προλετάριους».

Αυτή είναι μια άποψη που δια-
περνάει όχι μόνο το Κομμουνιστι-
κό Μανιφέστο αλλά ολόκληρο το
θεωρητικό έργο και την πολιτική
δράση των δυο μεγάλων επανα-
στατών. Όταν γραφόταν το Μανι-
φέστο υπήρχαν ρεύματα, ομάδες
και διανοούμενοι που έκαναν κρι-
τική στον καπιταλισμό. Αλλά
έβλεπαν την κοινωνική αλλαγή να
έρχεται από τα πάνω, όταν οι κα-
πιταλιστές ή ακόμα και οι «φωτι-
σμένοι» μονάρχες θα πείθονταν
να εφαρμόσουν το ένα ή το άλλο
σχέδιο για μια διαφορετική οργα-
νωμένη κοινωνία. Αντίθετα, η
στρατηγική του Μαρξ και του

Ένγκελς ήταν ταυτόχρονα βαθιά
δημοκρατική και βαθιά επαναστα-
τική. Ο καπιταλισμός θα ανατρα-
πεί, δεν θα μεταρρυθμιστεί, κι αυ-
τό είναι έργο εκατομμυρίων ερ-
γατών και εργατριών, όχι μιας
μειοψηφίας «σωτήρων». Έγρα-
φαν σε ένα από τα πιο χαρακτη-
ριστικά αποσπάσματα του Μανι-
φέστου:

«Όλα τα προηγούμενα κινήμα-
τα ήταν κινήματα της μειοψηφίας
ή προς όφελος μιας μειοψηφίας.
Το προλεταριακό κίνημα είναι το
αυτοτελές κίνημα της τεράστιας
πλειοψηφίας προς όφελος της
τεράστιας πλειοψηφίας. Το προ-
λεταριάτο, το κατώτερο στρώμα
της σημερινής κοινωνίας, δεν
μπορεί να σηκωθεί, δεν μπορεί ν’
ανυψωθεί χωρίς να τιναχτεί στον
αέρα όλο το εποικοδόμημα των
στρωμάτων που αποτελούν την
επίσημη κοινωνία».

Η εργατική τάξη κινεί τη μηχα-
νή που παράγει το κέρδος στον
καπιταλισμό και αυτή μπορεί να
την σταματήσει και να το συντρί-
ψει. Γιατί είναι μια τάξη συλλογι-
κή, που μπορεί -κι αυτό για πρώ-
τη φορά στην ιστορία των ταξι-
κών κοινωνιών- να παλέψει συνει-
δητά για τα δικά της συμφέροντα
που εκφράζουν και τα συμφέρον-
τα όλων των καταπιεσμένων. 

Αυτή η θέση του Κομμουνιστι-
κού Μανιφέστου είναι που έχει
προκαλέσει τις μεγαλύτερες αμ-
φισβητήσεις ακόμα και στην Αρι-
στερά αυτά τα 170 χρόνια. Κι
όμως, είναι οι αγώνες αυτής της
τάξης, από τις συγκλονιστικές κο-
ρυφώσεις της όπως η Ρώσικη
Επανάσταση το 1917, μέχρι τις
πιο «μικρές» μάχες για να κερδί-
σει συνδικαλιστικά και πολιτικά
δικαιώματα, «ψωμί και τριαντά-
φυλλα». 

Σήμερα, η εργατική τάξη σε
όλον τον κόσμο κάνει την εργατι-
κή τάξη της εποχής του Μαρξ να
μοιάζει μικροσκοπική. Όχι μόνο σ’
αριθμούς, αλλά και σε οργάνωση,
εμπειρίες αγώνων και δυνατότη-
τες να καθορίσει την πορεία της
ανθρωπότητας. Εκατομμύρια ερ-
γάτριες και εργάτες παλεύουν για
να υπερασπίσουν και να κερδί-
σουν όλα αυτά που δεν μπορεί να
εξασφαλίσει ο καπιταλισμός σή-
μερα. Αυτό εννοεί το Μανιφέστο
όταν διακηρύσσει στις τελευταίες
του γραμμές ότι «Οι προλετάριοι
δεν έχουν να χάσουν σ' αυτήν τί-
ποτε άλλο, εκτός από τις αλυσί-
δες τους. Έχουν να κερδίσουν
έναν κόσμο ολόκληρο».
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 170 χρόνια Κομμουνιστικό Μανιφέστο

Ο
Μαρξ κι ο Ένγκελς έγραψαν
το Μανιφέστο του Κομμουνι-
στικού Κόμματος για λογα-

ριασμό της επαναστατικής οργάνω-
σης που ήταν μέλη. Στο δεύτερο συ-
νέδριό της που έγινε τον Νοέμβρη
του 1847 η Ενωση των Δικαίων μετο-
νομάστηκε σε Ένωση των Κομμουνι-
στών και τους εξουσιοδότησε να εκ-
θέσουν δημόσια σε ένα σύντομο κεί-
μενο τις βασικές αρχές της αλλά και
το άμεσο πρόγραμμα δράσης της. Το
Μανιφέστο ήταν δηλαδή μια παρέμβα-
ση στις εξελίξεις, όχι ένα κείμενο που
προοριζόταν για τους μακρινούς απο-
γόνους στο μέλλον. Κι οι εξελίξεις
«μύριζαν μπαρούτι», ήδη πριν τα τέλη
του 1847, η Ευρώπη ολόκληρη έμοι-
αζε με ηφαίστειο που ετοιμαζόταν να
εκραγεί. Το Μανιφέστο «βγήκε» από
το τυπογραφείο στις 21 Φλεβάρη.
Στις 24 Φλεβάρη, τρεις μέρες μετά, το
ηφαίστειο ενεργοποιήθηκε. 

Ένας από τους παράγοντες που
οδήγησαν στην έκρηξη ήταν η οικονο-
μική κρίση που είχε χτυπήσει τον καπι-
ταλισμό από το 1845. Η κρίση συνδυά-
στηκε με μια κακή σοδειά σιτηρών και
ακόμα χειρότερα από ασθένεια που
κατέστρεψε τις καλλιέργειες πατάτας,
το τελευταίο αποκούμπι των φτωχών.
Στην Ιρλανδία πέθαναν 1,5 εκατομμύ-
ριο άνθρωποι. Στην υπόλοιπη Ευρώπη
εργοστάσια έκλειναν, οι εργάτες πε-
τιόνταν στο δρόμο να πεινάσουν, οι κυ-
βερνήσεις αύξαναν τους φόρους, φυ-
σικά στους φτωχούς. Τον Γενάρη του
1848 ξέσπασαν «ταραχές» στο Μιλάνο,
μετά στη Νάπολη και στο Παλέρμο. 

Όμως, οι συγκλονιστικές εξελίξεις
ήρθαν από το Παρίσι. Κάθε τι που γι-
νόταν εκεί είχε άμεσο αντίκτυπο στην
υπόλοιπη Ευρώπη. Η Γαλλία ήταν μια
συνταγματική μοναρχία. Βασιλιάς
ήταν ο Λουδοβίκος-Φίλιππος, ο «βασι-
λιάς-τραπεζίτης» όπως τον ονόμαζαν
λόγω των σχέσεών του με τους κερ-
δοσκόπους του χρήματος. Δικαίωμα
ψήφου είχαν μόνο όσοι είχαν μεγάλη
περιουσία, κι η απάντηση του πρωθυ-
πουργού Γκιζό σε όσους ζητούσαν δι-
εύρυνσή του εκλογικού δικαιώματος
ήταν απλή και κυνική: «Πλουτίστε και
σεις». Στις 21 Φλεβάρη ξέσπασαν δια-
δηλώσεις στο Παρίσι. Στις 24 Φλεβά-
ρη ο βασιλιάς είχε ανατραπεί, και μαζί
του ο βασιλικός θεσμός. Η Προσωρι-
νή Κυβέρνηση που σχηματίστηκε ανα-
κήρυξε τη Γαλλία Δημοκρατία. 

Το Παρίσι ήταν το σύμβολο της
επανάστασης από τις μέρες του 1789.
Η ανατροπή της μοναρχίας προκάλε-
σε ενθουσιασμό σε όλους όσους για
τον ένα ή τον άλλο λόγο ήταν δυσαρε-
στημένοι με τη παλιά τάξη πραγμάτων
σε όλη την Ευρώπη. Τα νέα της ανα-
τροπής μεταδόθηκαν αστραπιαία –η
ταχυδρομική άμαξα ήταν ένα μέσο, τα
ατμόπλοια και ο τηλέγραφος, τα δώ-

ρα της νέας καπιταλιστικής κοινωνίας
που εδραιωνόταν, τα άλλα. Οδοφράγ-
ματα στη Βιέννη. Οδοφράγματα στη
Βουδαπέστη, στην Πράγα και τέλος
στο Βερολίνο, την πρωτεύουσα της
Πρωσίας, του προμαχώνα του απολυ-
ταρχισμού στη διαιρεμένη σε 37 κρα-
τίδια Γερμανία.

«Άνοιξη των λαών»

Μέσα σε λίγες βδομάδες η επανά-
σταση έκανε σκόνη την «τάξη» που εί-
χαν επιβάλλει οι Μεγάλες ευρωπαϊκές
Δυνάμεις για δεκαετίες. Ήτανε Μάρτης
και η επανάσταση σύντομα άρχισε να
περιγράφεται σαν «η άνοιξη των λαών». 

Και τα σύμβολα και η «γλώσσα» της
ήταν τα σύμβολα και η γλώσσα της
Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης του
1789-1795 που είχε δώσει την εξουσία
στην αστική τάξη. Όμως, πλέον η κοι-
νωνία είχε αλλάξει. Μια νέα τάξη είχε
εμφανιστεί στο προσκήνιο, που άρχι-
σε να παλεύει και να διεκδικεί. Ήταν η
εργατική τάξη που είχε αρχίσει να δί-
νει αγώνες από το κίνημα των Χαρτι-
στών στην Αγγλία μέχρι τις απεργίες
των υφαντουργών της Σιλεσίας. Κι η
αστική τάξη είχε αλλάξει. 

Στη Γαλλία δεν ήθελε πλέον να θυ-
μάται τους επαναστάτες προγόνους
της που είχαν κόψει το κεφάλι ενός
βασιλιά και χιλιάδων αριστοκρατών
και είχαν τεθεί επικεφαλής των «αβρά-
κωτων». Σε άλλες χώρες όπως η Γερ-
μανία ή η Ιταλία οι αστοί δεν είχαν καν
τέτοιο επαναστατικό παρελθόν. Η
επανάσταση τους είχε σπρώξει σε ρό-
λους που δεν ήθελαν να αποκτήσουν
ή θα εγκατέλειπαν γρήγορα.

Όταν ο Μαρξ κι ο Ενγκελς επέστρε-
ψαν στην επαναστατημένη Γερμανία
εγκαταστάθηκαν στην Κολωνία κι άρ-
χισαν να εκδίδουν τη Νέα Εφημερίδα
του Ρήνου. Όπως έγραφε κάτω από
τον τίτλο ήταν «το όργανο της Δημο-
κρατίας». Όμως, τότε στην πολιτική
συζήτηση η λέξη «δημοκρατία» είχε
πολύ διαφορετική σημασία από ό,τι

έχει σήμερα. Δεν σήμαινε απλά κρά-
τος του νόμου, Σύνταγμα, κυβέρνηση
βγαλμένη από το κοινοβούλιο. Σήμαι-
νε κυριολεκτικά εξουσία του λαού –
των πληβείων, των πιο φτωχών. Οι
αστοί «φιλελεύθεροι» ή «συνταγματι-
κοί» όταν βρίσκονταν αντιμέτωποι με
τους γραφειοκράτες και τους ευγε-
νείς κοιτούσαν πάντα με περισσότερο
φόβο πίσω από τη πλάτη τους.

Οι εργάτες του Παρισιού είχαν βρε-
θεί στην πρώτη γραμμή των οδοφραγ-
μάτων του Φλεβάρη. Βγήκαν από αυ-
τή τη μάχη οπλισμένοι και με κατακτή-
σεις. Τα αιτήματα που έγραφαν στις
κόκκινες σημαίες τους μιλούσαν πλέ-
ον για τη Δημοκρατία της Εργασίας,
για την Κοινωνική Δημοκρατία. Αυτό
το κίνημα ήταν αποφασισμένη να το
τσακίσει η αστική τάξη. «Για ποιους
κάνατε την Επανάσταση του Φλεβάρη
βρε μασκαράδες, για σας ή για μας; Η
αστική τάξη έθεσε με τέτοιο τρόπο το
ερώτημα ώστε η μόνη απάντηση να
δοθεί με κανόνια και οδοφράγματα»,
έγραψε ο Μαρξ στη Νέα Εφημερίδα
του Ρήνου.

Η Προσωρινή Κυβέρνηση είχε ικα-
νοποιήσει ένα από τα αιτήματά τους,
την ίδρυση «Εθνικών Εργαστηρίων»
που θα απορροφούσαν τους ανέρ-
γους. Η κατάργηση αυτών των εργα-
στηρίων πυροδότησε την εργατική
εξέγερση του Ιούνη. Από την «Άνοιξη
των Λαών» η επανάσταση έφτασε στο
«Κόκκινο Καλοκαίρι» της. Τον Ιούνη
του 1848 το Παρίσι των εργατών και
των εργατριών βάφτηκε στο αίμα. 

Η ήττα της εργατικής εξέγερσης
στην Γαλλία σήμανε και την αρχή του
τέλους της «άνοιξης των λαών». Οι ήτ-
τες των επαναστάσεων του 1848 ήταν
η επισφράγιση αυτού που σκέφτονταν
ο Μαρξ, ο Ενγκελς και άλλοι επανα-
στάτες: ο επαναστατικός ρόλος των
αστών έχει τελειώσει προ πολλού. Οι
επαναστάσεις του 1848 άνοιξαν με
τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την εποχή
των εργατικών επαναστάσεων.

Συμμετέχουν στους ομιλητές

Έχουμε έναν κόσμο
να κερδίσουμε

η αυγή των εργατικών
επαναστάσεων1848

Κώστας Βλασόπουλος, πανεπιστημιακός Ρέθυμνο, Γιώργος Γιαννόπουλος,
περιοδικό ΕΝΕΚΕΝ, Πάνος Γκαργκάνας, Εργατική Αλληλεγγύη, Αλεξάνδρα
Ιωαννίδου, πανεπιστημιακός Σλαβικές σπουδές, Λήδα Καζαντζάκη, ιστορι-
κός Τέχνης, Χριστίνα Καρακιουλάφη, πανεπιστημιακός Ρέθυμνο, Κώστας
Καταραχιάς, πρόεδρος συλλόγου εργαζομένων νοσ. Αγ. Σάββας, Δημήτρης
Κουσουρής, ιστορικός, Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Μιχά-
λης Λυμπεράτος, εκπαιδευτικός-ιστορικός, Ζαννέτα Λυσικάτου, ΓΣ ΟΕΝΓΕ,
Αντώνης Μαούνης, αρχιτέκτονας πρόεδρος ΣΑΔΑΣ, Φόλκχαρτ Μόσλερ,
Marx 21-Γερμανία, Λέανδρος Μπόλαρης, ιστορικός, Φοίβος Οικονομίδης,
ιστορικός, Προκόπης Παπαστράτης, ομότιμος καθηγητής Ιστορίας, Δημή-
τρης Πετρόπουλος, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ, Κώστας
Πίττας, Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, Ελένη Πορτάλιου, καθηγήτρια αρχιτεκτονι-
κής, Μάϊκλ Ρόμπερτς, μαρξιστής οικονομολόγος, Νίκος Στραβελάκης, οικο-
νομολόγος, Μαρία Στύλλου, περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κάτω

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 Μανιφέστο ακριβώς την ώρα που ξεσπούσε σε όλη την Ευρώ-
πη το κύμα των επαναστάσεων που σημάδεψε 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 Αριστεράς με τις θυελλώδεις εξάρσεις της αλλά και τις πικρές ήτ-
τες της.

Σταθμός για ένα νέο ξεκίνημα της επαναστατικής αριστεράς ήταν η έκρηξη
του Μάη 1968 που φέτος τιμούμε τα πενήντα χρόνια της. Σήμερα, χιλιάδες
αναζητούν και πάλι ένα νέο ξεκίνημα μετά την εμπειρία της “πρώτη φορά” Αρι-
στεράς στην κυβέρνηση. Ο γιορτασμός των επετείων γίνεται ζωντανή συζήτη-
ση για την πορεία και την προοπτική του κινήματος.

Το τετραήμερο φεστιβάλ επαναστατικών ιδεών “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 κινή-
ματος ελπίζει ότι θα βοηθήσει όλους και όλες μας να βρούμε τις απαντήσεις
που τόσο έχουμε ανάγκη. 

Δηλώστε συμμετοχή.

Κείμενα: Λέανδρος Μπόλαρης

Οδοφράγματα του 1848 στη Γερμανία.

Ο Μαρξ και ο Ένγκελς
στο τυπογραφείο 

της επαναστατικής
εφημερίδας



«Τ
α ζόμπι έκαναν την απόπειρα να ξα-
ναγυρίσουν παίζοντας το χαρτί του
εθνικισμού. Τις μέρες πριν από το

συλλαλητήριο στο Περιστέρι έβλεπες τον κό-
σμο της αριστεράς να χαμογελάει γιατί είχαμε
την τόλμη να βγούμε λέγοντας όχι στα εθνικι-
στικά συλλαλητήρια» τόνισε η Λίλιαν Μ. από το
Περιστέρι. 

«Ερχόμαστε μετά από μια πολύ πετυχημένη
αντιφασιστική συναυλία της ΚΕΕΡΦΑ στη Θεσ-
σαλονίκη. Πιο πριν βγήκαμε στους χώρους ερ-
γασίας με σύνθημα στηρίξτε τις απεργίες και
όχι τα εθνικιστικά συλλαλητήρια. Στις εκδηλώ-
σεις που κάναμε την επόμενη βδομάδα για το
Μακεδονικό συμμετείχε μια νέα ριζοσπαστικο-
ποίηση που ζητούσε απαντήσεις» τόνισε η Δή-
μητρα Κ.

«Πάνε να συγχωνεύσουν και να καταργή-
σουν σχολές με το νόμο που έχει πάει αυτές
τις μέρες στη Βουλή. Έχουμε ήδη πολλές
βδομάδες κατάληψης στη ΣΓΤΚΣ αλλά και στη
ΣΕΥΠ, στο ΤΕΙ της Αθήνας. Πρωταγωνιστικό
ρόλο έχει παίξει η ομάδα του ΣΕΚ στο ΤΕΙ και
η πρότασή μας για κατάληψη» είπε η Βασίλεια
Χ., φοιτήτρια ΣΓΤΚΣ. «Συνεχίζουμε με πρωτο-
βουλίες δράσης για να εξαπλωθεί σε άλλους
συλλόγους».

«Η εργατική τάξη δεν έχει σταματήσει να
παλεύει ενάντια σε μια κυβέρνηση που έλεγε
ότι θα σχίσει τα μνημόνια αλλά τα εφαρμόζει»
είπε η Κατερίνα Θ., εργαζόμενη στο ΕΚΕΑ.
«Σαν Συντονιστικό Νοσοκομείων πήραμε την
πρωτοβουλία και καλέσαμε συσκέψεις για κοι-
νή δράση ενάντια στις απολύσεις των 4000
συμβασιούχων του ΟΑΕΔ. Αναγκάσαμε τις
συνδικαλιστικές ηγεσίες να καλέσουν απεργία
και να μας καλύψουν κερδίζοντας την παράτα-
ση για ένα χρόνο των συμβάσεων». 

«Το 1992 όταν λέγαμε για το Μακεδονικό
μας έσερναν στα δικαστήρια. Σήμερα δεν το
τολμάνε γιατί θα τους κοπεί το χέρι, είναι οι
χρυσυαγίτες κατηγορούμενοι. Το αντιφασιστι-
κό κίνημα στο δρόμο και η δίκη της Χ.Α δεν
έχουν επιτρέψει να γίνει εδώ αυτό που συμβαί-
νει στη Γερμανία με το AfD» είπε ο Θανάσης Κ.
από το Γαλάτσι.

«Στις εκλογές του μεγαλύτερου σωματείου
της ΕΡΤ για πρώτη φορά κατέβηκε η αντικαπι-
ταλιστική αριστερά με τρεις υποψηφίους και
καταφέραμε να κερδίσουμε μια έδρα στην
ΠΣΥΠΕΡΤ, δύο αντιπρόσωπους στο συνέδριο
της ΠΟΣΠΕΡΤ και ένα αντιπρόσωπο στο συνέ-
δριο του ΕΚΑ. Ο πυρήνας μας είναι μικρός αλ-
λά είμαστε αποφασισμένοι να το μεγαλώσου-
με» είπε η Άννα Τ.

«Για τέταρτη φορά το ψηφοδέλτιο της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς πήρε στο νοσοκο-
μείο του Άγιου Σάββα την πλειοψηφία, αυτήν
την φορά την απόλυτη πλειοψηφία» είπε ο Κώ-
στας Κ. "Πετύχαμε να εντάξουμε τους συμβα-
σιούχους ενώ προεκλογικά και καταμεσής των
εθνικιστικών συλλαλητηρίων αποδείξαμε ότι τα
πολιτικά ζητήματα δεν απομονώνουν αλλά
κερδίζουν μεγαλύτερα ακροατήρια».

«Στα Χανιά οι φασίστες πήγαν να εμποδί-
σουν την Αλβανική κοινότητα να κάνει μαθήμα-
τα στα σχολεία αλλά απέτυχαν» είπε ο Σερα-
φείμ Ρ. «Με πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ και της
επαναστατικής αριστεράς, στους δασκάλους
και τους καθηγητές που κυριαρχούν οι δυνά-

μεις μας, φτιάξαμε ένα πλατύ μέτωπο με απο-
τέλεσμα ακόμη και στο δημοτικό συμβούλιο να
περάσει ομόφωνα ψήφισμα. Το κλίμα στην κοι-
νωνία ήταν μαζί μας. Είχαμε μια πανηγυρική νί-
κη με τη συμμετοχή όλου του φάσματος της
αριστεράς από το ΚΚΕ μέχρι ένα κομμάτι της
παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ που συντάχτηκε με το
μέρος μας». 

Μεγάλωμα

«Η παρέμβασή μας με την Εργατική Αλλη-
λεγγύη στους χώρους εργασίας, οι αφισοκολ-
λήσεις που γέμισαν όλη την Αθήνα με αφίσες
ενάντια στα συλλαλητήρια παίζουν ρόλο πως
σκέφτεται και δρα τελικά ο κόσμος» είπε η
Αλεξάνδρα Μ. από τα Βόρεια της Αθήνας.
«Δεν περιμένουμε να μεγαλώσουμε και μετά
να ανοιχτούμε. Η κοινή δράση με τον κόσμο εί-
ναι ένα αδιαίρετο καθήκον με το μεγάλωμα
του επαναστατικού κόμματος». 

«Οι πυρήνες στην Θεσσαλονίκη πάνω σε ένα
δύσκολο θέμα όπως το Μακεδονικό εφοδία-
σαν τους συντρόφους που βγήκαν στους ερ-
γατικούς χώρους και τις πλατείες με έμπνευ-
ση, δίνοντας περισσότερες εφημερίδες από
ποτέ, και πάνω σε αυτήν οργανώσαμε μετά και
την αντιφασιστική συναυλία όπου μαζέψαμε
δεκάδες υπογραφές υποστήριξης για τις 17Μ»
είπε ο Σάββας Κ.

«Συζητάμε για το ΣΕΚΕ ένα αιώνα μετά την
ίδρυσή του όχι μόνο για ιστορικούς λόγους
αλλά γιατί θέλουμε να χτίσουμε ένα επαναστα-
τικό κόμμα σήμερα» τόνισε ο Δημήτρης Τ. από
τον πυρήνα Πετραλώνων-Ταύρου. 

«Στα νοσοκομεία παίξαμε ρόλο στη μάχη
της αξιολόγησης, στη μάχη για προσλήψεις,
για μονιμοποίηση των συμβασιούχων αλλά
μπροστά μας έρχονται ακόμη πιο σκληροί
αγώνες. Πρέπει να συγκροτήσουμε τις δυνά-
μεις σε κάθε νοσοκομείο και να απλωθούμε

πανελλαδικά» είπε η Αργυρή Ε. από το νοσο-
κομείο Γεννηματάς. 

«Η καμπάνια ενάντια στα εθνικιστικά συλλαλη-
τήρια ήταν ένα σχολείο για όσους συμμετείχαμε
και την επίδρασή της την ανακαλύπτουμε βήμα-
βήμα. Μπροστά μας έχουμε τώρα την αντιφασι-
στική 17Μ, και στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι
ίδιοι οι εργαζόμενοι μας ζήτησαν να κάνουμε εκ-
δήλωση στο χώρο τους. Πάμε στους χώρους
εργασίας και στους ανθρώπους που παίρνουν
εφημερίδα και τους προτείνουμε να μπούνε στό
κόμμα» είπε η Φύλλια Π. από την Κυψέλη. 

«Από τον Σεπτέμβρη και μετά έχουν μπει
εφτά νέα μέλη στο ΣΕΚ στη Νέα Ιωνία αλλά-
ζοντας εντελώς την εικόνα και τις δυνατότητες
του πυρήνα» είπε ο Άγγελος Μ. από τον τοπι-
κό πυρήνα. «Το πετύχαμε παίρνοντας πρωτο-
βουλίες για μια σειρά πράγματα, υπολογίζον-
τας ότι το μπόι μας είναι μεγαλύτερο από αυ-
τό που εμείς νομίζουμε».

«Είμαι τρεις μήνες στο ΣΕΚ και υπεύθυνος
στο Περιστέρι. Τρίτη βράδυ χρεωνόμαστε την
εφημερίδα και την Τετάρτη γίνεται παρουσία-
ση της εφημερίδας ώστε όλοι οι σύντροφοι να
πηγαίνουν διαβασμένοι στους χώρους δουλει-
άς και στις παρεμβάσεις τους. Απευθυνόμα-
στε σε όλους και όλες» είπε  Κώστας Κ. από το
Περιστέρι προσθέτοντας ότι πλέον μέλος στο
ΣΕΚ έχει γίνει και η μητέρα του!

«Η εφημερίδα σου δίνει τη δυνατότητα να
επικοινωνήσεις πολιτικά. Πολλές φορές επιλέ-
γω ένα συγκεκριμένο άρθρο για να το συζητή-
σω και πάνω σε αυτό προτείνω και την εφημε-
ρίδα. Είναι σημαντικό το να γνωρίσουμε τους
ανθρώπους που δίνουμε την εφημερίδα» είπε
ο Φρέντι από τη Νάουσα.

«Τη βδομάδα μετά το Μακεδονικό πήγαμε
στην ΕΡΤ3 που την κατήγγειλαν η ακροδεξιά
και η δεξιά γιατί δεν πρόβαλε το εθνικιστικό
συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και δώσαμε

13 εφημερίδες. Η εφημερίδα μας είναι όπλο
για τον κόσμο που θέλει να παλέψει απαντών-
τας σε εβδομαδιαία βάση στα επιχειρήματα
της άλλης πλευράς» είπε ο Ευκλείδης Μ. από
τη Θεσσαλονίκη.

«Η εφημερίδα μας διαβάζεται από όλο τον
κόσμο της Αριστεράς» είπε ο Γιώργος Π. από
την Πάτρα. «Πρόσφατα, συνταξιούχος από το
ΚΚΕ πήρε την Εργατική Αλληλεγγύη, λέγοντας
ότι την διαβάζει συστηματικά στο διαδίκτυο
γιατί έχει συνεχή και εκτεταμένη ενημέρωση
από την δίκη της Χ.Α.

Τη σημασία που έχει να βρίσκεται εγκαίρως
η εφημερίδα στους μαζικούς χώρους τόνισε ο
Λεωνίδας Μ. από το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ  ο
Γιάννης Μ. από την ίδια πόλη, χρησιμοποιών-
τας σαν παράδειγμα το βιβλίο για το Μακεδο-
νικό, τόνισε την χρησιμότητα που έχουν οι
μαρξιστικές εκδόσεις για να απαντήσουν άμε-
σα στις πιέσεις  και την ανάγκη να διακινούν-
ται χέρι με χέρι με τον κόσμο που συζητάμε.

Ο Γιώργος Ρ. από το Ηράκλειο Αττικής είπε
ότι το φεστιβάλ «Μαρξισμός» έχει αποτελέσει
και αποτελεί θεσμό για όλη την αριστερά και
το κίνημα, καθώς εδώ και 30 χρόνια έχει γίνει
το κέντρο της πολιτικής και ιδεολογικής συζή-
τησης για όλη -και με τη συμμετοχή όλης της
αριστεράς, και ταυτόχρονα αφετηρία για με-
γάλες καμπάνιες, όπως αυτή του αντικαπιταλι-
στικού κινήματος στη Γένοβα και του αντιπο-
λεμικού κινήματος το 2003.

«Το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω εί-
ναι μια μεγάλη συνεισφορά προς κάθε αγωνι-
στή της αριστεράς καθώς εμβαθύνει στις
απαντήσεις πάνω στα μεγάλα ερωτήματα, τις
μεγάλες διχάλες, γειωμένα στις μάχες. Δεν θα
το βρείτε συνήθως κρεμασμένο σε κάποιο βι-
βλιοπωλείο. Στα Χανιά διακινούμε 60-80 περιο-
δικό κάθε δίμηνο» τόνισε ο Χρήστος Κ.

«Η συζήτηση έχει φουντώσει το τελευταίο
διάστημα μέσα στους εργατικούς χώρους και
στις γειτονιές και το περιοδικό είναι εξαιρετικά
χρήσιμο σε αυτήν την κατεύθυνση. Χρησιμο-
ποιούμε τα ΣΑΚ σαν μια πρόσκληση σε συζή-
τηση πηγαίνοντας για τις 17Μ, τις εκδηλώσεις
για το ΣΕΚΕ, τις συνελεύσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ»
είπε ο Αντώνης Φ. εργαζόμενος στο ΥΠΠΟ.

Εργατικές μάχες

«Ο σεχταρισμός είναι το μεγαλύτερο φρένο
στις προσπάθειες που κάνει το πιο πρωτοπόρο
κομμάτι μέσα στο κίνημα να οργανώσει τις αν-
τιστάσεις και τις απεργίες ενάντια στις μνημο-
νιακές επιθέσεις» τόνισε ο Χρίστος Α. γιατρός
στο νοσοκομείο Σωτηρία. 

«Μέσα από την πίεση των αναπληρωτών
έχει ανοίξει η συζήτηση στους εκπαιδευτικούς
και στην ΟΛΜΕ και στη ΔΟΕ πάνω στο ζήτημα
των προσλήψεων που έχουν ανάγκη τα σχο-
λεία. Είναι μάχη κομβικής σημασίας να οργα-
νώσουμε άμεσα την απεργία στις 2 του Μάρτη
και να ξεκινήσουμε ένα κίνημα, όπως στα νοσο-
κομεία, που θα απαιτεί μαζικούς διορισμούς»
τόνισε ο Τζεμαλί Μ. δάσκαλος από την Ξάνθη.

«Με τη στήριξη της κυβέρνησης και προς
όφελος των τραπεζιτών χιλιάδες συνταξιούχοι
της ΕΤΕ στερούνται τις συντάξεις που έχουν
οι ίδιοι πληρώσει. Η απάντηση σε αυτήν την
αθλιότητα δεν μπορεί να είναι άλλη από την
κρατικοποίηση όλων των τραπεζών και το να
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Στις σελίδες αυτές παρουσιάζουμε συνοπτικά ένα μέρος από το πλήθος των πα-

ρεμβάσεων που έκαναν σύντροφοι και συντρόφισσες, εκλεγμένοι αντιπρόσωποι

αλλά και παρατηρητές στη διάρκεια του τριήμερου των εργασιών της ετήσιας

Συνδιάσκεψης του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος. Πολύτιμες καταθέσεις

εμπειριών, απόψεων και προτάσεων, όχι μόνο για την πορεία του ΣΕΚ στη νέα

χρονιά, αλλά και για τη συγκρότηση της επαναστατικής αριστεράς συνολικότερα.

Ένας πλούτος από εμπειρίες και ιδέες για την επαναστατική Αριστερά

Στιγμιότυπο από τις ψηφοφορίες στη Συνδιάσκεψη



περάσει ο έλεγχός τους στους ίδιους τους ερ-
γαζόμενους. Σε αυτήν την κατεύθυνση έχουμε
ξεκινήσει και συνεχίζουμε ένα αγώνα, από τα
κάτω, ενωτικά, κόντρα στην αδράνεια των συν-
δικαλιστικών ηγεσιών» τόνισε η Ιωάννα Π. συν-
ταξιούχος στην ΕΤΕ.

«Το μεγαλύτερο ζητούμενο για τους εργαζό-
μενους είναι να πειστούν ότι η δύναμη βρίσκε-
ται στους ίδιους, ότι η μόνη πραγματική εναλ-
λακτική είναι το να κυβερνήσουν οι ίδιοι»  τόνι-
σε ο Νίκος Σ. εργαζόμενος στο ΜΕΤΡΟ.

«Η μάχη των συμβασιούχων και όλων των
εργαζομένων στους δήμους πέρσι ανέτρεψε
όλες τις θεωρίες ότι ο κόσμος δεν τραβάει και
έδειξε ότι μια καλή οργανωμένη απεργία μπο-
ρεί να κάνει την κυβέρνηση να υποχωρήσει και
να κερδίσει. Με την παράταση να τελειώνει τις
επόμενες βδομάδες αυτός ο αγώνας θα κλιμα-
κωθεί» τόνισε ο Νίκος Χ, εργαζόμενος στο δή-
μο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. 

«Το σκάνδαλο της Νovartis μας δίνει τη δυ-
νατότητα να ανοίξουμε το ζήτημα της κρατικο-
ποίησης του χώρου του φαρμάκου με εργατι-
κό έλεγχο που είναι η μόνη απάντηση στην

κερδοσκοπία και στις ανάγκες του κόσμο για
φθηνό φάρμακο. Στην ιδιωτική υγεία οι εργα-
ζόμενοι δίνουν την μάχη ενάντια στους κλινι-
κάρχες σε πολλά σημεία» είπε ο Κώστας Π.,
συνδικαλιστής στην ιδιωτική υγεία.

«Ο κόσμος στον χώρο μου είναι στην τσίτα,
καθώς προχωράει το πούλημα της ΔΕΣΦΑ.
Προσπαθούμε να πρεσάρουμε από τα κάτω τα
σωματεία των συμβασιούχων και των μόνιμων
για να βγάλουν απεργιακή κινητοποίηση»  είπε
ο Γιώργος Φ. συμβασιούχος στη ΔΕΣΦΑ.

Μέτωπο αντιφασιστικό
και αντιρατσιστικό

«Στον Πειραιά κερδίσαμε ένα κόσμο που
συμμετέχει στα πάντα, στις εξορμήσεις, τις
αφισοκολλήσεις, στις παρεμβάσεις μας, κό-
σμος του ΣΥΡΙΖΑ που είχε απογοητευτεί, που
είχε αποστρατευτεί, ξαναμπαίνει στη δράση
πάνω στο αντιφασιοστικό και το αντιεθνικιστι-
κό» είπε η Μαρία Α. από το κέντρο Πειραιά.

«Μετά την συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ στο
μέτωπο του ρατσισμού υπάρχουν κομμάτια
που προσβλέπουν προς την ΚΕΕΡΦΑ ακόμη

και αν νωρίτερα είχαν ανταγωνιστικές σχέσεις
μαζί μας. Αυτό οφείλεται στην ανάλυση, τις
πρωτοβουλίες και την ενωτική δράση που
έχουμε αναπτύξει εδώ και πολλά χρόνια» είπε
ο Κώστας Τ. από την Θεσσαλονίκη.

«Στη Νέα Ιωνία την παραμονή του εθνικιστι-
κού συλλαλητηρίου στην Αθήνα, οργανώσαμε
αντιφασιστικη διαδήλωση με την συμμετοχή
αγωνιστών από όλη την Αριστερά, η γειτονιά
μας ανήκε. Έχουμε μια ριζωμένη τοπικη ΚΕΕΡ-
ΦΑ με συντονιστικό που συμμετέχει ευρύτερος
κόσμος της Αριστεράς» είπε ο Στέλιος Μ. από
τη Ν. Ιωνία.

«Το διακύβευμα το αντιφασιστικό είναι ψη-
λά» είπε ο Τάκης Ζ. από τους Αμπελοκήπους.
«Για την επόμενη χρονιά οι στόχοι είναι τρεις:
Πλήρης και ολοκληρωτική απομόνωση της
Χ.Α, όλα τα γραφεία κλειστά, η ηγεσία τους
στην φυλακή. Πως; Ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος
ομολογεί ότι το πρόβλημά τους είναι η δίκη
και το γεγονός ότι βρίσκουν το αντιφασιστικό
κίνημα δυνατό στο δρόμο».

«Ο πυρήνας μας έχει ντόπιους, πρόσφυγες
και μετανάστες και παλεύουμε δίπλα δίπλα.

Πέρσι στις 17 Μάρτη είχαμε κατεβάσει 500
άτομα από Σχιστό. Τότε μπήκα στο κόμμα. Το
ίδιο και καλύτερα πρέπει να κάνουμε ξανά φέ-
τος» είπε ο Μουχαμάντ από την Κυψέλη.

«Φέτος στα Γιάννενα για τις 17Μ δουλεύουμε
με πολύ κόσμο από έξω και αυτό το είδαμε και
στο πάρτυ που οργανώσαμε την προηγούμενη
βδομάδα. Ήδη απόφαση έχει πάρει να συμμετέ-
χει η Καλών Τεχνών και η ΕΑΑΚ» είπε η Αρετή Κ.

«Η καλύτερη απάντηση στον φασισμό, τον
ρατσισμό, τον εθνικισμό είναι να κάνουμε πολύ
μεγάλα συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις στις
17 του Μάρτη όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και
διεθνώς» είπε η Κωνσταντίνα Χ. από τον πυρή-
να Βόλου.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ

«Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί να πάει πιο δυνατή
στην 4η Συνδιάσκεψη» είπε η Τιάνα Α. από το
κέντρο του Πειραιά. «Στην τοπική μας είχαμε
πέρσι την εμπειρία μιας πετυχημένης εκδήλω-
σης για την πολιτική μας πρόταση, οργανώσα-
με μια μεγάλη αντιφασιστική κινητοποίηση
στις 20/10 που άνοιξε και τη συζήτηση πάνω
στο πως αντιμετωπίζουμε τον κόσμο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ενώ με το Μακεδονικό κινητοποιήθηκε όλη
μαζί η τοπική με την προκήρυξη της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ ενάντια στα εθνικιστικά συλλαλητήρια».

«Μπροστά στην 4η Συνδιάσκεψη είναι ευκαι-
ρία να κάνουμε μέσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ μια με-
γάλη συζήτηση για το πώς προχωράμε από
εδώ και πέρα αλλά με εξωστρέφεια, δυναμώ-
νοντας ταυτόχρονα την ΑΝΤΑΡΣΥΑ με αγωνι-
στές-τριες που μάχονται σε όλα αυτά τα μέτω-
πα» είπε ο Γιάννης Κ. από τη Θεσσαλονίκη.

«Είναι πολύ σημαντικό μέσα σε αυτές τις
συνθήκες πόλωσης και ανοιχτών μαχών να μην
αναβληθεί η διεξαγωγή της 4ης Συνδιάσκε-
ψης. Είναι αναγκαιότητα σήμερα μια δυνατή
ΑΝΤΑΡΣΥΑ» είπε ο Γιάννης Β. από το βόρειο
κέντρο Ηρακλείου Κρήτης. 

«Χρειάζεται η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πάρει πρωτο-
βουλίες κοινής δράσης και να επικοινωνήσει
με τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον κόσμο του
ΚΚΕ και της ΛΑΕ, να προχωρήσει στην υλοποί-
ηση της γραμμής που έχει χαράξει και στόχο
έχει να κερδίσει μαζικά κόσμο στις γραμμές
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς» είπε ο Γιάν-
νης Μ. από τον πυρήνα Χαμοστέρνας.
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Στη νεολαία

«Στα ΤΕΙ ήμασταν η μόνη δύναμη με αιχμηρό και ξεκάθαρο
πολιτικό λόγο απέναντι σε όσους υποστήριζαν «μερική απο-
δοχή» του νόμου για τις συγχωνεύσεις. Έτσι κερδίσαμε μαζί
μας τον κόσμο του αγώνα» είπε ο Δημήτρης Μ., φοιτητής
ΣΓΤΚΣ.

«Στην αρχή υπήρχε η άποψη ότι με το νόμο θα γίνουμε πα-
νεπιστήμιο» είπε η Χρυσάνθη, φοιτήτρια ΣΕΥΠ. «Αλλά υπήρχε
και η διάθεση ενός κόσμου να αγωνιστεί, ανένταχτοι φοιτη-
τές, τελικά συγκροτήθηκε μια ομάδα που ονομάστηκε Πρω-
τοβουλία. Μέσα από την δική μας προσπάθεια τη μεγαλώσα-
με και την ενισχύσαμε, με ενημερώσεις στα τμήματα και
εξορμήσεις στον διάδρομο».

«Στις εκδηλώσεις που δουλέψαμε εξώστρεφα, όπως για το
Μακεδονικό ή την Καταλονία, πετύχαμε να έχουμε αρκετό
κόσμο και πλούσια συζήτηση» είπε η Παναγιώτα Μ., φοιτή-
τρια Παντείου. «Χρειάζεται να το μονιμοποιήσουμε αυτό, και
όσον αφορά στην Εργατική Αλληλεγγύη. Είναι υπαρκτές οι
δυνατότητες να μεγαλώσουμε».

«Στην ΦΛΣ στην αρχή του χρόνου ήμασταν τρεις και τώρα
είμαστε οκτώ. Αυτή η δουλειά έγινε μέσα από παρεμβάσεις
στους πρωτοετείς για θέματα που αφορούν από τα συγγράμ-
ματα μέχρι τους αγώνες των καθηγητών, των διοικητικών,

των εργαζομένων στον καθαρισμό, με παρεμβάσεις στις συ-
νελεύσεις τους και αλληλεγγύη στους αγώνες τους» είπε η
Άννα Α. φοιτήτρια ΦΛΣ Αθήνας.

«Έχουμε γνωρίσει κόσμο θα πάμε για μια μεγάλη αντιφασι-
στική 17 Μάρτη στη σχολή» είπε η Σοφία Σ., φοιτήτρια στο
Παιδαγωγικό Αθήνας. «Αλλά ο κόσμος έχει την ανάγκη να πά-
ει την κουβέντα ένα βήμα παραπέρα. Να πηγαίνουμε τη συ-
ζήτηση κατευθείαν στα βαθιά, τι είναι επαναστατικό κόμμα, τι
ήταν οι μπολσεβίκοι». 

«Μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις είναι το κατέβασμα
στις 17 Μάρτη και ήδη ετοιμάζουμε ανοιχτές συζητήσεις και
καλλιτεχνικά δρώμενα» είπε η Δανάη, από την ΦΛΣ. «Το βρά-
δυ της Δευτέρας μπήκαν φασίστες νύχτα στη σχολή και
έγραψαν συνθήματα. Την επόμενη μέρα τα σβήσαμε όλα και
γράψαμε αντιφασιστικά».

«Οι επιθέσεις δεν προκαλούν από μόνες τους αντικειμενικά
τις κινητοποιήσεις, πχ στα ΤΕΙ, είναι και οι πρωτοβουλίες που
παίρνουν οι επαναστάτες. Πρέπει να δυναμώσουμε για να
μπορούμε παντού να παίζουμε αυτόν τον ρόλο» είπε η Ιλιρίν-
τα Μ. φοιτήτρια ΝΟΠΕ.  

«Εδώ και κάποιες μέρες έχουν σταματήσει την παροχή ζε-
στού νερού στις Εστίες. Στην ουσία θέλουν να μας διώξουν,
να ανοίξουν το δρόμο στους ιδιώτες. Χρειάζονται αγώνας
ενάντια στις περικοπές αλλά και ενάντια στους φασίστες.

Πρόσφατα στην Δ ΔΕΠΑ ένας φασίστας χτύπησε μια κοπέλα
από την ΚΝΕ με ένα πυροσβεστήρα στο κεφάλι» είπε ο Αντέμ
Χ., φοιτητής στο Παιδαγωγικό.

«Στο πανεπιστήμιο Ηπείρου η μάχη ενάντια στις συγχωνεύ-
σεις έχει ξεκινήσει στην Καλών Τεχνών» είπε η Λουίζα, φοιτή-
τρια Ιατρικής. «Έφτασε η πρυτανεία να απαντάει ότι η ανα-
συγκρότηση της χώρας θα έρθει μέσα από την ιδιωτικοποί-
ηση της παιδείας. Αλλά υπάρχουν αντιστάσεις, στην Καλών
Τεχνών, στις Εστίες όπου οι φοιτητές κέρδισαν έξτρα δωμά-
τια, στην Ιατρική όπου έγινε κατάληψη. Πετύχαμε να  πάμε
για γύρο συνελεύσεων, με την πρόταση για καταλήψεις».

«Σε μια κατάσταση που πολύς κόσμος ψάχνει απεγνωσμέ-
να για εναλλακτική απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζεται να
βγούμε ηγεμονικά, με την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να
καθορίσουμε τα πάντα στις σχολές, από τις κινητοποιήσεις
μέχρι τις ιδέες» είπε ο Νεκτάριος Χ. από την Ιατρική Πάτρας.

«Με πρωτοβουλίες δράσης και με ανοιχτή πολιτική παρέμ-
βαση μπορούμε παντού να αλλάξουμε την εικόνα ξεκινώντας
ακόμη και με ένα άτομο. Πέρσι, στους ηλεκτρολόγους χτίσα-
με ΕΑΑΚ, βγάλαμε το σύλλογο σε απεργία ενωτικά με τα
συνδικάτα και στις εκλογές κερδίσαμε έδρα και διώξαμε την
ΔΑΠ. Από το “πουθενά” μια σχολή μπορεί να γίνει δική μας.
Στην ΕΑΑΚ δεν κρύβουμε ότι είμαστε ΣΕΚίτες και δρούμε
σαν ΣΕΚίτες» είπε ο Γιάννης Σ, φοιτητής στο Βόλο.

Κλείσιμο της Συνδιάσκεψης με τη Διεθνή

Επιμέλεια: Γιώργος Πίττας
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Εκδήλωση στη ΦΛΣ για το Μακεδονικό

Τ
ην Πέμπτη 22/2 οργανώσαμε στη Φι-
λοσοφική σχολή Αθήνας ανοιχτή συ-
ζήτηση-εκδήλωση με θέμα "το Μακε-

δονικό και η Αριστερά" και ομιλητές την
Α.Ιωαννίδου, καθηγήτρια Σλαβικών Σπου-
δών της σχολής μας και τον Κ.Πίττα, από
το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. Τη συζήτηση
παρακολούθησαν φοιτητές από τη Φιλοσο-
φική, από το Διδασκαλείο ξένων γλωσσών
του Πανεπιστημίου αλλά και ενδιαφερόμε-
νοι εκτός Πανεπιστημίου. 

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η εισήγηση της
Α.Ιωαννίδου, καθώς μέσα από προσωπικές
εμπειρίες και χρόνια έρευνα στους Βαλκα-
νικούς λαούς και πολιτισμούς, μας έδωσε
την εικόνα που επικρατεί στα σύνορα Ελλά-
δας-Μακεδονίας όπου μέχρι σήμερα, στα
ορεινά χωριά, μιλιούνται τα σλαβομακεδό-
νικα, πράγμα που αναιρεί το επιχείρημα πε-
ρί ψευδογλώσσας. Στο εξωτερικό -όπως
διηγείται η κα. Ιωαννίδου- στα πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα αναγνωριζόταν η γλώσσα

τους και ο πολιτισμός τους από πολλά χρό-
νια πριν. Από τη συζήτηση αναδείχτηκε η
μεγάλη διαφορά που υπάρχει σήμερα σε
σχέση με την εθνικιστική υστερία του 1992.
Τώρα όχι μόνο δεν κατέβηκε πολύς κόσμος
στα εθνικιστικά συλλαλητήρια, αλλά και μια
σειρά πανεπιστημιακών-ιστορικών κλπ
βγαίνουν πιο θαρρετά να επιχειρηματολο-
γήσουν ενάντια στον εθνικισμό.

Προπαγάνδα

Εμφανής είναι η προπαγάνδα και σε ό,τι
έχει να κάνει με το Μακεδονικό Σύνταγμα
και τα περίφημα "αλυτρωτικά άρθρα" του,
τόνισε ο Κ.Πίττας, όπου πρόκειται καθαρά
για παρερμήνευση, αφού κανένα σημείο
δεν αναφέρεται σε ένταξη εδαφών γειτονι-
κής χώρας, αλλά στον σεβασμό την ήδη
υπαρχόντων συνόρων. Σημαντικές ήταν
επίσης οι ερωτήσεις και οι τοποθετήσεις
των παρευρισκομένων, αφού απαντήθηκαν
πολλές απορίες και βοήθησαν στον σχημα-

τισμό μιας ολοκληρωμένης άποψης πάνω
στο θέμα. 

Δεν ξεχνάμε ότι η εκδήλωση έγινε ενώ
δύο μέρες νωρίτερα υπήρξαν φασιστικές
προκλήσεις στη Φιλοσοφική αλλά και σε
όλη την Πανεπιστημιούπολη, μετά τα εθνι-
κιστικά συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη, που έδωσαν την ευκαιρία σε φασι-
στοειδή να βγαίνουν κρυφά τη νύχτα και να
ζωγραφίζουν σβάστικες.

Ο δρόμος για τις 17 Μάρτη φτάνει στην
τελική ευθεία και αυτή είναι η απάντησή
μας σε τέτοιου ειδους επιθέσεις και σε
συλλαλητήρια-παραληρήματα. Οργανώ-
νουμε τη σχολή μας με εκδηλώσεις και
εξορμήσεις ώστε να το γνωστοποιήσουμε
σε όλους τους φοιτητές και να ενεργοποι-
ήσουμε τους φοιτητικούς συλλόγους σε
κάθε σχολή.

Άγγελος Διονυσακόπουλος, 
φοιτητής Γερμανική Φιλολογία

Απλώνεται 
η απεργία ΔΕΠ
στις 7-8/3

Σ
τη διήμερη προειδοποιητική απεργία 7 και 8
Μάρτη, που οποία κάλεσε το διδακτικό προσω-
πικό της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ, συμμετέχει

και το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου με απόφαση Γενικής Συνέλευσης της 20/2. Η
Γενική Συνέλευση του προσωπικού του ΕΚΠΑ που
πήρε την απόφαση για την απεργία 7-8/3, κάνει λόγο
για κλιμάκωση της απεργιακής κινητοποίησης αν δεν
υποχωρήσει η κυβέρνηση, ενώ καλεί την ΠΟΣΔΕΠ να
«πάρει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και να ηγηθεί
του αγώνα που τώρα αρχίζει». 

Η ΓΣ του προσωπικού του Π. Αιγαίου τονίζει ότι θα
προχωρήσει σε ενημερωτικές εκδηλώσεις κατά τη
διάρκεια της απεργίας, συνέχιση των συνελεύσεων
και κλιμάκωση κατά την εξεταστική του Ιούνη. Η ανα-
κοίνωση κλείνει με το αίτημα των προσλήψεων και
της χρηματοδότησης της δημόσιας Παιδείας, ένα αί-
τημα που ενώνει φοιτητές και εργαζόμενους.

ΤΕΙ Ο νόμος Γαβρόγλου δε θα εφαρμοστεί

Μ
ε το νομοσχέδιο για το ΠΔΑ
να χτυπάει την πόρτα των
σχολών, το φοιτητικό κίνημα

απλώνεται και αγωνίζεται σε όλη τη
χώρα, με πρωτοπόρο το παράδειγμα
της ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ-Αθήνας, με την
κατάληψη διάρκειας και τις μεγάλες
κινητοποιήσεις που οργανώνει. Από
τα Ιωάννινα μέχρι τα Χανιά βλέπουμε
μαζικές συνελεύσεις και καταλήψεις
να διεκδικούν λεφτά για τις ανάγκες
της παιδείας, αλλά και μια συνολική
κινητοποίηση της νεολαίας σε μαχη-
τικούς πολιτικούς αγώνες. 

Στο Φυσικό του Ηρακλείου, το σχή-
μα της ΕΑΑΚ Εντροπία οργανώνει
την μάχη για να βγούμε ξανά μαζικά
οι φοιτητές/τριες μπροστά, όπως κά-
ναμε στην δίκη των 12 συναδέλφων
των Δεκέμβρη και κερδίσαμε την
πλήρη αθώωση και απομονώθηκαν οι
αντιδραστικές μειοψηφίες της σχο-
λής. Αυτήν την Τετάρτη, οργανώνου-
με την συνέλευση του Συλλόγου για
να αποφασίσουμε τις δράσεις μας
απέναντι στις επιθέσεις της υποχρη-
ματόδοτησης, την ανάγκη για δωρε-
άν σίτιση για όλους και στέγαση για
όλους όσους έχουν ανάγκη. 

Οι ανάγκες μας είναι πάνω από τα
κέρδη τους, και μαζί με το εργατικό
κίνημα να επιβάλουμε να δοθούν λε-
φτά για παιδεία, υγεία κόντρα στα
συμφέροντα των καπιταλιστών, να
παλέψουμε για μια άλλη κοινωνία.

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, 
Φυσικό Ηρακλείου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ
ε μεγάλη φοιτητική διαδήλωση συνέχι-
σαν τη μάχη ενάντια στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής εκατοντάδες φοιτή-

τριες και φοιτητές των ΤΕΙ και άλλων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων στις 26/2, ημέρα ψήφισης του
νομοσχεδίου. Η διαδήλωση των φοιτητών/
τριών ενώθηκε στην πλατεία Κλαυθμώνος με
χιλιάδες εργαζόμενες/ους στους Δήμους, που
την ίδια ώρα είχαν πανελλαδική απεργιακή κι-
νητοποίηση ενάντια στα κλεισίματα των δημοτι-
κών παιδικών σταθμών. Μαζί βάδισαν προς τη
Βουλή φωνάζοντας μεταξύ άλλων το κοινό
σύνθημα «Αγώνας διαρκείας είναι η απάντηση
στον Υπουργό Παιδείας». 

Συμμετείχαν δυνάμεις των ΕΑΑΚ, του ΜΑΣ
και των Αγωνιστικών Κινήσεων από τα ΤΕΙ Αθή-
νας και Πειραιά και το ΕΜΠ, καθώς και φοιτη-
τές και φοιτήτριες από άλλα ΑΕΙ. Το μπλοκ των
συλλόγων της ΣΓΤΚΣ και της ΣΕΥΠ βάδισε φω-
νάζοντας μια σειρά ενωτικά συνθήματα για
προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς των
Δήμων, δείχνοντας πως ενάντια στη συνολική
επίθεση στην Παιδεία και την Πρόνοια, οι φοι-
τητές και οι εργάτες παλεύουν μαζί.

Μετά από 4 μήνες συνελεύσεων, καταλήψε-
ων, διαδηλώσεων και δράσεων στις σχολές, το
φοιτητικό συλλαλητήριο της 26/2 είναι ένα κομ-
βικό σημείο, αλλά όχι το τέλος της μάχης ενάν-
τια στη διάλυση των ΤΕΙ. Το νομοσχέδιο για το
ΠΔΑ, με υπόβαθρο τον ν. Γαβρόγλου, ανοίγει
το δρόμο για την κατάργηση των ΤΕΙ σε όλη
την Ελλάδα. Ήδη αρχίζουν σχεδιασμοί για τη
συγχώνευση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων και των ΤΕΙ και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Πρό-
κειται για ένα άνευ προηγουμένου έγκλημα
ενάντια στη δημόσια Παιδεία, αφού στην πλει-
ονότητά τους οι συγχωνεύσεις σχεδιάζεται να
γίνουν κρατώντας τον προϋπολογισμό ενός μό-
νο ιδρύματος, δεν λαμβάνεται υπόψη η συνά-
φεια των επιστημονικών αντικειμένων, ενώ
στην περίπτωση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

θα δημιουργηθούν τεράστια γεωγραφικά προ-
βλήματα.

Περικοπές

Όλα αυτά ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνηση
προσπαθεί να αλλάξει το χάρτη της Παιδείας
συνολικότερα για ΑΕΙ και ΤΕΙ. Βάζει μπροστά
περικοπές που τσακίζουν τη φοιτητική μέριμνα,
προγράμματα σπουδών πολλών ταχυτήτων
που κατακερματίζουν τα επαγγελματικά δι-
καιώματα και αλλαγές στα υπάρχοντα προ-
γράμματα που προωθούν μόνο την υποταγή
των Πανεπιστημίων στην αγορά και όχι τις
ανάγκες της κοινωνίας. Ταυτόχρονα αναγκάζει
τα ιδρύματα να βρίσκουν μόνα τους κονδύλια
για τη λειτουργία τους από χορηγίες και επεν-
δυτές.

Γι’ αυτό η μάχη ενάντια στο ΠΔΑ χρειάζεται
να συνεχιστεί και μετά την ψήφιση του νομο-

σχεδίου. Όχι μόνο για να μην μπορέσει να
εφαρμοστεί (έχουν άλλωστε ομολογήσει η
Πρυτανεία και το Υπουργείο ότι με κατάληψη
δεν γίνεται να προχωρήσει η συγχώνευση), αλ-
λά γιατί ο ορίζοντας αυτής της μάχης είναι το
μπλοκάρισμα των συγχωνεύσεων παντού, το
σταμάτημα κάθε δυνατότητας για ιδιωτικοποι-
ήσεις με την ανατροπή του νόμου Γαβρόγλου
συνολικά και η χρηματοδότηση όλων των ιδρυ-
μάτων να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
φοιτητών και της κοινωνίας.

Σε αυτό το μήκος κύματος η ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ
Αθήνας κάνει νέα γενική συνέλευση την Τετάρ-
τη 28/2 και θα οργανώσει την παρουσία της
στην πανελλαδική κινητοποίηση αναπληρωτών
καθηγητών στις 2/3 στο Υπουργείο Παιδείας,
συνδέοντας τις φοιτητικές μάχες με τις μάχες
των εκπαιδευτικών.

Αφροδίτη Φράγκου

Φοιτητική διαδήλωση ενάντια στο ΠΔΑ, 26/2



Ο
νόμος Γαβρόγλου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής είναι δύο επιθέσεις στην Εκπαίδευση που
η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει και να συνεχίσει.

Η προσπάθεια να καταργηθούν τα ΤΕΙ σε όλη την Ελλάδα
και η προσπάθεια να ανοίξουν οι δρόμοι προς τους επεν-
δυτές μέσα σε κάθε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εί-
ναι δύο από τις κεντρικότερες πτυχές αυτής της επίθεσης.
Και πάει χέρι με χέρι με την ευρύτερη επίθεση στην εργα-
τική τάξη, τη διάλυση των υπηρεσιών των Δήμων, τις ιδιω-
τικοποιήσεις.

Μετά τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας και του ΤΕΙ Πει-
ραιά στο ΠΔΑ, μια συγχώνευση που θα έχει σαν αποτέλε-
σμα να εξαφανιστούν ολόκληρα τμήματα και να αλλάξει το
επιστημονικό αντικείμενο στις σχολές, επιχειρείται η αντί-
στοιχη επίθεση στο ΤΕΙ Ηπείρου και το Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων. Από το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής του
Υπουργείου Παιδείας είναι φανερό ότι η συγχώνευση αυτή
(που ονομάζουν «συνεργασία») δίνει το βάρος στις ανάγ-
κες της αγοράς (τεχνολογία τροφίμων, λογιστική, εφαρμο-
γές πληροφορικής, διετές πρόγραμμα γαλακτοκομίας στα
Ιωάννινα για άμεση σύνδεση με την αγορά της Ηπείρου,
διετές πρόγραμμα Θαλάσσιου Τουρισμού στην Πρέβεζα
σε συνεργασία με ιδιωτικές μαρίνες). 

Στον αντίποδα, η σχολή Καλών Τεχνών, για το αντικείμε-
νο της οποίας πάλεψαν για χρόνια οι πανεπιστημιακοί, θε-
ωρείται ότι μπορεί να αποκτήσει Τμήμα Μουσικών σπου-
δών με τη μετακίνηση σε αυτήν των καθηγητών του τμήμα-
τος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής που θα καταργη-
θεί. Είναι θολό το τι αντικείμενο θα προκύψει στην ΣΚΤ και
πώς θα γίνει η «συνεργασία». Για την αγορά δεν είναι αρ-
κετά σημαντικά ούτε τα εικαστικά, ούτε η παραδοσιακή
μουσική.

Τερατώδες

Το Υπουργείο Παιδείας ανοίγει επίσης το σχεδιασμό της
συγχώνευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το ΤΕΙ
Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Το τελευταίο εί-
ναι το αποτέλεσμα προηγούμενης συγχώνευσης του ΤΕΙ
Χαλκίδας με το ΤΕΙ Λαμίας, που έγινε με το σχέδιο Αθηνά.
Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανήκει και κομμάτι του, κα-
ταργημένου πλέον, Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Οι
παλιότερες καταργήσεις/συγχωνεύσεις σε συνδυασμό με
την προσπάθεια να συγχωνευθούν ιδρύματα από δύο γεω-
γραφικά διαμερίσματα έχει σαν αποτέλεσμα ένα τερατώ-
δες χωροταξικά και ακαδημαϊκά σχέδιο που περιλαμβάνει
σχολές από το Βόλο, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, τη Χαλκί-
δα, τη Θήβα, το Καρπενήσι, την Άμφισσα, τη Λαμία και τη
Λάρισα και μια σειρά επιστημονικά αντικείμενα. Ένα παρά-
δειγμα είναι η Χαλκίδα που συζητιέται αν θα ενταχθεί στην
Αττική για να αποφύγει την ένταξή της στη Θεσσαλία, ενώ
ένα άλλο είναι το τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσι-
κού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι που συζητιέται να εν-
ταχθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Την ίδια στιγμή όλα αυτά τα ιδρύματα αντιμετωπίζουν τα
ασήκωτα βάρη της υποχρηματοδότησης: δεν επαρκούν τα
εργαστήρια, το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι αίθουσες, οι
εστίες και η σίτιση. Ήδη οι εισαχθέντες φοιτητές που κατα-
φέρνουν να σπουδάσουν στις σχολές της Θεσσαλίας και
της Στερεάς μειώνονται, μην μπορώντας να ανταπεξέλθουν
στα έξοδα. Τα σχέδια που συζητιούνται για τη συγχώνευση
τους βγάζουν έξω από το κάδρο, γιατί οι πραγματικοί στό-
χοι δεν είναι η «αναβάθμιση» («πανεπιστημιοποίηση» όπως
την ονομάζουν αλλιώς), αλλά η υποταγή στους μνημονια-
κούς στόχους της λιτότητας και των περικοπών.

Α.Φ.

28 Φλεβάρη 2018, Νο 1313Νεολαία εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

Ο νόμος Γαβρόγλου
σημαίνει κλεισίματα,
συγχωνεύσεις,
ιδιωτικοποιήσεις

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8 ΜΑΡΤΗ

Διαδηλώνουμε στην πλ. Κλαυθμώνος, 6μμ

Σ
ε δεκάδες χώρες σε όλο τον κό-
σμο οργανώνονται και φέτος στις
8 Μάρτη διαδηλώσεις για την

Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών. Από
την Αμερική του Τραμπ όπου πέρυσι ξε-
σηκώθηκαν εκατομμύρια γυναίκες με
αφορμή την ορκωμοσία του πιο σεξιστή
και ρατσιστή προέδρου των ΗΠΑ, μέχρι
την Ισπανία και την Ιταλία όπου οργα-
νώνονται απεργιακές κινητοποιήσεις.
Στην Ισπανία μάλιστα η μεγαλύτερη ερ-
γατική ομοσπονδία έχει κηρύξει απερ-
γία. Στην Τουρκία, στο Κονγκό και σε
δεκάδες άλλα σημεία, υπάρχουν ανοι-
χτά καλέσματα ενάντια στις διακρίσεις
που παράγει το σύστημα: από τους μι-
σθούς και την ανεργία, μέχρι το τσάκι-
σμα των κοινωνικών δομών που έχει επι-
φέρει η λιτότητα και φορτώνει τα βάρη
στις πλάτες των γυναικών. 

Τα στοιχεία των συνδικάτων, των σω-
ματείων και διεθνών οργανισμών επιβε-
βαιώνουν πως στο κομμάτι της εργα-
σίας, με ελάχιστα μικρές διαφοροποι-
ήσεις, οι γυναίκες εξακολουθούν να
αμείβονται στα 2/3 των μισθών των αν-
τρών συναδέλφων τους. Πλάι σε αυτό,
η ολοένα μεγαλύτερη επίθεση στα ερ-
γασιακά δικαιώματα, μέσα από τις μαζι-
κές απολύσεις και την ελαστική εργα-
σία, έχουν στο στόχαστρο τις γυναίκες.
Ειδικά τα τελευταία χρόνια μέσα στην
κρίση, η διάλυση της κοινωνικής πρό-
νοιας μέσα από το κλείσιμο παιδικών
σταθμών και νηπιαγωγείων, δομών
φροντίδας ηλικιωμένων ανθρώπων, διά-
λυση της εργατικής κατοικίας, έχουν
σαν αποτέλεσμα να σπρώχνουν τις γυ-
ναίκες ξανά στο σπίτι για να καλύψουν,
αμισθί, τις ανάγκες επιβίωσης των νοι-
κοκυριών. 

Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν ρή-
τρες στις ατομικές συμβάσεις εργασίας

που εξασφαλίζουν το δικαίωμα στα
αφεντικά να μπορούν να απολύσουν με
τεράστια ευκολία μια γυναίκα αν μείνει
έγκυος. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, πο-
λύ συχνά οργανώνονται απεργιακές μά-
χες για την ανάκληση άδικων απολύσε-
ων σε βάρος εγκύων γυναικών. Και πολ-
λές φορές κερδίζουν χάρη στη μαχητι-
κότητα των ίδιων και των συναδέλφων
τους, αντρών και γυναικών. Αυτό είναι
αποτέλεσμα των μεγάλων αγώνων που
έχει δώσει το εργατικό κίνημα όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. 

Κινήματα

Την ίδια στιγμή, κινήματα που έχουν
ξεσπάσει στην Αμερική όπως το #me-
too όπου εκατοντάδες γυναίκες από το
χώρο του θεάματος βγαίνουν και κα-
ταγγέλλουν ανοιχτά σεξουαλικές παρε-
νοχλήσεις από τα αφεντικά τους, είτε
πρόκειται για σκηνοθέτες είτε για παρα-
γωγούς, αναδεικνύουν με τον πιο εκκω-
φαντικό τρόπο το τί σημαίνει σεξισμός.
Ακόμα πιο αποκαλυπτικό για το από
πού προέρχεται ο σεξισμός, η σεξουα-
λική κακοποίηση, οι βιασμοί, ακόμα και
εγκλήματα κατά της ζωής γυναικών
ήταν το σκάνδαλο που ξέσπασε στα τέ-
λη Γενάρη στην Αγγλία (σχετικό άρθρο
στην Εργατική Αλληλεγγύη, φύλλο
1309) όπου σε ένα γκαλά «φιλανθρω-
πίας» που μάζεψε πολλούς και διάφο-
ρους «ισχυρούς άντρες» της Αγγλίας,
οι γυναίκες εργαζόμενες εκεί δέχτηκαν
ακραίες σεξουαλικές παρενοχλήσεις
από μεθυσμένους μεγιστάνες που θεω-
ρούσαν ότι μπορούν να τις εκμεταλλευ-
τούν για να καλύψουν τις ορέξεις τους. 

Απέναντι σε αυτή τη σεξιστική σαπίλα
του καπιταλισμού, η μάχη ενάντια στη
γυναικεία καταπίεση παραμένει εξαιρε-
τικά επίκαιρη για όλη την εργατική τά-

ξη. Οι αγώνες εργαζομένων γυναικών
για να κρατήσουν τις δουλειές τους,
από τις καθαρίστριες των νοσοκομείων,
των σχολείων και των Πανεπιστημίων,
μέχρι τις εργαζόμενες στους παιδικούς
σταθμούς που παλεύουν αυτή την πε-
ρίοδο για να μην καταργηθεί ολόκλη-
ρος ο κλάδος τους, χρειάζονται τη συμ-
παράσταση όλων μας. Στη συζήτηση
που έχει ανοίξει διάπλατα για το σεξι-
σμό και πώς μπορούμε να τον παλέψου-
με, μια συζήτηση που παίρνει φωτιά τα
τελευταία χρόνια ειδικά μέσα στους μα-
ζικούς χώρους της νεολαίας, η πρώτη
απάντηση είναι η οργάνωση και η συμ-
μετοχή στις διαδηλώσεις της 8 Μάρτη.
Μιας μέρας που καθιερώθηκε σαν Διε-
θνής Μέρα Αγώνα στη Β’ Διεθνή Συν-
διάσκεψη των σοσιαλιστριών γυναικών
το 1910 μετά από πρόταση της επανα-
στάτριας Κλάρας Τσέτκιν. 

Πιάνοντας το νήμα από τους αγώνες
των γυναικών εκατό και πλέον χρόνια
πριν, αλλά συνεχίζοντας για να δυναμώ-
σουμε τον αγώνα εκατομμυρίων γυναι-
κών σε όλο τον πλανήτη που παλεύουν
ενάντια στην εκμετάλλευση και την κα-
ταπίεση, διαδηλώνουμε φέτος την Πέμ-
πτη 8 Μάρτη, στις 6μμ στην πλατεία
Κλαυθμώνος. Στη διαδήλωση καλούν
ομάδες φοιτητριών, η Καμία Ανοχή, γυ-
ναικείες ομάδες της αριστεράς όπως
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το Μωβ και άλλες φεμι-
νιστικές οργανώσεις κ.ά. Καθημερινά ο
κατάλογος συμμετοχών και καλεσμά-
των μεγαλώνει, ενώ έχει κυκλοφορήσει
διακήρυξη της Παγκόσμιας Πορείας Γυ-
ναικών που καλεί να γίνουν διαδηλώ-
σεις σε όλες τις χώρες, με πολιτικό πε-
ριεχόμενο ενάντια στις πολιτικές της λι-
τότητας και του σεξισμού, των ρατσιστι-
κών διακρίσεων και τους πολέμους. 

Έλλη Πανταζοπούλου

Αντισεξιστική
διαδήλωση στην Αθήνα
το Νοέμβρη του 2017



Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Αριστερή
εναλλακτική 
στον κατήφορο 
του ΣΥΡΙΖΑ

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 Θόλος 7μμ
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 καφέ Κρίκος 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 καφέ 1968
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 καφέ Περιμπανού 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 καφέ Ποέτα 8μμ
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 Φιλοσοφική 7μμ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 καφέ Άνεμος 7μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 στοά Σαρκά, Α’κτίριο, Β’ ορ.
8μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 δημαρχείο 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,
8μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 6μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 στέκι Αριστερής Κίνησης
7μμ
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 1/3 καφέ Τυφλόμυγα 7.30μμ
Ομιλήτρια: Δανάη Κατριμουστάκη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 Goody’s 8μμ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 Cello cafe 8μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 1/3 καφέ Βαβέλ 7μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/3 καφέ Σεβάχ (Λεωφ. Πεντέ-
λης) 6.30μμ

Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/3 καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12)
8μμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΟΛΩΝΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/3 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Μαρτζούκος

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 1/3 καφέ Pure 8μμ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/3 κυλικείο «Χρ.Τσακίρης» 6μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 1/3 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/3 καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.Νικο-
λάου) 6.30μμ
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 1/3 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/3 εστίες ΦΕΠΑ 8μμ
Ομιλητές: Ζαννέτα Λυσικάτου, Αντέμ Χου-
σέϊνκο

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 1/3 καφέ Σαρδανάπαλος (πλ.
Άνοιξη) 7.30μμ
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/3 καφέ Μικρή Πλατεία 7.30μμ
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 1/3 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 1/3 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 1/3 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 1/3 καφέ Πολύκεντρο 8μμ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 1/3 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/3 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/3 στέκι Εκτός Σχεδίου
5.30μμ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

Άλλα φόρουμ
ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 μίνι μάρκετ Σουλτάνα (Τσα-
κάλωφ 10) 7μμ
17 Μάρτη, αντιφασιστικός ξεσηκωμός
Ομιλητής: Παναγιώτης Μαρκόπουλος

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 Θόλος 7μμ
Ελληνοτουρκικά – επικίνδυνοι ανταγωνι-
σμοί
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12)
8μμ
8 Μάρτη – Η μάχη ενάντια στην καταπίεση
των γυναικών
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μασούρα

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Χαροκόπου) 7.30μμ
Απελευθέρωση των γυναικών και αντικαπι-
ταλιστική ανατροπή
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράι

Μαρξιστικά Φόρουμ

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 
ΜΕΤΡΟ Ευαγγελισμός 7.15πμ

ΠΕΜΠΤΗ 1/3
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
Ν. ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  2/3
ΜΕΤΡΟ Αττικής 7.30πμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 8μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 6.30μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑ πλατεία Αγ. Θεράποντα 6.30μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος Κομνηνών 6.30μμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  3/3
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μες
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 12μες
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 12μες
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργάκη Ολυμπίου12μες
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 12μες
ΘΗΣΕΙΟ Νηλέως Μαρκετ ιν 11πμ
ΤΑΥΡΟΣ Σκλαβενίτης 12μες
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Σωτήρος 11.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα  11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ  πλατεία Ελευθερίας 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης, Ιασωνίδου 12μες
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, πλατεία 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ ιν 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 12μες
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μες
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μες
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  πεζ. Δεκελείας 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου 
και Μαρτίου 11.30πμ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ  Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Αμπελοκήπων 11.30πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζ. Μιχαήλ Αγγέλου 12μες

ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 11πμ

ΞΑΝΘΗ πλατεία 12μες

ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Αγορά Μίνωος 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 10.30πμ

ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 
και Ρήγα Φεραίου 10.30πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/3
ΜΕΤΡΟ Πανόρμου 7.30πμ
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Aniticapitalista στα σχολεία 
“Πώς οργανώνουμε τις 17
Μάρτη τα σχολεία μας”

ΒΟΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3 Θόλος 6μμ
Ομιλητής: Κυριάκος Σκουμποτής

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

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

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

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

Εκδηλώσεις  100 χρόνια από την ίδρυση του ΣΕΚΕ

Νο 1313, 28 Φλεβάρη 2018

σελ.16 εργατικη αλληλεγγυη Δραστηριότητες



28 Φλεβάρη 2018, Νο 1313Δραστηριότητες εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

ΥΠΑΝ

Δευτέρα 5/3, Αίθουσα 611,
11.30πμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Ηθοποιοί

Δευτέρα 5/3, Θέατρο Σταθμός
(Β.Ουγκώ 55 Μεταξουργείο), 3μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Αγία Όλγα

Δευτέρα 5/3, 1.30μμ

Δημαρχείο Βριλήσσια

Δευτέρα 5/3

Βράχος Ακρόπολη

Δευτέρα 5/3, 12μες
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης,
ΚΕΕΡΦΑ

ΙΝΤRΑCOM

Tρίτη 6/3, 7.30πμ - τεχνικά συ-
νεργεία inmaint, 11πμ - εστιατό-
ριο Α
Γιάννης Σηφακάκης, ΚΕΕΡΦΑ,
Τάσος Αναστασιάδης, Συντονι-
σμός ενάντια στα Μνημόνια

Άγιος Σάββας

Τρίτη 6/3, Αμφιθέατρο, 1.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης,
δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής στη
δίκη της Χρυσής Αυγής, Μαρία
Κασκαρίκα, Πρωτοβουλία για το
κλείσιμο των Γραφείων της Χρυ-
σής Αυγής, Κώστας Καταραχιάς,
πρόεδρος Συλλόγου Εργαζόμε-
νων Αγ.Σάββας

Αγλαΐα Κυριακού

Τρίτη 6/3, Αίθουσα διδασκαλίας
(ισόγειο), 1.30μμ
Ομιλητές: Δημήτρης Ζώτος, δικη-
γόρος Πολιτικής Αγωγής στη
δίκη της Χρυσής Αυγής, Μαρία
Αλιφιέρη, μέλος ΔΣ Συλλ.Εργαζό-
μενων Αγλ.Κυριακού, Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ

Ερυθρός

Τετάρτη 7/3, Αμφιθέατρο, 1.30μμ

ΕΡΤ

Τετάρτη 7/3, Γραφεία ΠΟΣΠΕΡΤ,
1μμ
Ομιλητές: Δημήτρης Ζώτος, δικη-
γόρος Πολιτικής Αγωγής στη
δίκη της Χρυσής Αυγής, Γιάννης
Μπασκάκης, δημοσιογράφος

Μετρό

Πέμπτη 8/3, Γραφείο Σωματείου
Σεπόλια, 1μμ
Σπύρος Ρεβύθης, πρόεδρος
ΣΕΛΜΑ, Πέτρος Κωνσταντίνου,
ΚΕΕΡΦΑ

ΕΥΔΑΠ

Πέμπτη 8/3, Γαλάτσι, 10.30πμ
Μανώλης Μαστοράκης, ΣΕΚΕΣ
ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Πίττας, Εργα-
τική Αλληλεγγύη

Σωτηρία

Πέμπτη 8/3, 1.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Σκαρμέας, δι-
κηγόρος Πολιτικής Αγωγής στη
δίκη της Χρυσής Αυγής, Χρήστος
Αργύρης, μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ,
Μάνος Νικολάου, ΚΕΕΡΦΑ

Δημ. Αγ. Παρασκευής

Πέμπτη 8/3, 1.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπου-
λος, Συντονισμός ενάντια στα
Μνημόνια

Αττικό

Παρασκευή 9/3, 1.30μμ

Γκαράζ Ν.Ιωνία

Παρασκευή 9/3, 9πμ

Γεννηματάς

Παρασκευή 9/3, Ανατολικό αμφι-
θέατρο, κτίριο 2, 1.30μμ
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάν-
νης, δικηγόρος Πολιτικής Αγω-
γής στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
Αργυρή Ερωτοκρίτου, ειδικευό-
μενη γιατρός

Δικαστήρια Ευελπίδων

Δευτέρα 12/3, 1μμ

Στο δρόμο για τις 17Μ  Μέρες Δράσης και εκδηλώσεις
Στις γειτονιές
Εκδηλώσεις
Γαλάτσι

Τετάρτη 7/3, Συνεργατικό καφενείο «Περιμπα-
νού», 6.30μμ
Προβολή της ταινίας «Πλατεία Αμερικής», προ-
λογίζουν ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιάννης Σα-
καρίδης και ο Γιώργος Πίττας από την ΚΕΕΡΦΑ
Πατήσια-Γαλάτσι-Κυψέλη. Συνδιοργάνωση
ΚΕΕΡΦΑ Κυψέλη-Πατήσια-Γαλάτσι και Συνεργα-
τικό καφενείο «Περιμπανού»

Πειραιάς

Τετάρτη 7/3, Αίθουσα εκδηλώσεων εργαζόμε-
νων ΗΣΑΠ (Σταθμός ΗΣΑΠ Πειραια, πλατεία
Οδησσού), 7μμ
Εκδήλωση «Στο δρόμο για τις 17 Μάρτη – η
μάχη ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες»,
συνδιοργάνωση ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά και Παμπει-
ραϊκή Πρωτοβουλία για τους Πρόσφυγες, Αλλη-
λεγγύη Πειραιά
Ομιλητές: Σωτήρης Αλεξόπουλος, Παμπειραϊκή
Πρωτοβουλία, Κατερίνα Θωίδου, ΚΕΕΡΦΑ, δη-
μοτική σύμβουλος Νίκαιας με την Ανταρσία
στην Κοκκινιά, Τάκης Ζώτος, δικηγόρος της πο-
λιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος Πακιστανικής Κοινό-
τητας «η Ενότητα»

Ν. Ιωνία

Παρασκευή 9/3, Ιωνικός Σύνδεσμος (πλατεία
Σημηριώτη, Ν. Ιωνία), 7μμ
Εκδήλωση «74 χρόνια από το Μπλόκο της Κα-
λογρέζας - 3 χρόνια δίκη της Χρυσής Αυγής. Η
μάχη ενάντια στους νεοναζί και η παγκόσμια
μέρα δράσης 17 Μάρτη».
Ομιλητές: Μενέλαος Χαραλαμπίδης, ιστορικός,
Στέλιος Μιχαηλίδης, ΚΕΕΡΦΑ Ν. Ιωνίας, Κώ-
στας Παπαδάκης, δικηγόρος της Πολιτικής
Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ
Προβολή της ταινίας «Πλατεία Αμερικής», προ-
λογίζει ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιάννης Σα-
καρίδης

Κολωνός - Κεραμεικός

Τετάρτη 14/3, Ορίζοντας Γεγονότων, 8μμ
Πάρτυ

Συγκεντρώσεις – 
Πικετοφορίες
Σάββατο 3/3

Πετράλωνα, ΗΣΑΠ, 11πμ
Πειραιάς, Σωτήρος, 11πμ
Περιστέρι, πεζόδρομος Εθνικής Αντιστάσεως,
12μες - Συγκέντρωση με μικροφωνική
Βριλήσσια, Μετρό Δ. Πλακεντίας, 11.30πμ
Ξάνθη, πλατεία, 11πμ

Τρίτη 6/3
Θεσσαλονίκη, Καμάρα, 6μμ

Παρασκευή 9/3
Θεσσαλονίκη, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη
και Κλεάνθους, 6.30μμ
Αιγάλεω, Μετρό, 6μμ

Σάββατο 10/3 
Παγκράτι, Πλατεία Βαρνάβα, 11πμ  
Πειραιάς, Σωτήρος, 11πμ
Ν. Ιωνία, Μικράς Ασίας, 11πμ
Μαρούσι, πεζόδρομος Ερμού, 11πμ . Καλούν
ΚΕΕΡΦΑ, Αντιφασιστικός Συντονισμός Αμαρου-
σίου, δημοτ. σχήμα «Εκτός των τειχών»
Ν. Ηράκλειο, ΗΣΑΠ, 11πμ
Χαλάνδρι, Χαϊμαντά, 11πμ
Αμπελόκηποι, Μετρό Πανόρμου, 11πμ  Καλεί η
«Πρωτοβουλία για το κλείσιμο των γραφείων
των νεοναζί της Χρυσής Αυγής»
Εξάρχεια, Λαϊκή, 11.30πμ
Κυψέλη, Πλατεία, 1μμ
Ίλιον, Πλατεία, 12 μες
Βόλος, Αγ. Νικόλαος, 11πμ
Πάτρα, Κολοκοτρώνη και Ρ. Φεραίου, 11πμ
Γιάννενα, Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου, 11πμ
Θεσσαλονικη, Άγαλμα Λαμπράκη, 11πμ
Χανια, Πλατεία Αγοράς, 11πμ
Ηράκλειο, Λιοντάρια, 11πμ

Πέμπτη 15/3
Θεσσαλονίκη, Καμάρα, 6μμ 

Στις σχολές
ΤΕΙ Αθήνας

Πέμπτη 1/3, Κεντρικός Διάδρο-
μος
12 μες: Μικροφωνική
1.30μμ: Προβολή ντοκιμαντέρ
“Sam Roma - Είμαστε τσιγγά-
νοι”
3μμ: Εκδήλωση
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης,
δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
Μαρίνα Δανέζη, σκηνοθέτης,
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής ΚΕΕΡΦΑ

Πάντειο

Πέμπτη 1/3, 
2.30μμ: Εκδήλωση
Ομιλητές: Δημήτρης Αγγελίδης,
δημοσιογράφος, Ντανιέλα Μα-
ρούδα, καθηγήτρια Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών, Προκό-
πης Παπαστράτης, ομότιμος κα-

θηγητής Ιστορίας, Γιάννης Ση-
φακάκης, ΚΕΕΡΦΑ

Φιλοσοφική

Τρίτη 6/3, Αίθριο
3μμ: Εκδήλωση
Ομιλητές: Λεωνίδας Κοντουδά-
κης, αυτόπτης μάρτυρας της
δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμ-
πράκη, Αλεξάνδρα Ιωαννίδου,
καθηγήτρια Σλαβικές σπουδές,
Αλεξάνδρα Πολιτάκη, πολιτικός
επιστήμονας, Πέτρος Κωνσταν-
τίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

AΣΚΤ

Τρίτη 6/3, 11πμ Μικροφωνική-
εξόρμηση, είσοδος ΑΣΚΤ
Τρίτη 13/3, 1.30μμ, Υπόγειο Σι-
νεμά, Συζήτηση και προβολή
ταινίας «Μαζί ή τίποτα του
Φατίχ Ακίν. 

ΝΟΠΕ

Τετάρτη 7/3
3μμ: Εκδήλωση
Ομιλητές: Λήδα Καζαντζάκη,

ιστορικός Τέχνης, Μανώλης
Κουντούρης, Λέκτορας ΝΟΠΕ,
Νίκος Στραβελάκης, οικονομο-
λόγος ΝΟΠΕ, Μάνια Παπαδημη-
τρίου, ηθοποιός, Μάνος
Νικολάου, ΚΕΕΡΦΑ

Παιδαγωγικό

Παρασκευή 9/3
3μμ: Εκδήλωση
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντί-
νου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ,
Έλλη Ζώτου, δημοσιογράφος,
Ευγενία Κουνιάκη, δικηγόρος
Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της
Χρυσής Αυγής

Φοιτητική Εστία Ιλισίων

Παρασκευή 9/3, Σαλόνι
7μμ: Εκδήλωση
Ομιλητές: Κώστας Σκαρμέας,
δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
Μαρία Κασκαρίκα, Πρωτοβουλία
για το κλείσιμο των Γραφείων
της Χρυσής Αυγής

Στους εργατικούς 
χώρους

Εκδήλωση 
ΤΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Βόρειας Αττικής

"Novartis, 
εξαίρεση ή κανόνας; 
Υγεία και φάρμακο: 
Αγαθά κι όχι εμπορεύματα "
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3  Πνευματικό
κέντρο Άνοιξης 7μμ
Τη συζήτηση θα ανοίξει ο σ.
Γιώργος Τσιρώνης, μέλος
της ΤΕ και γιατρός στον
Ευαγγελισμό. 
Ομιλητής: ο σ. Παν.Παπανι-
κολάου, Γεν. Γραμματέας
της ΟΕΝΓΕ.

Τ.Ε. ΦΥΛΗΣ – ΑΧΑΡΝΩΝ

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/3 εκδήλωση: το Μακεδονικό και η αριστερά
• ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3 1η συνέλευση 1ο ΚΑΠΗ Μενιδίου 6μμ
• ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3 1ο ΚΑΠΗ Μενιδίου 6μμ

Τ.Ε. ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

• ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3 Πολιτιστικό Κέντρο Αγ.Φανουρίου 6μμ
• ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3 6μμ

Τ.Ε. ΞΑΝΘΗ

• ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3 
• ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3

Τ.Ε. Ν.ΙΩΝΙΑ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

• ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3  ΚΑΠΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, Δεκελείας 154, 6μμ.
• ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3

Τ.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ

• ΔΕΥΤΕΡΑ 5/3, Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ όρ., 7μμ
• ΔΕΥΤΕΡΑ 26/3

Τ.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΒΡΙΛΗΣΙΑ – ΨΥΧΙΚΟ

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3, 
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου 6μμ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3

Τ.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3,  Αίθ. Διδασκαλικού Συλλόγου 6μμ

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

• ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3, Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής 7μμ
• ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3

Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ

• ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3,  Αίθουσα εργ. δήμου Ζωγράφου (Στάση
τέρμα 608) 5μμ
• ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3,  Αίθουσα εργ. δήμου Ζωγράφου, 5μμ

Τ.Ε. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ - Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

• ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3, Αίθ. Δημοτικού Συμβουλίου, πλ. Ν. Σμύρ-
νης, 12μες
• ΤΡΙΤΗ 27/3, Αίθ. Δημοτικού Συμβουλίου, 6.30μμ

Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

• ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3, ΚΑΠΗ Γλυφάδας (Αγ. Τρύφωνας), 7.30μμ
• ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3, 7μμ

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ-ΤΑΥΡΟΥ-ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ-ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

• ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3 αίθ. 3ης κοινότητας, 
Τριών Ιεραρχών 74, 5.30μμ
• ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3 αίθ. 3ης κοινότητας, 
Τριών Ιεραρχών 74, 5.30μμ

Τ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3 
αιθ. Δημοτικού συμβουλίου, 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως, 6μμ

Τ.Ε. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3

Τ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3
• ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/3 2η συνέλευση

Άλλες πόλεις
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

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

ΠΑΤΡΑ

Πέμπτη 1/3, 12 μεσ., Μικροφωνική, 
κ αι Έκθεση Φωτογραφίας, Εστία-Λέσχη

ΒΟΛΟΣ

Δευτέρα 5/3, 2μμ, Θόλος

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

ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ προς την 4η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ



Ο
Μεξικανός κινηματογραφιστής
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο είναι πετυχη-
μένος δημιουργός ταινιών γκόθικ

φουτουρισμού και δράσης, στις οποίες
συχνά δίνει αλληγορικό περιεχόμενο.
Έχει δουλέψει από b-movies όπως το
Hellboy μέχρι υπερπαραγωγές όπως το
Pacific Rim. Η πιο ξεχωριστή ως τώρα
δουλειά του είναι ο «Λαβύρινθος του Πά-
να» (2006), ένα καλλιτεχνικό διαμάντι
όπου η φαντασία ενός μικρού κοριτσιού
το προστατεύει από τον φασίστα πατριό
του στην εποχή του Ισπανικού εμφύλιου.

Στο ίδιο μοτίβο της συνάντησης του
φανταστικού με την πραγματικότητα, η
τελευταία του δημιουργία, η «Μορφή του
νερού» είναι κατά τη γνώμη μας μια από
τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς που πέ-
ρασε. Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαε-
τίας του ’60, στο απώγειο του Ψυχρού
Πολέμου και η ηρωίδα, Ελάιζα Εσπόζιτο
είναι μια μουγκή καθαρίστρια σε ένα ερ-
γαστήριο ερευνών της αμερικανικής κυ-
βέρνησης. Μεγαλωμένη σε ορφανοτρο-
φείο, νοικιάζει ένα δωμάτιο σε έναν μονα-
χικό, κρυπτο-γκέι και χωρίς δουλειά ζω-
γράφο, πάνω από τον κινηματογράφο
«Ορφέας», όπου συχνά παρακολουθεί
αμερικανικά μιούζικαλ με εισητήρια που
της προσφέρει ο ιδιοκτήτης. 

Η ήρεμη ρουτίνα της ταράζεται από την
άφιξη στο εργαστήριο ενός παράξενου

αμφίβιου «αποκτήματος», το οποίο στον
Αμαζόνιο λατρεύεται σαν θεός, αλλά οι
μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ το βλέπουν
σαν πειραματόζωο, χρήσιμο πιθανά στον
ανταγωνισμό τους με την ΕΣΣΔ. Και ενώ
οι πράκτορες το βασανίζουν για να του
αποσπάσουν πληροφορίες, χωρίς επιτυ-
χία, η Ελάιζα καταφέρνει να επικοινωνήσει
με το «πλάσμα» μέσω της μουσικής και
...των βραστών αυγών από το κολατσιό
της, που αφιλοκερδώς του προσφέρει.
Καθώς οι αδίστακτοι στρατιωτικοί αποφα-
σίζουν την εξόντωση του πλάσματος, η
Ελάιζα αναλαμβάνει δράση, με τη βοήθεια
της μαύρης συναδέλφου της, Ζέλντα και
του ζωγράφου. Η ταινία απωγειώνεται και
κορυφώνεται με παραμυθένιο τρόπο. 

Ωστόσο η απλή ιστορία δεν είναι το
ατού της ταινίας, αλλά μόνο το όχημα, μέ-
σω του οποίου ο Ντελ Τόρο αναδεικνύει
σύγχρονα θέματα, αναπηρία, σεξουαλικό-

τητα, φυλετικές και κοινωνικές διακρίσεις
και τους αποκλεισμούς που δημιουργεί το
σύστημα σε κάθε τι διαφορετικό. Οι «κα-
λοί» είναι περιθωριακές υπάρξεις με κάθε
είδους «κουσούρια», που όμως αντιστέ-
κονται στους κατεστημένους νόμους και
δικαιώνονται, όπως δικαιώνονται οι επιθυ-
μίες, οι φοβίες και ανασφάλειές τους.
Στον αντίποδα στέκονται οι εκπρόσωποι
του συστήματος, στρατηγοί, πράκτορες,
εκπρόσωποι και απολογητές του κατεστη-
μένου.

Ολόκληρο το στήσιμο της ταινίας υπη-
ρετεί το μοντέρνο παραμύθι. Η αισθητική
των χρωμάτων, τα τεχνολογικά ευρήματα
της εποχής, οι κινηματογραφικές αναφο-
ρές, η εξαιρετική μουσική του Αλεξάντερ
Ντεσπλά συνθέτουν ένα κομψοτέχνημα
που ξυπνά τις αισθήσεις και το μυαλό.

Δήμητρα Κυρίλλου

Έ
κπληξη προκάλεσαν τα βραβεία της 68ης Μπερλινάλε, που ανακοινώθηκαν
στις 24 Φλεβάρη. Η Χρυσή Άρκτος δόθηκε στη ρουμανική ταινία «Touch me
not» (Μη μ’αγγίζεις) της Αντίν Πιντιλίε, η Αργυρή Άρκτος στην πολωνική

«Twarz» της Μαλγκοράτα Σιμόσκα, ενώ βραβεύτηκε άλλη μια «γυναικεία» ταινία, «Οι
κληρονόμοι» από την Παραγουάη. Πολλοί μίλησαν για «υπερβολές» και για ανώφελες
θετικές διακρίσεις υπέρ των γυναικών, ενώ δεν έλειψαν οι επικρίσεις για την μη βρά-
βευση των διαγωνιζόμενων Γερμανικών ταινιών και για την απουσία μεγάλων διεθνών
αστέρων από το φεστιβάλ.

Κι όμως, κατά τη γνώμη μας η 68η Μπερλινάλε είχε πολλές σημαντικές και ποιοτικές
ταινίες που χαρακτηρίζουν την εποχή που διανύουμε. Το «Touch me not» πιθανά σόκα-
ρε γιατί είναι μια πειραματική ταινία μιας νέας κινηματογραφίστριας, που εξερευνά το
δύσκολο – δυσάρεστο θέμα της σεξουαλικής φοβίας αλλά και της γενικότερης αποξέ-
νωσης, δίνοντας χώρο σε ανθρώπους έξω από τα κυριάρχα πρότυπα: Ένας τετραπλη-
γικός, μια τρανς, άνθρωποι με ψυχικές και σωματικές αναπηρίες. Αυτά δεν είναι υπερ-
βολές, αλλά καθημερινά συμπτώματα της ζωής στον σύγχρονο καπιταλισμό και η απο-
τύπωσή τους αποτελεί ευχάριστο τόλμημα και όχι «σκάνδαλο». Η πολωνική ταινία είναι
ένα «κατηγορώ» για τα ήθη στην επαρχιακή Πολωνία και το ρόλο της εκκλησίας. Οι
«Κληρονόμοι» είναι μια εξαιρετική, βαθειά ματιά στην πιο φτωχή και απομονωμένη κοι-
νωνία της Λατινικής Αμερικής.

Ασφαλώς, θα μπορούσαν να έχουν βραβευτεί και άλλες αξιόλογες ταινίες, το «Eldorado»
που μιλάει για την προσφυγική κρίση, το «Στους διαδρόμους», μια γερμανική ταινία για την κα-
θημερινότητα των εργατών και εργατριών σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, ωστόσο η μεγάλη ει-
κόνα είναι η ματιά στην κοινωνία, και σ’αυτό πιστεύουμε ότι η διοργάνωση ανταποκρίθηκε.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε την παρουσία πολλών σημαντικών ντοκιμαντέρ,
όπως το βραβευμένο από το κοινό «O processo», σχετικά με την δίκη της Ντίλμα Ρου-
σέφ και την αποπομπή της από την προεδρία της Βραζιλίας, το «Βαλς του Βαλντχάιμ»,
για τα έργα και ημέρες του κρυπτο-ναζιστή πρώην προέδρου της Αυστρίας, το «Θέα-
τρο του πολέμου» 40 χρόνια μετά τον πόλεμο των Φόκλαντ και πολλά άλλα.
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Π
άνω από 150 εργαζόμενοι βρέθηκαν στη μα-
ζική Γενική Συνέλευση που κάλεσε ο Σύλλο-
γος Έκτακτου Προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ την

Δευτέρα 26/2. Η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα
να προχωρήσει σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις
τις επόμενες εβδομάδες με αίτημα την μονιμοποί-
ηση όλων των συμβασιούχων. Επίσης αποφασίστη-
κε ομόφωνα η συμμετοχή του Συλλόγου στην Διε-
θνή Μέρα Δράσης Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φα-
σιστική Απειλή το Σάββατο 17 Μάρτη. 

Η πετυχημένη Γ.Σ. ήρθε σαν συνέχεια της μαζικής
απεργίας και της κινητοποίησης που πραγματοποί-
ησαν οι συμβασιούχοι του Υπουργείου Πολιτισμού
την Πέμπτη 22/2. Η κινητοποίηση που ξεκίνησε με
συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά γραφεία του Τα-
μείου Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ) στην Πανεπιστη-
μίου και συνέχισε με πορεία προς το Υπουργείο Πο-
λιτισμού στην Μπουμπουλίνας, είχε σαν βασικά αι-
τήματα την άμεση έκδοση των 18μηνων προκηρύξε-
ων πρόσληψης προσωπικού στην καθαριότητα, άμε-
ση εξόφληση των δεδουλευμένων και άμεση πρόσ-
ληψη των 200 αρχαιοφυλάκων.

“Δυστυχώς τόσο η διοίκηση του ΤΑΠ όσο και όλη
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου απουσίαζαν από
τις θέσεις τους την ημέρα της απεργίας αποδει-
κνύοντας την αδιαφορία τους. Μπροστά μας όταν
φτάσαμε στο υπουργείο βρήκαμε κορδόνια αστυνο-
μικών και κλειστή την πόρτα», δήλωσε στην ΕΑ ο
Αντώνης Σκαρπέλης γραμματέας του Συλλόγου των
Έκτακτων του ΥΠ.ΠΟ.

“Μας φοβούνται”

Αυτά τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Δείχνουν
ότι η δράση του σωματείου μας τους ενοχλεί. Δεί-
χνουν ότι φοβούνται τη δράση των συμβασιούχων.
Από την άλλη, από υπηρεσιακούς παράγοντες
ακούσαμε τις γνωστές άρες μάρες κουκουνάρες.
Ότι δήθεν «η τρόικα έχει απαγορεύσει τις προσλή-
ψεις, ότι οι θεσμοί δεν μας αφήνουν να πάρουμε νο-
μοθετικό πλαίσιο για να γίνουν οι παρατάσεις των
συμβάσεων», και όλα αυτά που επαναλαμβάνονται
όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια.

Εμείς δεν πτοούμαστε, ούτε απέναντι στην κυβερ-
νητική κοροϊδία, ούτε από τις πολιτικές δυνάμεις
που προσπαθούν να καλλιεργήσουν την ηττοπάθεια
και την εσωστρέφεια. Η συνέλευση της Δευτέρας
26/2 ήταν χαρακτηριστική του αγωνιστικού κλίματος
που υπάρχει στις τάξεις των συναδέλφων. Μας βοή-
θησε να καθορίσουμε την αγωνιστική τακτική μας
και να εντείνουμε τη μάχη μας απέναντι στο υπουρ-
γείο και την εργοδοσία με πιο ξεκάθαρη δράση”. 

“Την επόμενη περίοδο χρειαζόμαστε ένα ισχυρό
κίνημα συμβασιούχων που θα τα βάλει με τις επιτα-
γές της κυβέρνησης και της τρόικα. Θα διεκδικήσει
μονιμοποιήσεις και προσλήψεις παντού. Χρειάζεται
να εμβαθύνουμε τους συντονισμούς μας διακλαδικά
και σε επίπεδο υπουργείων και δημοσίου και με συ-
ναδέλφους του ιδιωτικού τομέα που παλεύουν για
Συλλογικές Συμβάσεις, για να καταφέρουμε να επι-
βάλουμε αυτό το στόχο. Ο αγώνας για μονιμοποι-
ήσεις, μόνιμες προσλήψεις και αξιοπρεπείς εργα-
σιακές σχέσεις ανοίγει όλα τα πολιτικά ζητήματα,
γιατί χρειάζεται σύγκρουση με την κυβέρνηση, την
τρόικα, τις πολιτικές λιτότητας. Και μαζί ανοίγει και
τη συζήτηση για διαγραφή του χρέους προς όφε-
λος των αναγκών μας, για σύγκρουση με τα μνημό-
νια, την ΕΕ και το ευρώ”, υπογράμμισε ο Α. Σκαρπέ-
λης.

ΥΠΠΟ Νέες
κινητοποιήσειςH μορφή

του νερού

MΠΕΡΛΙΝΑΛΕ 2018 Τα βραβεία

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
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Ε
πιτυχημένη ήταν η εκδήλωση που οργάνωσε η ΤΕ ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στα Χανιά, στην πύλη Σαμπιονάρα την Τετάρ-
τη 21/2, με θέμα “Μακεδονικό: Η Αντιιμπεριαλιστική

Διεθνιστική Απάντηση”. 

Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν ο Χρήστος Κιούπης και ο
Γιώργος Πιαγκαλάκης, οι οποίοι αναφέρθηκαν τόσο στην
εθνικιστική υστερία των τελευταίων εβδομάδων όσο και
στην αναγκαία διεθνιστική απάντηση που πρέπει να δώσει η
αριστερά στο ζήτημα του ονόματος της Δημοκρατίας της
Μακεδονίας.

Ακολούθησε πολύ ενδιαφέρουσα και πλούσια συζήτηση
σχετικά με το πώς μπορούμε να αντιπαλέψουμε τον εθνικι-
σμό και τον ιμπεριαλισμό, πρώτα απ’ όλα μέσα στην ίδια μας
τη χώρα, ενισχύοντας την αντικαπιταλιστική φωνή και πα-
ρέμβαση παντού. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εργαζόμενοι
και νεολαίοι της πόλης, μεταξύ αυτών εκπαιδευτικοί αλλά
και κόσμος από διάφορα κινήματα της πόλης.

Ειρηναίος Μαράκης
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 
Είπε ΟΧΙ στο μπάζωμα του Ποδονίφτη

Σ
ημαντική απόφαση ενάντια
στο μπάζωμα και την κατα-
στροφή του ρέματος του Πο-

δονίφτη πήρε το δημοτικό συμβού-
λιο της Αθήνας κατά την διάρκεια
της συνεδρίασής του την Παρα-
σκευή 23/2. 

“Το ΔΣ της Αθήνας απέρριψε με
μεγάλη πλειοψηφία την Μελέτη Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
της περιφέρειας Αττικής για το τσι-
μεντάρισμα των τελευταίων 771 μέ-
τρων της κοίτης του ρέματος του
Ποδονίφτη στα σύνορα των Δήμων
Αθήνας και Ν. Φιλαδέλφειας - Ν.
Χαλκηδόνας. Απέρριψε έτσι και την
απόφαση που είχε πάρει η Επιτρο-
πή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αθήνας. Πρακτικά συμφωνεί και με
την στάση αντίθεσης του Δήμου
Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας.

Ο ισχυρισμός του εκπροσώπου
της περιφέρειας ότι η μετατροπή
του ρέματος σε κλειστό οχετό ομ-
βρίων υδάτων πρόκειται για ανα-
γκαίο αντιπλημμυρικό έργο και ότι
δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις
δεν έπεισε", ανέφερε σε δήλωσή
του ο Δημοτικός Σύμβουλος με την
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας, Πέτρος Κωνσταντίνου.

"Στη συνεδρίαση του ΔΣ της Αθή-

νας τοποθετήθηκαν τόσο ο Δήμαρ-
χος Ν.Φιλαδέφειας – Ν. Χαλκηδό-
νας Αρης Βασιλόπουλος, όσο και ο
εκπρόσωπος της κίνησης Ροές και
της επιτροπής κατοίκων. Στην δική
μου ομιλία υποστήριξα ότι μετα την
Μάνδρα, η τσιμεντοποίηση του ρέ-
ματος είναι δείγμα ότι βγήκαν τα
λάθος συμπεράσματα για το τί
έφταιξε και πνίγηκε τόσο κόσμος.
Αντί να ανοίξουμε τα ρέματα συνε-
χίζουμε να θέλουμε να τα κλείσου-
με. Στη πράξη οι ιθύνοντες της πε-
ριφέρειας αντιλαμβάνονται το τε-
λευταίο ποτάμι της Αθήνας ως οχε-
τό που πρέπει να καλυφθεί. 

Καταστροφή

Θυμισα ότι η καταστροφή των
ποταμων και χειμάρρων είναι συν-
τριπτική στην περιοχή της Αττικής.

Η παρεμβαση στο ποτάμι χρει-
άζεται να σεβαστεί το περιβάλλον
και να διασώζει με τις αναγκαίες
παρεμβασεις τα επιμέρους σημεία
που έχουν απομείνει. 

Καταψήφισα την ΜΠΕ και κάλεσα
όλους τους δημοτικούς συμβού-
λους να πράξουν το ίδιο. Η διάσπα-
ση της παράταξης Καμίνη λίγο αρ-
γότερα ήταν πρωτοφανής, με έξι
δημοτικούς συμβούλους να τοπο-

θετούνται κατα της ΜΠΕ. Η διαδι-
κασία ολοκληρώθηκε με έξι αποχές
της παράταξης Καμίνη. Αυτό ση-
μαίνει ότι συζητάμε απο μηδενική
βάση.

Στη πραγματικότητα είναι η πρώ-
τη φορά που ένα δημοτικό συμβού-
λιο καταρρίπτει τις προτάσεις για
κλείσιμο ποταμών και ρεμάτων ως
τρόπο διαχείρισης των πλημμυρών,
θέτοντας ζήτημα συνολικότερης
προσέγγισης και, γιατί όχι, διάνοι-
ξης των ήδη μπαζωμένων και τσι-
μεντωμένων ρεμάτων. 

O αγώνας για να σωθεί ο Ποδονί-
φτης αλλά και όλοι οι χώροι πρασί-
νου είναι μπροστά μας. Την ίδια μά-
χη θα δώσουμε για όλους τους
ελεύθερους χώρους που δέχονται
επίθεση όπως είναι η προσπάθεια
να φτιάξουν γήπεδο καταπατώντας
δασική έκταση μέσα το Πάρκο Γου-
δί ή το μεγάλο αγώνα που έχουμε
μπροστά μας για να σώσουμε την
Ακαδημία του Πλάτωνα και να μην
επιτρέψουμε να καταστραφεί από
τη δημιουργία ενός τεράστιου Mall
στο σημαντικό ιστορικό πάρκο της
περιοχής”, ανέφερε ο Π. Κωνσταν-
τίνου. 

Κ.Μ.

ΧΑΝΙΑ 
Εκδήλωση για
το Μακεδονικό

Συνδιάσκεψη ΣΕΚ
Συνέχεια από τη σελ.3

Δεύτερο, χρειάζεται ενιαιομετωπική δράση που να οδηγεί σε νίκες και με
αυτόν τον τρόπο να δίνει εναλλακτική λύση σε ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου
που επηρεάζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν ταυτίζεται με τη μνημονιακή και
συνολικότερη κατρακύλα του.

Ανάμεσα στην πολιτική στρατοπέδων του Μουζάλα και το αντιρατσιστικό
κίνημα, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ είναι με το κίνημα. Όταν ο Τόσκας στέλνει τα
ΜΑΤ να προστατεύσουν τα γραφεία της Χ.Α, ο κόσμος του διαδηλώνει ενάν-
τια στους φασίστες. Όταν ο «κυβερνητικός εταίρος» Καμένος ξεπλένει τον
Μιχαλολιάκο στα εθνικιστικά συλλαλητήρια αυτός ο κόσμος λέει μπράβο σε
αυτούς που λένε όχι στα εθνικιστικά συλλαλητήρια. Η αντικαπιταλιστική αρι-
στερά μπορεί να τον κερδίσει και το ίδιο ισχύει με τον κόσμο της υπόλοιπης
αριστεράς. Στο σεχταρισμό της ηγεσίας του ΚΚΕ δεν απαντάμε με σεχταρι-
σμό αλλά ενισχύοντας την κοινή δράση πάνω σε όλα τα μέτωπα. 

Τρίτο, ενισχύουμε και αναδεικνύουμε το μέτωπο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε πρωτο-
πόρα δύναμη της αριστερής εναλλακτικής. Είναι βασική επιλογή μας να βοη-
θήσουμε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ να βγει από την 4η Συνδιάσκεψή της ενωμένη και
καλύτερα εξοπλισμένη για να παίξει τον προωθητικό ρόλο που της αξίζει.
Επιμένουμε ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν πρέπει να υποχωρήσει από το αντικαπιταλι-
στικό πρόγραμμά της και τον μετωπικό χαρακτήρα της που αγκαλιάζει δυνά-
μεις με διαφορετικές προελεύσεις. Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών που αν-
τιμετωπίζει αυτή η προσπάθεια. Το προχώρημα πέρα από τα όρια του κοινο-
βουλευτικού δρόμου είναι στην ημερήσια διάταξη μέσα από τις εμπειρίες
του κόσμου που αντιστέκεται στις επιθέσεις της "Πρώτη φορά" Αριστεράς.
Αλλά είναι ταυτόχρονα ένα τεράστιο εγχείρημα.

Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Στήριγμα για όλα αυτά είναι ένα δυνατό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα. 
Το ΣΕΚ με την δράση του και τις πρωτοβουλίες του όλα τα προηγούμενα

χρόνια έχει κάνει διαφορά στο προχώρημα της τάξης μας και των αγώνων
της. Παίξαμε ρόλο στην ανάπτυξη του αντιφασιστικού κινήματος που φράζει
το δρόμο στην εκτίναξη της ακροδεξιάς. Έχουμε συμβάλει στην οργάνωση
των αντιστάσεων του εργατικού κινήματος στις λυσαλέες επιθέσεις της άρ-
χουσας τάξης και των "εταίρων" της. Είμαστε ιδρυτική συνιστώσα της αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς που έδωσε και δίνει ώθηση με το πρόγραμμά της
στη ριζοσπαστικοποίηση του εργατικού κινήματος πέρα από τα όρια του ρε-
φορμισμού.

Σήμερα το κόμμα μας έχει να στηριχτεί για την ανάπτυξή του και τη συγ-
κρότηση μιας μεγάλης επαναστατικής αριστεράς στην Ελλάδα σε τρία πράγ-
ματα. Το πρώτο είναι η παράδοση και οι αρχές των Μπολσεβίκων, το δεύτε-
ρο η εμπειρία του ΣΕΚ που κοντεύει στα 50 χρόνια από το ξεκίνημά του και
το τρίτο οι απαντήσεις μας στις προκλήσεις της νέας χρονιάς. Οι εκδηλώ-
σεις για 100χρονα του ΣΕΚΕ δεν είναι επετειακές, είναι κληρονομιά της πα-
ράδοσης των Μπολσεβίκων, ζωντανή απόδειξη για το πόσο μεγάλη διαφορά
κάνει ένα επαναστατικό κόμμα της εργατικής τάξης. Η αναφορά στα 50 χρό-
νια από τον Μάη 1968 επίσης δεν είναι νοσταλγία. Το κόμμα μας είναι κομάτι
της επαναστατικής Αριστεράς που ξεπήδησε τότε και στηρίχτηκε σε συγκε-
κριμένες βασικές επιλογές: στην κεντρικότητα της εργατικής τάξης σαν υπο-
κείμενο της επαναστατικής αλλαγής και στην επιμονή στις αρχές του Λένιν
για τη συγκρότηση του επαναστατικού κόμματος της εργατικής πρωτοπο-
ρίας. Το 2018 μας βάζει νέους στόχους:

Ο πρώτος είναι το αριθμητικό μας μεγάλωμα. Κάθε νέος σύντροφος είναι
μια τεράστια δυναμική γιατί σημαίνει άνοιγμα σε νέους χώρους δουλειάς,
σχολές, σχολεία, γειτονιές, σημαίνει δυνατότητα για το ξεδίπλωμα νέων αντι-
στάσεων. Ζητάμε μαζικές στρατολογίες για να μπορέσουμε να καθορίσουμε
τις εξελίξεις, να μετρηθούμε με την Ιστορία.

Χρειαζόμαστε πυρήνες εξωστρεφείς, ανοιχτούς σε όλη τη ριζοσπαστικοποί-
ηση και συνδεδεμένους με τις μάχες που δίνονται σε κάθε εργασιακό χώρο,
σχολή, σχολείο, γειτονιά. Πυρήνες που να παίρνουν πρωτοβουλίες δράσης και
συζήτησης πάνω στο αντιφασιστικό, στο αντιρατσιστικό, σε όλα τα μέτωπα.

Αυτό το άπλωμα της επιρροής μπορεί και πρέπει να μεταφράζεται σε ένα
ολόκληρο τοπικό δίκτυο που έχει προσβάσεις στους εργατικούς χώρους,
στα σωματεία, στην αριστερή πολιτικοποίηση, τις κινήσεις και τις οργανώ-
σεις της στην περιοχή. Παντού όπου έχουμε τοπικούς πυρήνες, βάζουμε
στόχο να αποτελούν το κέντρο για ένα τέτοιο δίκτυο που δίνει τον τόνο και
στην πολιτική συζήτηση και στην κοινή δράση.

Όπλο μας για αυτό το άνοιγμα είναι η Εργατική Αλληλεγγύη. Η οργάνωση
των πουλημάτων, των συνεργείων που πάνε στους εργατικούς χώρους, στις
σχολές και στις πλατείες, η σχέση με τα άτομα που την αγοράζουν, οι πρω-
τοβουλίες που οργανώνουμε μαζί τους, όλα αυτά μαζί είναι η χειροπιαστή
σύνδεση με τις εργατικές πρωτοπορίες που δίνουν δύναμη στο κίνημα, στην
επαναστατική του πτέρυγα και στην ανατρεπτική προοπτική του.

Θα το βρείτε στο

Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Eκλογές στο σωματείο
Εκλογές γίνονται στις 7 Μάρτη στο σωματείο

εργαζομένων Δήμου Βριλησσίων για την ανάδει-
ξη αντιπροσώπων στο 46ο συνέδριο της ΠΟΕ
ΟΤΑ που γίνει 23-26 Απρίλη. Το δίκτυο εργαζομέ-

νων “Σκουπιδιάρα”, στηρίζει το ψηφοδέλτιο της
Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας Εργαζόμενων Δ. Βρι-
λησσίων με υποψήφιο τον Κώστα Φοινινή. 



Η δίκη της Χρυσής Αυγής εργατικη αλληλεγγυη 

Ανατριχιαστικά τεκμήρια εγκληματικής δράσης

Μ
έσα από τα δεκάδες αναγνω-
στέα έγγραφα που εξέτασε
το δικαστήριο κατά την 226η

έως 229η δικάσιμο (21-23/2 και 27/2),
η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυ-
γής συνεχίζει να αποκαλύπτεται σε
όλη την ανατριχιαστική έκτασή της.

Τόσο η ιατροδικαστική έκθεση του
δολοφόνου Ρουπακιά (έγγραφο 55)
όσο και οι φωτογραφίες του στις
18/9 το πρωί (έγγραφο 117) κάνουν
σκόνη την υπερασπιστική του γραμ-
μή, ότι δηλαδή δέχτηκε επίθεση από
15 άτομα και «από το φόβο του»
έβγαλε στα τυφλά το μαχαίρι. Δεν
έχει ούτε γρατζουνιά. Η τοξικολογική
του εξέταση (έγγραφο 56) είναι αρ-
νητική, ο δολοφόνος πήγε στο ση-
μείο της επίθεσης νηφάλιος. 

Η ιατροδικαστική έκθεση του Παύ-
λου Φύσσα διαλύει και το παραμικρό
ψήγμα αμφιβολίας ότι το χτύπημα,
όχι μόνο δεν ήταν από φόβο, αλλά
ήταν εν ψυχρώ, επαγγελματικό, υπο-
λογισμένο: «Τρώση του άνω λοβού
του αριστερού πνεύμονα, από το
τραύμα Νο1… Τρώση του περικαρ-
διακού σάκου σε δύο σημεία, από το
τραύμα Νο1 και το τραύμα Νο2…
Καρδιά: τρώση αυτής στην κορυφή,
από το τραύμα Νο2…» Και τα δύο
χτυπήματα του δολοφόνου βρήκαν
ζωτικά όργανα, το ένα την καρδιά.

Σε τρία από τα βίντεο από κάμερες
ασφαλείας που προβλήθηκαν, φαίνε-
ται καθαρά η πομπή από 8 μηχανές η
μία πίσω από την άλλη (όπως είχαν
καταθέσει οι αυτόπτες μάρτυρες) και
το  ασημί αυτοκίνητο να τις ακολου-
θεί. Σε ένα ακόμη βίντεο φαίνεται το
αυτοκίνητο που οδηγούσε, ασημί
Νισσάν Αλμέρα, να σταματάει στην
οδό Ξάνθου, να περιμένει λίγα δεύτε-
ρα να περάσει το τελευταίο κανονικά
διερχόμενο αμάξι, και στη συνέχεια
να μπαίνει ανάποδα στην Τσαλδάρη
για να φτάσει το σημείο της επίθε-
σης (έγγραφο 113).

Στη συνέχεια το δικαστήριο εξέτα-
σε τα έγγραφα που σχετίζονται με
την επίθεση στους συνδικαλιστές της

Ζώνης του Περάματος. Διαβάστηκαν
οι ιατροδικαστικές εκθέσεις των 9
θυμάτων (έγγραφα 126-135), που
όλες αναφέρουν χτυπήματα, ανάμε-
σα στα οποία πολλά στο κεφάλι και
κάποια να έχουν προκληθεί από όρ-
γανα που τρυπάνε, ενώ ένα θύμα
έχει σπασμένο χέρι. 

Βίντεο-προαναγγελία

Το δικαστήριο είδε πλέον ιδίοις
όμασι την προαναγγελία της επίθε-
σης, το περίφημο βίντεο της επίσκε-
ψης Λαγού, Παναγιώταρου και Μίχου
στη Ζώνη και τις δηλώσεις αμέσως
μετά. Έγινε σαφές ότι το μήνυμα δεν
χωράει παρερμηνείες, ενώ το βίντεο
που έπαιξε στην αίθουσα του δικα-
στηρίου φέρει την υπογραφή (logo)
της οργάνωσης, καταρρίπτοντας
έτσι τα περί στοχευμένης περικοπής
που επικαλείται η Υπεράσπιση. Η να-
ζιστική οργάνωση είπε δια στόματος

Λαγού: «οι λακέδες του ΠΑΜΕ και
του ΚΚΕ θα εξαφανιστούν από εδώ
πέρα μέσα», ενώ δια στόματος Πανα-
γιώταρου: «το απόστημα που έχει και
όνομα, λέγεται ΠΑΜΕ, θα τελειώσει»,
λίγες ημέρες πριν τη δολοφονική επί-
θεση (έγγραφο 123).

Τέλος, όσον αφορά στην υπόθεση
της επίθεσης στο σπίτι των Αιγύ-
πτιων αλιεργατών, η δολοφονική
πρόθεση του τάγματος εφόδου του
Περάματος αποκαλύπτεται στα χτυ-
πήματα που προκάλεσε στον Αμπου-
ζίντ Εμπαράκ. Το έγγραφο 159 δι-
καιώνει το θύμα, που το καλοκαίρι
του 2016 είχε υποστεί ρατσιστική
λοιδορία μέσα στο δικαστήριο από
την υπεράσπιση, η οποία ανάμεσα σε
πολλά άλλα ισχυρίστηκε ότι ο Εμπα-
ράκ «υπερβάλλει» για το πόσο σοβα-

ρά χτυπήθηκε αλλά και ότι λέει ψέ-
ματα πως έχει μεταλλική ενίσχυση
στο σαγόνι! «Οίδημα και εκχύμωση
περιοφθαλμικής χώρας, βαθύ θλα-
στικό τραύμα κάτω χειλών, κάταγμα
ρινικών οστών, εκγόμφωση δοντιού
και διαταραχή της σύγκλισης λόγω
καταγμάτων κάτω γνάθου. […] Πραγ-
ματοποιήθηκε […] τοποθέτηση συρ-
μάτινης περίδεσης», γράφει το πι-
στοποιητικό νοσηλείας του Ευαγγελι-
σμού, επιβεβαιώνοντας ότι οι χρυ-
σαυγίτες είχαν σκοπό να τον σκοτώ-
σουν, χτυπώντας τον ανελέητα στο
κεφάλι.

Άλλες υποθέσεις

Ανάμεσα στις άλλες υποθέσεις για
τις οποίες διαβάστηκαν έγγραφα εί-
ναι η επίθεση στο στέκι Αντίπνοια το
2009, μια επίθεση που όλοι θυμήθη-
καν μετά το πρόσφατο δολοφονικό
χτύπημα στη Φαβέλα στις 25/2. Στο
στέκι Αντίπνοια έγινε οργανωμένη ει-
σβολή, επιθέσεις στους παρόντες (ο
ένας μαχαιρώθηκε) και καταστροφές
στο χώρο, ενώ χαρακτηριστικό του
χρυσαυγίτικου τρόπου δράσης είναι
ότι υπήρχε χρονοδιάγραμμα επίθε-
σης. Όπως έχει διατυπωθεί στο έγ-
γραφο 179 (απόφαση του Ε’ Τριμε-
λούς Πλημμελημάτων, 12/4/13, στην
οποία παραπέμπει την υπόθεση σε
Μικτό Ορκωτό, καθώς πρόκειται για
απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι
βαριά σωματική βλάβη της αρχικής
κατηγορίας): «…δεν ολοκληρώθηκε η
ενέργειά τους [σ.σ: η ανθρωποκτο-
νία], από λόγους ανεξάρτητους της
θέλησής τους, διότι έλαβαν εντολή
να αποχωρήσουν από τον τόπο του
εγκλήματος, παρελθόντος του προ-
μελετημένου για εισβολή στο χώρο
των θυμάτων χρόνου».

Από τα έγγραφα 181 και 183, τέ-
λος, που αφορούν την επίθεση στο
στέκι Συνεργείο, προκύπτει ότι το
αυτοκίνητο που βρισκόταν στο χώρο
την ώρα της επίθεσης είναι μισθωμέ-
νο από τη Βουλή για τον βουλευτή
της Χ.Α, Γ.Λαγό.

Αίτημα για διακοπή της
229ης δικάσιμου (27/2)
υπέβαλε η Πολιτική Αγω-
γή της οικογένειας Φύσ-
σα, καθώς η Ελευθερία
Τομπατζόγλου, που δέ-
χτηκε δολοφονική επίθε-
ση στις 25/2 από χρυσαυ-
γίτες δεν μπορούσε να
παραστεί. 

Οι συνήγοροι του ΠΑ-
ΜΕ και των Αιγύπτιων ψα-
ράδων συντάχθηκαν με το
αίτημα, ενώ στην αίθουσα
διαβάστηκε και η ανακοί-
νωση του ΔΣΑ που κατα-
δικάζει το γεγονός και
«επισημαίνει ότι πρόκειται
για νέο σοβαρό περιστατι-
κό επίθεσης μέσα σε μι-
κρό χρονικό διάστημα, με
θύμα συνήγορο πολιτικής
αγωγής στη συγκεκριμένη
δίκη». Η έδρα απέρριψε
το αίτημα και η πολιτική
αγωγή αποχώρησε. Η
υπεράσπιση στο μεταξύ
πρόλαβε να προκαλέσει
αναταραχή, να διεκδική-
σει το ρόλο του θύματος,
να βρίσει δια στόματος Γ.
Μιχαλόλια τη Μάγδα Φύσ-
σα και να κάνει λόγο για
«ατύχημα». Το θράσος
τους δεν έχει όρια.

Αποχώρησε
η Π. Αγωγή

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

Η
εμβληματικής σημασίας υπόθεση του ρατσιστικού
πογκρόμ του Μάη του 2011 έφτασε για πρώτη φορά
σε ακροατήριο δικαστηρίου, με τη μορφή γραπτής

αναφοράς και βίντεο (έγγραφο 173). Το πογκρόμ ξεκίνησε
σαν αντίποινα μετά τη δολοφονία του Μανώλη Καντάρη στις
10/5/11 και κράτησε 4 ολόκληρες ημέρες, με αποκορύφωμα
την 12/5/11. Ο απολογισμός ήταν τουλάχιστον 100 τραυμα-
τίες, δεκάδες σοβαρά τραυματισμένοι (19 νοσηλεύτηκαν
στην Πολυκλινική και 20 στον Γεννηματά, πολλοί από αυτούς
μαχαιρωμένοι) και ένας νεκρός, ο 21χρονος Μπαγκλαντεσια-
νός Αλίμ Αμπντούλ Μάναν. 

Η δράση της Χρυσής Αυγής ήταν κεντρική στο πογκρόμ
αυτό, πράγμα που είδε και το δικαστήριο στα βίντεο που
προβλήθηκαν: ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι ομιλητής στην πο-
ρεία της 12/5/11, η οποία ήταν η ραχοκοκαλιά των επιθέσεων

εκείνη την ημέρα. Στα πλαϊνά της διαδήλωσης, μέρα μεσημέ-
ρι και με την ανοχή της αστυνομίας που ουσιαστικά συνό-
δευε, οι πογκρομιστές κυνηγούσαν και χτυπούσαν μετανά-
στες, ενώ έσπαζαν μαγαζιά μεταναστών. Ο Κασιδιάρης φαί-
νεται επίσης να ηγείται αργότερα της πορείας. Επιπλέον,
στις πρώτες σειρές της διαδήλωσης, τα βίντεο δείχνουν αλυ-
σίδες μαυροντυμένων με τα γνωστά στυλιάρια-«σημαίες». 

Όπλα

Από κάμερες ασφαλείας φαίνονται οι ίδιες «σημαίες» ως
όπλα εναντίον όποιων σκουρόχρωμων ανθρώπων είχαν την
ατυχία να βρίσκονται στην οδό Αθηνάς την ώρα του πογ-
κρόμ. Τα βίντεο δείχνουν επίσης τη στάση της αστυνομίας, η
οποία παριστάνει για μια στιγμή ότι «δεν επιτρέπει» στους
τραμπούκους να περάσουν, αλλά αμέσως μετά η πορεία
προχωράει κανονικά στο τρομοκρατικό και δολοφονικό της
έργο στην Αθηνάς. Βίντεο από τα δελτία ειδήσεων δείχνουν
μαυροντυμένους να ψάχνουν μετανάστες μέσα σε μαγαζιά.

Μάλιστα ένας μαγαζάτορας, παρά την τρομοκρατία, επιμένει
ότι δεν κρύβει μετανάστες, ενώ την ίδια στιγμή από άλλη κά-
μερα φαίνεται μια οικογένεια μεταναστών με μικρό παιδί να
κρύβεται έντρομη πίσω από τον πάγκο του. Ο χρυσαυγίτης
φεύγει απειλώντας.

Η αναφορά που διαβάστηκε στο δικαστήριο κάνει λόγο και
για άλλα πρόσωπα που είναι φανερό ότι οργανώνουν το πογ-
κρόμ, καθώς και τη σχέση τους με στελέχη της ΧΑ όπως φαί-
νονται από την κοινή εμφάνισή τους σε δράσεις της ναζιστι-
κής οργάνωσης. Παρά τις δυνατότητες που υπάρχουν χάρη
στις φωτογραφίες και τα βίντεο, αλλά και στις δεκάδες μαρ-
τυρίες, καμία κίνηση δεν έγινε ούτε για να διωχθούν τα άτο-
μα που επιτίθενται, ούτε για να βρεθεί η σχέση τους με τη
ΧΑ. Η αστυνομία προχώρησε σε 47 προσαγωγές. Τελικά συ-
νελήφθη μόνο ένας και μάλιστα μετανάστης (!!) για σωματι-
κή βλάβη και φθορές!

Αφροδίτη Φράγκου

Το πογκρόμ του 2011

Φωτό 1: το μαχαίρι της δολοφονίας.
Φωτό 2: πλαστικοποιημένη κάρτα της
κεντρικής διοίκησης της ΧΑ που βρέθηκε
στο αυτοκίνητο του Ρουπακιά.
Φωτό 3: ο Ρουπακιάς, λίγες ώρες μετά
την δολοφονία. Δεν έχει πάνω του ούτε
γρατζουνιά, κι όμως ισχυρίζεται ότι
δέχτηκε επίθεση.
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