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Τ
ο Αγαθονήσι, με τους δεκαέξι
(μέχρι την ώρα που γραφόταν
αυτό το κείμενο) νεκρούς δεν

είναι ένα "τραγικό δυστύχημα". Είναι
ένα έγκλημα. Ένα ειδεχθές έγκλημα
"εκ προμελέτης". 

Ο δράστης μόνο άγνωστος δεν εί-
ναι. Ονομάζεται "σύμφωνο Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης - Τουρκίας για τον πε-
ριορισμό των μεταναστευτικών ρο-
ών". Οι υπογραφές κάτω από αυτό
το επαίσχυντο κείμενο ("δήλωση"
σύμφωνα με την αργκό των Βρυξελ-
λών) έπεσαν τον Μάρτη του 2016.
Μέσα στα δυο χρόνια που έχουν πε-
ράσει από τότε τουλάχιστον 500
πρόσφυγες έχουν χάσει, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις της Ύπατης Αρμο-
στείας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες
(UNHCR), τη ζωή τους στον Έβρο,
το Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Μπορεί οι σχέσεις ανάμεσα στην
Ελλάδα και την Τουρκία να έχουν
φτάσει -με τις συλλήψεις στα σύνο-
ρα, τις εικονικές ναυμαχίες στην πε-
ριοχή των Ιμίων/Καρτντάκ και τους
ψυχροπολεμικούς ανταγωνισμούς
στην "ΑΟΖ της Κύπρου"- στο ναδίρ.
Αλλά αυτή η ένταση ούτε έχει θέσει
σε αμφισβήτηση, ούτε έχει επηρεά-
σει την εφαρμογή της συμφωνίας. Η
θανατηφόρα καταδίωξη των προ-
σφύγων συνεχίζεται κανονικά και
στις δυο πλευρές των συνόρων.

Ικανοποίηση

Οι Βρυξέλλες δεν κρύβουν την
ικανοποίησή τους για την "επιτυχία"
της συμφωνίας. Οι "προσφυγικές
ροές" έχουν περιοριστεί δραστικά
μέσα σε αυτά τα δυο χρόνια. Οι ανα-
χαιτίσεις, οι επαναπροωθήσεις (νό-
μιμες και μη), τα στρατόπεδα, η μα-
κροχρόνια καθήλωση στα ελληνικά
νησιά και οι άθλιες συνθήκες στα
"κέντρα υποδοχής", τα κλειστά ευ-
ρωπαϊκά σύνορα και ο θάνατος
έχουν καταφέρει να αποθαρρύνουν
ένα μεγάλο κομμάτι προσφύγων
από την απόπειρα να διασχίσουν τον
Έβρο ή το Αιγαίο. Οι ηγέτες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης επιβράβευσαν
πριν από μια εβδομάδα την Τουρκία
για τη συνεργασία της αυτή εγκρί-
νοντας την εκταμίευση μιας ακόμα
δόσης 3 δις ευρώ "για τη διαχείριση
του προσφυγικού". Όπως γράφει η
έκθεση προόδου: 

"Η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας εξακο-
λουθεί να αποφέρει αποτελέσματα,
καθώς οι παράτυπες και επικίνδυνες
αφίξεις εξακολουθούν να παρουσιά-
ζουν μείωση κατά 97% σε σύγκριση
με την περίοδο πριν από την επιχει-
ρησιακή εφαρμογή της δήλωσης. Η
Επιτροπή δρομολογεί σήμερα την
καταβολή της δεύτερης δόσης
ύψους 3 δισ. ευρώ για τη διευκόλυν-
ση των προσφύγων στην Τουρκία,

δεδομένου ότι το πρώτο μέρος της
Διευκόλυνσης είχε διατεθεί πλήρως
μέσω συμβάσεων έως τα τέλη του
2017".

Και από την Ελλάδα είναι ικανο-
ποιημένη η Κομισιόν -αν και ζητάει
περισσότερα: "Οι ελληνικές Αρχές,
από την πλευρά τους", γράφει η έκ-
θεση "θα πρέπει να επιταχύνουν τις
προσπάθειες για τη βελτίωση των
επιστροφών προς την Τουρκία, στο
πλαίσιο της δήλωσης, μεταξύ άλλων
μέσω των σχεδιαζόμενων αλλαγών
στην εθνική νομοθεσία περί ασύ-
λου". Από τις 33 χιλιάδες περίπου αι-
τήσεις που εξέτασε (σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία του υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής) η Ελλά-
δα από τον Μάρτη του 2016 ως τον
Δεκέμβρη του 2017, έξι χιλιάδες
απορρίφθηκαν ως "απαράδεκτες ή
αβάσιμες", επτά χιλιάδες έγιναν δε-
κτές ενώ οι υπόλοιπες (περίπου 20
χιλιάδες) παραπέμφθηκαν στην "κα-
νονική διαδικασία" για περαιτέρω
επεξεργασία. Η πλειοψηφία των
προσφύγων που φτάνει στα ελληνι-
κά νησιά προέρχεται από τη Συρία,
το Ιράκ και το Αφγανιστάν -τις τρεις
εμπόλεμες ζώνες δηλαδή. Παρόλα
αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τα
ποσοστά απόρριψης πολύ μικρά και
τις διαδικασίες ελέγχου (πρωτοβάθ-
μια και δευτεροβάθμια) πολύ μακρό-
συρτες: η απόρριψη πρέπει, σύμφω-
να με τις Βρυξέλλες, να γίνεται με
συνοπτικές διαδικασίες. Και η επι-
στροφή στην Τουρκία άμεσα.

Ο Μουζάλας είχε προετοιμάσει τις
σχετικές αλλαγές "στην εθνική νομο-
θεσία περί ασύλου". Αλλά τον πρό-
λαβε ο ανασχηματισμός. 

Το κείμενο της "δήλωσης" που
υπογράφτηκε τον Μάρτη του 2016
ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ερν-
τογάν και την Κομισιόν είναι ένα

μνημείο απανθρωπιάς, κυνισμού και
υποκρισίας. Το 2015 οι πρόσφυγες
από τη Συρία "έσπασαν" τα Ευρω-
παϊκά Σύνορα και άρχισαν να κατα-
φθάνουν από τα τουρκικά παράλια
στα κοντινά ελληνικά νησιά κατά χι-
λιάδες -για να καταλήξουν από εκεί
μέσα από τον Βαλκανικό διάδρομο
στις πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. 

Το φανταστικό κύμα της συμπα-
ράστασης που εκδηλώθηκε σε όλες
σχεδόν τις ευρωπαϊκές πρωτεύου-
σες -με χιλιάδες απλούς ανθρώπους
να συγκεντρώνονται στους σιδηρο-
δρομικούς σταθμούς για να υποδε-
χτούν τους πρόσφυγες με ρούχα,
τρόφιμα, λουλούδια και παιχνίδια
για τα παιδιά- ανάγκασε τους ηγέτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να "ξεχά-
σουν" (για λίγο) τον ρατσισμό τους
και να προσαρμοστούν στην πραγ-
ματικότητα. 

Η Άνγκελα Μέρκελ, η συντηρητική
καγκελάριος της Γερμανίας, μιας
χώρας που ανήκει τους πρωτεργά-
τες της Ευρώπης Φρούριο, έγινε
ξαφνικά υπέρμαχος των ανοιχτών
συνόρων και της υποδοχής των προ-
σφύγων. Στην πραγματικότητα,
όμως, το μόνο που ήθελαν ήταν να
"αγοράσουν χρόνο" με στόχο να ορ-
γανώσουν την αντεπίθεσή τους. Η
πρώτη μεγάλη κίνηση αυτής της αν-
τεπίθεσης ήταν η υπογραφή της
"δήλωσης" με την Τουρκία. 

Η συμφωνία του αίσχους

"Όλοι οι νέοι παράτυποι μετανά-
στες που φθάνουν στα ελληνικά νη-
σιά μέσω Τουρκίας από τις 20 Μαρ-
τίου 2016 και έπειτα θα επιστρέφον-
ται σε αυτήν", γράφει το πρώτο από
τα εννέα συνολικά "σημεία δράσης"
της συμφωνίας αυτής. "Αυτό", συνε-
χίζει με τη γνωστή υποκριτική δι-
γλωσσία της ΕΕ , "θα συμβαίνει σε

πλήρη συμφωνία με το ευρωπαϊκό
και διεθνές δίκαιο, άρα με αποκλει-
σμό κάθε είδους ομαδικών απελάσε-
ων". Θα επιστρέφονται όλοι. Αλλά
αυτό δεν ονομάζεται ομαδική απέ-
λαση. Ονομάζεται "προστασία σύμ-
φωνα με τα διεθνή πρότυπα".

"Για κάθε επιστροφή Σύρου στην
Τουρκία από τα ελληνικά νησιά ένας
άλλος Σύρος θα επανεγκαθίσταται
από την Τουρκία στην ΕΕ" γράφει το
δεύτερο άρθρο. Οι εικόνες από το
άψυχο κορμί του μικρού Αϊλάν
Κουρντί ξεβρασμένου στα παράλια
της Τουρκίας ήταν ακόμα πολύ νω-
πές και οι ηγέτες της Ευρώπης
έπρεπε να δείξουν την ευαισθησία
τους απέναντι στους πρόσφυγες
από τη βυθισμένη στον εμφύλιο πό-
λεμο και τρομοκρατημένη από το Ισ-
λαμικό Κράτος Συρία. Μόνο που η
ευαισθησία αυτή ήταν τελείως κάλ-
πικη. Πρώτον, το ίδιο το κείμενο
προέβλεπε ότι αυτό θα ισχύει μόνο
για τους πρώτους 18 χιλιάδες πρό-
σφυγες. Και ίσως για άλλους 54 χι-
λιάδες στη συνέχεια -με την προ-
ϋπόθεση ότι οι ευρωπαϊκές χώρες
θα δέχονταν εθελοντικά τα ποσοστά
που θα τους αντιστοιχούσαν. Κάτι το
οποίο δεν έγινε ποτέ. "Εφόσον ο
αριθμός των επιστροφών υπερβεί
τους αριθμούς που προβλέπονται
ανωτέρω", γράφει ρητά το κείμενο,
"ο μηχανισμός αυτός θα καταργη-
θεί". Στην πράξη καταργήθηκε αμέ-

σως. 

Η συμφωνία με την Τουρκία και το
σφράγισμα του Αιγαίου από την
Frontex έχουν ενεργοποιήσει ξανά
την παλιά, "παραδοσιακή" διαδρομή
από την Τουρκία προς την Ελλάδα
μέσω του Έβρου. Στο μεγαλύτερό
του τμήμα το πέρασμα είναι δύσκο-
λο και επικίνδυνο λόγω του ίδιου του

ποταμού. Το χερσαίο κομμάτι έχει
σφραγιστεί από τον διαβόητο φρά-
χτη -εκτός από ένα πολύ μικρό κομ-
μάτι που βρίσκεται κοντά στα ελλη-
νικά και τα τουρκικά φυλάκια και
μπορεί να επιτηρηθεί αποτελεσματι-
κά. Στην περιοχή αυτή συνέλαβε η
Τουρκία τους δυο Έλληνες στρα-
τιωτικούς. Σύμφωνα με τα όσα δή-
λωσαν οι ίδιοι, ακολουθούσαν ίχνη
προσφύγων όταν μπήκαν "κατά λά-
θος" στο τουρκικό έδαφος. Τη συμ-
φωνία ΕΕ - Τουρκίας εφάρμοζαν,
(κατόπιν διαταγής προφανώς) με
άλλα λόγια, την ώρα της σύλληψής
τους. 

Το μεγάλο “μυστικό”

Το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η
"εφαρμογή" στην περιοχή του
Έβρου αυτό το αποκάλυψε πριν από
μερικές εβδομάδες (29.01.2018) ο
δημοσιογράφος Λευτέρης Αρβανί-
της στο TVXS: 

"Ένα μεγάλο μυστικό του ελληνι-
κού κράτους, κρύβουν οι όχθες του
ποταμού Έβρου. Ντόπιοι, μετανά-
στες, αλλά και δικηγόροι που δρα-
στηριοποιούνται στην περιοχή, κα-
ταγγέλλουν ότι τα τελευταία χρόνια
λειτουργεί ένας παρακρατικός μη-
χανισμός, που απαγάγει, ξυλοκοπεί
και επαναπροωθεί ανθρώπους, που
έχουν περάσει τα ελληνικά σύνορα,

στη γειτονική Τουρκία...".

"Ομάδες μεταναστών περνούν το
ποτάμι συνήθως τις βραδινές ώρες
και έρχονται σε επαφή αυτοβούλως
με τις ελληνικές αρχές προκειμένου
να καταγραφούν και να καταθέσουν
αιτήσεις για άσυλο. Σε πολλές περι-
πτώσεις αστυνομικοί και κουκουλο-
φόροι άνδρες με στολές παραλλα-
γής, ξυλοκοπούν τους μετανάστες,
κλέβουν τα προσωπικά τους αντικεί-
μενα και τους πετούν πίσω στα φου-
σκωμένα νερά του ποταμού... Άλλες
πάλι φορές... συλλαμβάνονται και
μεταφέρονται σε αστυνομικά τμήμα-

τα. Από εκεί «φορτώνονται» σε βα-
νάκια και φορτηγά και ενώ έχουν λά-
βει διαβεβαιώσεις πως μεταφέρον-
ται σε κάποιο χώρο φιλοξενίας, βρί-
σκονται στα σύνορα όπου σε ομά-
δες, υπό την απειλή όπλων, περνούν
στην απέναντι μεριά". 

Η πατριδοκάπηλη προπαγάνδα
στην Ελλάδα πάντα ισχυρίζεται ότι η
“απέναντι μεριά” είναι βάρβαρη. Η
εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρ-
κίας είναι η απόδειξη ότι η βαρβαρό-
τητα ξεκινάει από την εδώ μεριά. Το
τι σημαίνει να είσαι σύρος πρόσφυ-
γας και να σε στέλνουν στην “απέ-
ναντι μεριά την ώρα που ο στρατός
του Ερντογάν σφάζει στην Αφρίν, εί-
ναι μια φρίκη που πρέπει να τη στα-
ματήσουμε. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Η “συμφωνία” - φονιάς των προσφύγων

Αθήνα, 17 Μάρτη
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Χ
ωρίς αμφιβολία, η επιτυχία των συλλαλη-
τήριων ενάντια στον ρατσισμό και στους
φασίστες στις 17 Μάρτη σε πολλές πό-

λεις της Ευρώπης σηματοδοτεί το άνοιγμα
μιας καυτής άνοιξης για την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση.

Ο πρώτος και προφανής λόγος είναι το γεγο-
νός ότι παντού η σύγκρουση με την ακροδεξιά
και με τις επίσημες αντιμεταναστευτικές και αν-
τιπροσφυγικές πολιτικές βρίσκεται στο επίκεν-
τρο της πολιτικής σκηνής. Οι εκλογές στην Ιτα-
λία ήταν η πιο πρόσφατη επιβεβαίωση αυτής
της πραγματικότητας που επηρεάζει τις εξελί-
ξεις από τη Ρώμη ως το Βερολίνο και από το
Παρίσι ως τη Βιέννη.

Πάνω σε αυτή την εικόνα ήρθε να προστεθεί
η σφαγή στην Αφρίν με τους χιλιάδες νέους
πρόσφυγες που τρέχουν να σωθούν αλλά και ο
πνιγμός προσφύγων στο Αγαθονήσι που ξαναέ-
φερε συγκλονιστικά στο προσκήνιο την αμεσό-
τητα του ζητήματος. Οι αντιρατσιστές και αντι-
φασίστες διαδηλωτές της 17 Μάρτη είναι η αιχ-

μή του δόρατος για όλους και όλες που αντι-
στέκονται σε αυτή τη φρίκη.

Ταυτόχρονα, όμως, ανεβαίνει το θερμόμετρο
της ταξικής πάλης σε όλα τα κέντρα της ΕΕ. Ο
αντιρατσισμός και ο αντιφασισμός έχουν να
συνδεθούν με σκληρές μάχες των εργατών
ενάντια στη λιτότητα και τις περικοπές, ενάντια
σε όλο το φάσμα των νεοφιλελεύθερων επιθέ-
σεων. 

Στο στόχαστρο

Στο Παρίσι, ο Μακρόν προχωράει να χτυπή-
σει την καρδιά του συνδικαλισμού στη Γαλλία,
τους σιδηροδρομικούς. Και ξεσηκώνει μια πρώ-
τη απάντηση αυτή την Πέμπτη 22 Μάρτη. Στο
Λονδίνο, η επίθεση στις συντάξεις σκόνταψε σε
μια μεγάλη απεργία των Πανεπιστημιακών που
ξεσήκωσε και φοιτητικές καταλήψεις συμπαρά-
στασης. Στην Ισπανία, δίπλα στις γυναίκες που
πλημμύρισαν τους δρόμους στις 8 Μάρτη βλέ-
πουμε μαζικές διαδηλώσεις συνταξιούχων.

Δέκα χρόνια μετά το ξέσπασμα της οικονομι-
κής κρίσης, οι συντάξεις εξακολουθούν να βρί-
σκονται στο στόχαστρο των κυβερνήσεων παν-
τού. Όχι μόνο στην Ελλάδα των Μνημονίων αλ-
λά ακόμη και στα πιο πετυχημένα βρετανικά
πανεπιστήμια!

Αντί για ξεπέρασμα της κρίσης, έχουμε
μπροστά μας ένα νέο γύρο οικονομικής επιδεί-

νωσης. Ο εμπορικός πόλεμος που κήρυξε ο
Τραμπ απειλεί να τινάξει στον αέρα την πιο πε-
τυχημένη οικονομία της ΕΕ, τη γερμανική. Σύμ-
φωνα με τον αρθρογράφο των Φαϊνάνσιαλ
Τάιμς Βόλφκανγκ Μύνχαου, η Γερμανία είναι ο
“αδύναμος κρίκος” σε έναν εμπορικό πόλεμο
επειδή στηρίζεται σε ένα πλεόνασμα των εξω-
τερικών συναλλαγών που φτάνει στο 8% του
ΑΕΠ της. Οι τεράστιες γερμανικές εξαγωγές
προς ΗΠΑ και Βρετανία είναι ο κορμός αυτού
του πλεονάσματος και απειλούνται άμεσα από
τους δασμούς του Τραμπ και από το Brexit.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο Αλέξης Τσί-
πρας συνεχίζει να προχωράει σε αντεργατικές
επιθέσεις στο όνομα μιας “εξόδου” από τα
Μνημόνια που θα γίνει με τη “βοήθεια” της ΕΕ..
Πρόκειται για θυσίες που δεν οδηγούν πουθε-
νά και δικαιολογημένα συναντούν την αντίστα-
ση των εργατών. Την Πέμτη 22 Μάρτη απερ-
γούν οι εργαζόμενοι της Εθνκής Τράπεζας και
διαδηλώνουν μαζί με τους συνταξιούχους ενάν-
τια στη σφαγή των συντάξεων. Την ερχόμενη
Τρίτη 27 Μάρτη απεργούν οι εργαζόμενοι
στους Δήμους, την Πέμπτη 29 Μάρτη οι εργα-
ζόμενοι στα Νοσοκομεία, την Παρασκευή 30 οι
εκπαιδευτικοί και μαζί τους κινητοποιούνται οι
φοιτητές.

Πριν από 50 χρόνια οι εξεγερμένοι του Μάη
του 1968 φώναζαν ρυθμικά στις διαδηλώσεις
τους ότι η Άνοιξη θα είναι θερμή: “Chaud-ch-
aud-chaud, le printemps sera chaud”. Ήρθε ξα-
νά ο καιρός να κάνουμε τους καπιταλιστές πα-
νευρωπαϊκά να νοιώσουν την οργή των εργα-
τών και της νεολαίας.

• Γυρίστε στη σελίδα 24 για να διαβάσετε για
τις εκδηλώσεις Μαρξισμός 2018 που θα τιμή-
σουν τα 50 χρόνια του Μάη και τα 200 χρόνια
του Μαρξ στην Αθήνα στις 17-20 Μάη. 

Σ
τις 18 Μάρτη ο τουρκικός
στρατός υποβοηθούμενος
από ομάδες Σύριων «ανταρ-

τών» μπήκε στην πόλη του Αφρίν
στη βόρεια Συρία υψώνοντας την
τουρκική σημαία σε δημόσια κτί-
ρια. Νωρίτερα μαζικά εγκατέλει-
παν κατά χιλιάδες την πόλη οι κά-
τοικοί της, στην πλειοψηφία τους
Κούρδοι, χωρίς να υπάρχει καμιά
φροντίδα για άμεση ανθρωπιστική
βοήθεια. Κούρδοι εκπρόσωποι των
Μονάδων Προστασίας του Λαού
(YPG), η Διεθνής Επιτροπή Ερυ-
θρού Σταυρού και πολεμικοί αντα-
ποκριτές καταγγέλλουν θηριωδίες,
μαζικές λεηλασίες σε μαγαζιά και
σπίτια, βανδαλισμούς σε κουρδικά
μνημεία από τον τουρκικό στρατό
και τους συμμάχους του. 

Η τουρκική στρατιωτική επέμβα-
ση μέσα στο έδαφος της Συρίας
στο όνομα της «πάταξης της τρο-
μοκρατίας» αφενός στόχο έχει την
κουρδική εξέγερση που ήδη μαίνε-
ται μέσα στην ίδια την Τουρκία,
στέλνοντας μήνυμα ότι δεν πρόκει-
ται να ανεχτεί καμία αυτονομημένη
κουρδική περιοχή στα νότια σύνο-
ρά της με τη Συρία. Και αφετέρου
είναι ένα μήνυμα προς τους όψι-
μους «συμμάχους» των Κούρδων,
τις ΗΠΑ, (οι οποίες σε συνέχεια
της στρατιωτικής υποστήριξης που
τους έχουν παρέχει έχουν ήδη
ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν
στη δημιουργία μιας «συνοριοφυ-
λακής” 30.000 ατόμων στην βορει-
οανατολική Συρία) ότι ο τρόπος
για να ελέγξουν την Συρία δεν εί-
ναι μέσω του YPG αλλά μέσω του
τουρκικού στρατού. 

Ήδη, πέρα από τον αμερικάνικο
στόλο και την αεροπορία που
δρούνε στην περιοχή, στη Συρία
σταθμεύουν 2000 αμερικάνοι
στρατιώτες. Προς το παρόν, οι λε-
γόμενοι «σύμμαχοι» των Κούρδων
της Συρίας σφυρίζουν αδιάφορα
μπροστά στην επέμβαση της Τουρ-
κίας: Οι ΗΠΑ με τον ίδιο τρόπο,
που πέρσι άδειασαν τους άλλους
«συμμάχους» τους, τους Κούρ-
δους του Ιράκ (όταν με το δημοψή-
φισμα θέλησαν να ανοίξουν ζήτη-
μα ανεξαρτησίας) μοιάζουν ξανά
να αφήνουν εκτεθειμένους αυτήν
τη φορά τους Κούρδους της Συ-
ρίας. 

Μια καυτή Άνοιξη

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

ΑΦΡΙΝ

Διεθνιστική
αλληλεγγύη
στους 
Κούρδους

Συνέχεια στη σελίδα 6

Αθήνα, 17 Μάρτη
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Μ
ε νέα συγκέντρωση, την Πέμπτη 15/3, έξω
από το υπουργείο Εσωτερικών, συνέχισαν οι
συμβασιούχοι - παρατασιούχοι των δήμων,

τη μάχη που έχει ξεκινήσει για να μην απολυθεί κανείς στο τέλος του μήνα.
Είχε προηγηθεί μια επιτυχημένη συγκέντρωση στις 5/3 και μια συνέλευση με
τη συμμετοχή δεκάδων συμβασιούχων την Παρασκευή 9/3. Σε νέα κινητο-
ποίηση προσανατολίζονται για τις 27/3, ημέρα όπου έχει προκηρύξει στάση
εργασίας το Συνδικάτο ΟΤΑ και καλεί σε συλλαλητήριο στην Ομόνοια.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι εργαζόμενοι στο Βοήθεια στο
Σπίτι, οι οποίοι διεκδικούν τη διασφάλιση του θεσμού του ΒσΣ και το τέλος
της εργασιακής τους ομηρίας με τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αο-
ρίστου χρόνου. Οι εργαζόμενοι προχωρούν σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη
29/3 με συγκέντρωση στις 10πμ στην πλ.Κλαυθμώνος και στάση εργασίας
μια βδομάδα πριν, την Τετάρτη 21/3 (11πμ μέχρι τέλος ωραρίου).

Η Εργατική Αλληλεγγύη βρέθηκε στη συγκέντρωση της Πέμπτης 15/3 και
μίλησε με την Ελένη, συμβασιούχα από το δήμο Καλλιθέας:

“Παλεύουμε για να μείνουμε στη δουλειά. Είμαστε από 2 έως 4 χρόνια
στη συγκεκριμένη δουλειά ως συμβασιούχοι με συνεχείς παρατάσεις και με
ψεύτικες υποσχέσεις ότι θα γίνουμε αορίστου. Η πλειοψηφία από εμάς είναι
μεγάλοι άνθρωποι, μονογονεϊκές οικογένειες και σε ηλικία τέτοια που δεν
πρόκειται να ξαναβρουν άλλη δουλειά. Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ κατά την
προσωπική μου γνώμη είναι τιμωρητική. Μας τιμωρεί για τον αγώνα που δώ-

σαμε το καλοκαίρι. Αλλά δεν θα τους περάσει. Είμαστε
ξανά στο δρόμο γιατί μέχρι το τέλος πρέπει να το πα-
λέψουμε. Έχει ξεκινήσει η πρωτοβουλία να συντονι-

στούμε και να αγωνιστούμε. Άρχισε από έναν δήμο κι απλώθηκε. Θεωρούμε
ότι η ΠΟΕ ΟΤΑ δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων αυτή τη στιγμή κι
έτσι οργανωνόμαστε από τα κάτω. Και το καλοκαίρι η απεργία σταμάτησε
στο πιο κρίσιμο σημείο. Μέσα στον καύσωνα, με το σκουπίδι βουνό, μπο-
ρούσαμε να τα είχαμε κερδίσει όλα. Αλλά ακόμα και τώρα παλεύουμε και
ακόμα πιο σημαντικό, προσπαθούμε να συναντηθούμε με συμβασιούχους
από άλλους κλάδους. Από την εκπαίδευση, την Υγεία κλπ. Να αγωνιστούμε
όλοι μαζί για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Όχι μόνο για εμάς, για όλους. Και
το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση κάνει κόλπα, π.χ τώρα με την προκήρυξη του
ΑΣΕΠ, για να μας διασπάσει και να μας βάλει απέναντι από τους άνεργους.
Στους δήμους και σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες όμως, οι ανάγκες είναι
τεράστιες. Χωράμε εμείς και πάρα πολλοί ακόμα. Χρειάζονται εργαζόμενοι
στην καθαριότητα, στα ΚΕΠ, στα δημοτολόγια, παντού. Αλλά η κατεύθυνση
των μνημονίων είναι η αντίθετη. Και με αυτή την τακτική οδηγούν τις δημό-
σιες υπηρεσίες στα χέρια των ιδιωτών”. 
• Εκλογές πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 20/3, στο Σωματείο Εργαζομέ-

νων του δήμου Αγ.Παρασκευής, για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο συνέ-
δριο της ΠΟΕ ΟΤΑ. Με το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Ενωτικής Πρωτο-
βουλίας, συμμετείχε το μέλος του δικτύου “Σκουπιδιάρα”, Κώστας Μεγα-
γιάννης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Σ
ε ανοιχτή συνέλευση καλεί
ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια τη Δευτέρα 26/3,

στις 6μμ, στο ΕΚΑ, προκειμένου
να συντονίσουν τα αγωνιστικά
τους βήματα όλα τα κομμάτια των
εργαζομένων που παλεύουν ενάν-
τια στις ιδιωτικοποιήσεις, τις απο-
λύσεις και διεκδικούν μόνιμη και
σταθερή δουλειά. 

Στο κάλεσμά του ο Συντονισμός
αναφέρεται στις μάχες που δίνουν
οι εργαζόμενοι, μόνιμοι και συμ-
βασιούχοι, στα νοσοκομεία, τους
δήμους και την εκπαίδευση: “Χρει-
άζεται όλα αυτά τα επιμέρους μέ-
τωπα που κινητοποιούνται για τον
ίδιο σκοπό να ενωθούν, να συντο-
νίσουν τα βήματα τους για να μην
απολυθεί κανένας, να μονιμοποι-
ηθεί όλος ο κόσμος που δουλεύει
και να γίνουν μαζικές προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού” επισημαίνει
και συμπληρώνει: 

Μάχη

“Αντίστοιχη είναι και η μάχη
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Η κυ-
βέρνηση θέλει να ξεπουλήσει την
ΔΕΗ, το νερό, σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη, τις αστικές συγκοινωνίες,
την ΔΕΣΦΑ, την Εγνατία, πρακτικά
ό,τι έχει απομείνει από τις ΔΕΚΟ.
Αν περάσουν οι ιδιωτικοποιήσεις
που προγραμματίζει η κυβέρνηση,
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι
θα χάσουν τον πρόσβαση τους σε
κοινωνικά αγαθά που είναι απόλυτα
απαραίτητα για να ζήσουν. 

Έχουμε μπροστά μας την προ-
οπτική πανεργατικής απεργίας
στις 16 Μάη. Δεν μπορούμε να πε-
ριμένουμε από τις ηγεσίες της
ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ να οργανώ-
σουν αυτήν την απεργία. Αντίθετα
πρέπει η οργάνωση της να περά-
σει στα χέρια των εργαζόμενων
και οργανώνοντας τους χώρους
μας να φτάσουμε σε μια μεγάλη
πανεργατική απεργία που θα ενώ-
σει όλες τις εργατικές αντιστάσεις
σε ένα μεγάλο ποτάμι”.

Σ
υνεχίζουν τον αγώνα οι εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία ενάντια στις απολύσεις επικου-
ρικών και συμβασιούχων. Το πλούσιο πρό-

γραμμα δράσης που έχουν μπροστά τους, μαζί
με την προσπάθεια για ανάπτυξη της αντίστασης
μέσα σε κάθε νοσοκομείο, περιλαμβάνει δύο βα-
σικούς απεργιακούς σταθμούς. Την τρίωρη πα-
ναττική στάση εργασίας για μόνιμους και συμβα-
σιούχους, που έχει αποφασίσει η ΠΟΕΔΗΝ στις
29 Μάρτη και την 24ωρη πανελλαδική απεργία
(και 5ωρη στάση εργασίας για την Αττική) στις 25
Απρίλη. Στις 29/3 θα πραγματοποιηθεί συγκέν-
τρωση στο Υπουργείο Υγείας, ενώ στις 25 Απρίλη
θα πραγματοποιηθεί διαδήλωση προς τα
εκεί, με αφετηρία την 1η ΥΠΕ. 

Τη βδομάδα που πέρασε οι υγειονομικοί
βρέθηκαν ξανά στο δρόμο. Με κεντρικό
σύνθημα “Καμία απόλυση στα δημόσια νο-
σοκομεία”, δεκάδες επικουρικοί, συμβασι-
ούχοι και μόνιμοι εργαζόμενοι στην Υγεία,
συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τετάρ-
της 14/3, έξω από το Υπουργείο Υγείας.
Στην κινητοποίηση καλούσαν η ΟΕΝΓΕ, η
ΕΙΝΑΠ, το Συντονιστικό των Νοσοκομείων,
μια σειρά επιτροπές αγώνα συμβασιούχων
και σωματεία υγειονομικών. Στη συγκέν-
τρωση χαιρέτησαν αρκετοί εκπρόσωποι
σωματείων κι επιτροπών, μεταξύ άλλων του
Αγ.Σάββα, του Αττικού, του ΕΚΕΑ, του
Ευαγγελισμού, του Αλεξάνδρα, του ΚΑΤ,
του Έλενα Βενιζέλου, της ΟΕΝΓΕ. Με πρω-
τοβουλία του Συντονιστικού Νοσοκομείων
οργανώθηκε συγκέντρωση την ίδια ώρα και
στη Θεσσαλονίκη, έξω από την 3η και 4η
ΥΠΕ.

“Δεν είμαστε πολίτες β' διαλογής, ούτε
νεοσύλλεκτοι φαντάροι. Δεν έχω τίποτα με
τους φαντάρους, ίσα – ίσα ούτε γι'αυτούς
θέλω να ισχύουν αυτά που περνάμε εμείς.
Δυστυχώς όμως αυτή η κυβέρνηση που δη-
λώνει κι 'αριστερή', έτσι μας αντιμετωπίζει”
δήλωσε στην Ε.Α η Ιωάννα, συμβασιούχα
εργαζόμενη στο νοσοκομείο Σωτηρία.

“Πρέπει η κυβέρνηση να καταλάβει ότι δεν πήγα-
με να δουλέψουμε, να μας βγει η ψυχή για ένα
δυο χρόνια και μετά να μένουμε στον αέρα, χω-
ρίς να ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Και δεν είναι
μόνο αυτό. Δουλεύουμε και πληρωνόμαστε με
καθυστέρηση ενός μήνα. Οι ελλείψεις είναι πολ-
λές. Οι συμπεριφορές των 'από πάνω' απαράδε-
κτες. Λες και δεν έχουμε κανένα εργασιακό κε-
κτημένο. Μας λένε να δοξάζουμε το Θεό που
έχουμε μεροκάματο. Μας λένε ότι φταίει ο ΟΑΕΔ,
ότι φταίει ο ένας και ο άλλος. Φταίνε όλοι τους. Ο
φορέας που μας προσέλαβε, το Υπουργείο Υγεί-
ας, η διοίκηση του νοσοκομείου, όλοι μαζί. Όποι-

ος συμβασιούχος αντιδρά στοχοποιείται. Το σω-
ματείο πρέπει να μας εντάξει όλους μας στις τά-
ξεις του άσχετα με το αν είμαστε συμβασιούχοι
οι μόνιμοι. Μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει. Είπαν
ότι θα το κάνουν. Θα επιμείνουμε” συνέχισε η
Ιωάννα.

“Συνεχίζουμε τη μάχη για να μην απολυθεί κα-
νείς συμβασιούχος, κανένας επικουρικός από τα
νοσοκομεία” είπε στο χαιρετισμό του ο Κώστας
Καταραχιάς, επικουρικός γιατρός, πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζομένων στον Αγ.Σάββα και μέλος
του Συντονιστικού Νοσοκομείων. “Είναι μια μάχη
ξεκινημένη εδώ κι αρκετό διάστημα με πολλές

απεργιακές κινητοποιήσεις, συγκεντρώ-
σεις και με μικρές νίκες όπως παρατάσεις
των συμβάσεων. Αυτή τη στιγμή όμως
απαιτείται κλιμάκωση του αγώνα γιατί εί-
μαστε μπροστά σε ένα κύμα απολύσεων,
που έχει ξεκινήσει από το Γενάρη, συνεχί-
ζεται όλη τη χρονιά και κορυφώνεται στο
τέλος του χρόνου, όπου απολύεται ένα πο-
λύ μεγάλο κομμάτι επικουρικών και συμβα-
σιούχων του ΟΑΕΔ. 

Θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι
δεν είμαστε μόνοι μας. Αυτές τις μέρες
υπάρχουν κινητοποιήσεις στους δήμους
και την εκπαίδευση. Υπάρχει ένα ανοιχτό
μέτωπο σε όλο το δημόσιο που παλεύει για
μονιμοποίηση όλων και μαζικές προσλή-
ψεις για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγ-
κες. Χρειάζεται κλιμάκωση και συντονι-
σμός. Μπροστά μας έχουμε την απεργιακή
κινητοποίηση που καλεί η ΠΟΕΔΗΝ στις 29
Μάρτη, 25 Απρίλη την πανελλαδική 24ωρη
απεργία των νοσοκομείων και στις 16 Μάη
τη Γενική Απεργία. Χτίζουμε σε κάθε νοσο-
κομείο επιτροπές αγώνα για να οργανώ-
σουν την κλιμάκωση. Καλούμε όλες και
όλους στην ανοιχτή συνέλευση του Συντο-
νισμού Ενάντια στα Μνημόνια και του Συν-
τονιστικού Νοσοκομείων, τη Δευτέρα 26
Μάρτη, στο ΕΚΑ”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΔΗΜΟΙ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ   ΕπιμένουνΣυνέλευση
26/3, 6μμ, ΕΚΑ
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EYΔΑΠ

Η
προοπτική της μονιμοποίησης των συμβασιούχων και
της νίκης του αγώνα που δίνουν χιλιάδες ελαστικά
εργαζόμενοι όλο το τελευταίο διάστημα, δεν είναι ού-

τε υπεραισιόδοξο σενάριο, ούτε ουτοπικό.

Αυτό έρχεται να υπογραμμίσει το παράδειγμα των 23
υδρονομέων στην ΕΥΔΑΠ. Μετά από πολυετή αγώνα κι ενώ
για μεγάλο διάστημα βρίσκονταν υπό απόλυση, κέρδισαν τε-
λικά πριν λίγες μέρες τη μονιμοποίησή τους, καθώς η ολομέ-
λεια του Αρείου Πάγου απέρριψε την προσφυγή εναντίον
τους.

“Να σημειώσουμε την, μέχρι τέλους, ενότητα των 23 υδρο-
νομέων και την μαζική υποστήριξη του δίκαιου αγώνα τους
από τους συναδέλφους της ΕΥΔΑΠ” τονίζει το ΣΕΚΕΣ – ΕΥ-
ΔΑΠ και συνεχίζει: “Να θυμηθούμε τις δύο πιο κρίσιμες πα-
ραμέτρους της μεγάλης αυτής εργατικής νίκης: Την αποφα-
σιστική πάλη για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος της
ανάκλησης των απολύσεων και τις κινητοποιήσεις, όχι ως
απλή διαμαρτυρία για «τα μάτια του κόσμου» ή για να μαζέ-
ψουμε παραταξιακά ή κομματικά ψηφαλάκια που θα ικανο-
ποιήσουν το αίτημα σε κάποιο προσδιορισμένο κομματικό ή
παραταξιακό μεν, αλλά απροσδιόριστο χρονικά, μέλλον.
Ήταν αυτές οι παράμετροι που επέβαλαν στην εξέλιξη του
αγώνα τη συσπείρωση όλων των δυνάμεων, τη συμμαχία με
κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, την απομόνωση όσων
ήταν αντίθετοι στην προοπτική μόνιμης, σταθερής δουλειάς,
την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που μπορούσαν να
υπάρξουν. Το παράδειγμα των 23 υδρονομέων δείχνει δρό-
μους για το πως πρέπει και μπορούν να «μαζευτούν», να
«γνωριστούν» μεταξύ τους, να οργανωθούν όσοι εργάζονται
στον κύκλο του νερού ως ενοικιαζόμενοι, εργολαβικοί, μι-
σθωμένοι, με ατομικές συμβάσεις, με μπλοκάκια κλπ. Το αί-
τημα της σταθερής δουλειάς πλήρων δικαιωμάτων, με μονι-
μοποίηση όσων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι
ο ενοποιητικός κρίκος μεταξύ τους αλλά και με όλους τους
εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ, και το ευρύτερο κίνημα των επι-
σφαλώς εργαζόμενων”.

EYΑΘ

Με καθημερινές συγκεντρώσεις συνεχίζουν τον αγώνα
ενάντια στις απολύσεις οι ενενήντα συμβασιούχοι της
ΕΥΑΘ. Στο πλευρό τους βρίσκονται ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσσαλονίκης η οποία σε
ανακοίνωσή της δηλώνει την αλληλεγγύη της. 

“Όλοι μαζί με πρώτους του εργαζόμενους της ίδιας της
ΕΥΑΘ πρέπει να συμπαρασταθούμε στο δίκαιο αγώνα των
συμβασιούχων” επισημαίνει. “Αυτοί οι συμβασιούχοι δεν εί-
ναι 'βύσματα' όπως τους συκοφαντεί η διοίκηση της ΕΥΑΘ
που τους απολύσει, αλλά εργαζόμενοι που δουλεύουν στο
συγκεκριμένο χώρο κατά μέσο όρο εφτά χρόνια, με τους
παλιότερους να φτάνουν μέχρι τα 15 χρόνια. Η εταιρία προ-
σπαθεί να δικαιολογήσει τις απολύσεις με το επιχείρημα ότι
προσέλαβε νέους υπαλλήλους με συμβάσεις αορίστου χρό-
νου. Ωστόσο με βάση το οργανόγραμμα της επιχείρησης, οι
θέσεις που πρέπει να καλυφθούν για να μπορεί η ΕΥΑΘ να
προσφέρει τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι της
πόλης, ξεπερνούν σε αριθμό το άθροισμα των εργαζομένων
που απολύονται και των νέων που προσλήφθηκαν. Σε μια
αξιόπιστη και αποτελεσματική δημόσια ΕΥΑΘ, χρειάζονται
τόσο οι νέες προσλήψεις, όσο και οι συμβασιούχοι.

Οι απολύσεις των συμβασιούχων σχετίζονται άμεσα με τα
σχέδια ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ. Η κυβέρνηση ετοιμάζε-
ται να ξεπουλήσει το νερό και όπως πάντα οι εργαζόμενοι
είναι οι παράπλευρες απώλειες αυτής της διαδικασίας. Η
μάχη για να μην περάσουν οι απολύσεις αποτελεί στοίχημα
για όλο το εργατικό κίνημα της πόλης” συμπληρώνει η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ. 

Νίκη των υδρονομέων

Συνεχίζουν

ΣΧΟΛΕΙΑ  Διορισμοί, τώρα!

Χ
ιλιάδες οργισμένοι αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί, που ήρθαν απ' όλη
την Ελλάδα με δεκάδες πανό διδα-

σκαλικών συλλόγων και τοπικών ΕΛΜΕ,
περικύκλωσαν για τρίτη συνεχόμενη Πα-
ρασκευή στις 16/3 το υπουργείο Παιδεί-
ας ζητώντας μαζικούς μόνιμους διορι-
σμούς, στη μεγαλύτερη από όλες τις κι-
νητοποιήσεις των τελευταίων εβδομά-
δων. Νέα πανεκπαιδευτική κινητοποίηση
μαζί με τους φοιτητές την Πέμπτη 22/3
στη 1.30μμ στα Προπύλαια, πρότεινε η
Συνέλευση Αγώνα των εκπαιδευτικών
που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φο-
ρά μέσα στο κεντρικό αμφιθέατρο του
Υπουργείου Παιδείας. Διήμερο κινητοποι-
ήσεων στις 29/3 τοπικά σε όλη την Ελλά-
δα και πανελλαδική κινητοποίηση  στις
30/3 στο κέντρο της Αθήνας (1.30μμ στα
Προπύλαια) με πορεία στη Βουλή και στο
Μαξίμου, αποφάσισε το ΔΣ της ΔΟΕ. 

Από την Ικαρία και τη Σάμο, τις Κυκλά-
δες, τα Δωδεκάνησα, την Ήπειρο, την
Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, ανα-
πληρωτές εκπαιδευτικοί της Α/Βάθμιας
και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώ-
θηκαν στις 16/3 έξω από το υπουργείο
Παιδείας στέλνοντας για άλλη μια φορά
μήνυμα αγώνα και αντίστασης ενάντια
στις μνημονιακές πολιτικές της απαγό-
ρευσης των προσλήψεων και της επιβο-
λής ελαστικών σχέσεων εργασίας σε
όλο το φάσμα τη δημόσια παιδείας. 

“Και η σημερινή μεγαλειώδης κινητο-
ποίηση αποδεικνύει πως οι αναπληρω-
τές εκπαιδευτικοί είναι αγανακτισμένοι.
Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αναμο-
νής πλέον. Ζητάμε από τα συνδικαλιστι-

κά μας όργανα να κλιμακώσουν τις
απεργίες εδώ και τώρα”, τόνισε στην ΕΑ
ο Μιχάλης Τζορμπατζόγλου αναπληρω-
τής καθηγητής από το Δίκτυο Εκπαιδευ-
τικών “Η Τάξη μας”, που βρέθηκε στην
κινητοποίηση ταξιδεύοντας από τον Γα-
λατά όπου είναι διορισμένος αυτή τη
χρονιά. Στην κινητοποίηση που κάλεσαν
οι Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών ΔΟΕ
και ΟΛΜΕ συμμετείχαν επίσης με απερ-
γία οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαί-
δευσης. Μαζί τους και εκατοντάδες φοι-
τητές που παλεύουν ενάντια στο νόμο
Γαβρόγλου.

Κλιμάκωση

Το βασικό θέμα συζήτησης της Συνέ-
λευσης Αγώνα που οργανώθηκε εντός
του υπουργείου ήταν αυτό της κλιμάκω-
σης του αγώνα τους μέχρι την δικαίωσή
τους.

“Μηδέν, ήταν η απάντηση του Υπουρ-
γού Παιδείας στο μοναδικό ερώτημα
που του έθεσε το Δ.Σ. της ΔΟΕ: πόσοι
διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών θα
πραγματοποιηθούν την επόμενη σχολι-
κή χρονιά;”, τονίζεται σε ανακοίνωση
που εξέδωσε το ΔΣ της ΔΟΕ μετά από
συνάντηση με τον υπουργό Γαβρόγλου
στις 17/3. “Οι αναφορές για ανακοίνωση
διορισμών μέχρι τον Οκτώβριο με ορί-
ζοντα τριετίας και υπό το πρίσμα των
παραπάνω περιορισμών δεν αφήνουν
στον κλάδο περιθώρια εφησυχασμού
και αναμονής. Επιπλέον, η μαζική και
δυναμική πανεκπαιδευτική, πανελλαδική
κινητοποίηση της 16ης Μαρτίου σε Αθή-
να, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, απο-

τελεί ένα ακόμα ελπιδοφόρο μήνυμα
αγωνιστικής ανάτασης και μας δείχνει
το δρόμο για τη συνέχεια”, αναφέρεται
επίσης στην ανακοίνωση.

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ στη συνεδρίαση που
πραγματοποίησε αμέσως μετά τη συ-
νάντηση, αποφάσισε το διήμερο δράσε-
ων την Πέμπτη 29/3 και την Παρασκευή
30/3. Επίσης η ΔΟΕ αποφάσισε την
πραγματοποίηση κύκλου Γενικών Συνε-
λεύσεων στους Συλλόγους όλης της χώ-
ρας από τις 19 έως τις 28 Μάρτη. Την
Τετάρτη 21/3 θα πραγματοποιηθεί Συνέ-
λευση του Συντονιστικού Αναπληρωτών
και Αδιόριστων στα γραφεία της ΑΔΕΔΥ
(Ψύλλα 2), στις 6μμ.

“Έχουμε μπροστά μας ένα πρόγραμ-
μα κινητοποιήσεων που πρέπει να υλο-
ποιηθεί. Είναι ένα πρόγραμμα που βγή-
κε μέσα από την πίεση των χιλιάδων
αναπληρωτών που διαδηλώνουν βδομά-
δες τώρα έξω από το υπουργείο και σε
όλη την Ελλάδα. 

Είναι αναγκαίο να οργανώσουμε και
να συντονίσουμε τις κινητοποιήσεις των
επόμενων εβδομάδων για να μην χάσου-
με την ευκαιρία για κλιμάκωση τώρα
που έχουμε φτάσει ως εδώ, μέχρι να
δούμε απτά αποτελέσματα. Εμάς δεν
μας αφορούν οι μνημονιακές δεσμεύ-
σεις της κυβέρνησης και του Γαβρό-
γλου. Θέλουμε να έχουμε προσλήψεις
μέχρι το τέλος της χρονιάς”, δήλωσε
στην ΕΑ ο Νίκος Κουράκης αναπληρω-
τής δάσκαλος, μέλος του Δικτύου Δα-
σκάλων “Η Τάξη μας” και του Συντονι-
στικού Αναπληρωτών και Αδιόριστων.

Κ.Μ.

Υπουργείο Παιδείας, 16/3



Π
ραγματοποιήθηκε το 30ο συνέδριο
της ΠΟΣΠΕΡΤ την Τετάρτη 14 και
Πέμπτη 15 Μάρτη, το πρώτο μετά

το μεγάλο διετή αγώνα ενάντια στο “μαύ-
ρο” και την επίσημη επαναλειτουργία της
ΕΡΤ. Οι αναφορές στη μεγάλη αυτή εμπει-
ρία ήταν συνεχείς καθ'όλη τη διάρκεια του
συνεδρίου, όπως επίσης και οι εξελίξεις
του τελευταίου διαστήματος στο χώρο των
ΜΜΕ, με πρώτο και κύριο τον αγώνα των
εργαζόμενων στο Μέγκα. Το συνέδριο ξεκί-
νησε με χαιρετισμούς από εκπροσώπους
συνδικάτων και φορέων που βρέθηκαν στο
πλευρό των εργαζόμενων της ΕΡΤ την πε-
ρίοδο '13-'15 κι ακολούθησαν τιμητικές
βραβεύσεις σε ανθρώπους που συνέβαλαν
στη διετία του αγώνα. Μεταξύ αυτών κι ο
υπεύθυνος του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια, Τάσος Αναστασιάδης. 

Για πρώτη φορά στο συνέδριο της ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ συμμετείχε και η Αριστερή Πρωτο-
βουλία Εργαζομένων (ΑΡΠΕ), το σχήμα της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς με δύο αντι-
προσώπους που εκλέχθηκαν στις πρόσφα-
τες εκλογές της ΠΣΥΠ ΕΡΤ. Στις εκλογές
του συνεδρίου η ΑΡΠΕ εξέλεξε μία αντιπρό-
σωπο στο νέο Δ.Σ. δίνοντας έτσι τη δυνατό-
τητα να συνεχιστεί από καλύτερη θέση η
προσπάθεια για ξαναστήσιμο του μαχητικού
συνδικαλισμού στα ΜΜΕ. Ύστερα από πρό-
ταση της ΑΡΠΕ στο τέλος της πρώτης μέ-
ρας, οι σύνεδροι έδωσαν το παρών στην κα-
τασκήνωση διαμαρτυρίας που έχουν στήσει
οι εργαζόμενοι του Μέγκα έξω από τη Mo-
tor Oil για να εκφράσουν την αλληλεγγύη
τους. Στις προτάσεις της ΑΡΠΕ  συμπερι-
λαμβάνονταν και η προκήρυξη απεργίας σε
όλα τα ΜΜΕ και η οργάνωση διαδήλωσης
αλληλεγγύης στους εργαζόμενους του
Μέγκα στις 21/3. Ωστόσο, με εξαίρεση το
ψήφισμα για συμμετοχή της ΠΟΣΠΕΡΤ στη
διαδήλωση κατά του ρατσισμού και του φα-
σισμού στις 17 Μάρτη, όλες οι άλλες απο-
φάσεις παραπέμφθηκαν στο νέο Δ.Σ. 

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης στις
17/3, η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με την
Ειρήνη Φωτέλλη, μέλος της ΑΡΠΕ που
εκλέχθηκε στο νέο Δ.Σ της ΠΟΣΠΕΡΤ και
της ζήτησε να σχολιάσει το συνέδριο που
πραγματοποιήθηκε: “Το συνέδριο έγινε σε
μια κρίσιμη περίοδο για τα ηλεκτρονικά
ΜΜΕ και όχι μόνο. Οι εργαζόμενοι του
Μέγκα μετά την απόφαση του ΕΣΡ για το

οριστικό του κλείσιμο βρίσκονται στο χεί-
λος του γκρεμού όσον αφορά το μέλλον
της δουλειάς τους και των δεδουλευμένων
τους. Η αποφαση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας που αναστέλει την απόφαση του
ΕΣΡ δεν διασφαλίζει ότι οι συνάδελφοι θα
πληρωθούν και θα κρατήσουν τις δουλειές
τους. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ έχουμε την
εμπειρία πως το πετυχαίνεις αυτό. Χρειάζε-
ται άμεσα αγωνιστικό, κινηματικό πρόγραμ-
μα δράσης συνολικά στα ΜΜΕ. Δυστυχώς
αντί να βγούμε από το συνέδριο έχοντας
αποφασίσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, οι απο-
φάσεις παραπέμφθηκαν στο νέο Δ.Σ. Από
τη μεριά μας ως Αριστερή Πρωτοβουλία
Εργαζομένων, με τις δύο αντιπροσώπους
που είχαμε, κάναμε παρεμβάσεις που πρό-
τειναν ένα πρόγραμμα δράσης τόσο για το
Μέγκα όσο και για τα ανοιχτά μέτωπα που
έχουμε να αντιμετωπίσουμε οι εργαζόμενοι
της ΕΡΤ. Στις εκλογές για την ανάδειξη του
νέου Δ.Σ κερδίσαμε μια έδρα. Για πρώτη
φορά το νέο Δ.Σ της ΠΟΣΠΕΡΤ θα έχει μέ-
λος από την αντικαπιταλιστική αριστερά.
Είναι μια σημαντική εξέλιξη καθώς η αρι-
στερά που προωθεί τις αγωνιστικές πρωτο-
βουλίες, εργασιακές, αντιμνημονιακές, αν-
τιφασιστικές κι αντιρατσιστικές, θα συνεχί-
σει πιο δυνατή την παρέμβασή της, για να
οργανώσει τις μάχες με όλους τους συνα-
δέλφους που θέλουν να παλέψουν”.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλο-

γών: Ενιαίο Ψηφοδέλτιο ποσοστο 70% και
13 έδρες στο νέο Δ.Σ, Αγωνιστική Προοπτι-
κή στα ΗΜΜΕ 15.8% και 3 έδρες στο νέο
Δ.Σ, Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία
8.5% και 2 έδρες στο νέο Δ.Σ, Αριστερή
Πρωτοβουλία Εργαζομένων 4.3% και 1
έδρα στο νέο Δ.Σ, Ανεξάρτητοι Εργαζόμε-
νοι Μέγκα 1,4% χωρίς να καταφέρει να κερ-
δίσει έδρα στο νέο Δ.Σ.

Κανάλι 9
Την εργοδοτική επίθεση που έχουν να αν-

τιμετωπίσουν συνολικά οι εργαζόμενοι στα
ΜΜΕ, έρχεται να επιβεβαιώσει και το μήνυ-
μα που μας έστειλε ο Χρήστος, εργαζόμε-
νος στο Κανάλι 9: “Σε πλήρη ανασφάλεια
βρίσκονται οι εργαζόμενοι του τηλεοπτικού
σταθμού Κ9. Οι ρυθμίσεις των χρεών της
εταιρίας μάλλον πέφτουν στο κενό, παρότι
η εταιρία έδωσε πλάνο για μειώσεις των
εξόδων της θυσιάζοντας 11 από τους 30 ερ-
γαζόμενούς της και μειώνοντας μισθούς
έως 40% με την απειλή της απόλυσης. Όλα
αυτά τη στιγμή που οι παλαιότεροι εργαζό-
μενοι είναι μέχρι και έξι μισθούς μέσα. 

Μετά το φόβο της απόλυσης ήρθε κάτι
πιο τραγικό, αυτό του “ξαφνικού θανάτου”
που θα βρει απλήρωτους και χωρίς αποζη-
μιώσεις το προσωπικό. Μια προσφιλής τα-
κτική εκ μέρους των εργοδοτών. Τον τελευ-
ταίο καιρό το είδαμε στο Μέγκα, που οι
τράπεζες δέσμευσαν τα έσοδα του καναλι-
ού κι έμειναν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι για
δυο χρόνια και τώρα χάσανε και τις αποζη-
μιώσεις τους. Το είδαμε και σε άλλες εται-
ρίες του ομίλου, που ανηκει το Κ9. Μείωση
κόστους λειτουργίας, λοιπόν, σημαίνει απο-
λύσεις με κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία
και την εργασία αυτών που μένουν πίσω.
Αυτά όμως είναι 'ψιλά γράμματα' για το κε-
φάλαιο που ανεξέλεγκτα πετάει στο δρόμο
τον κόσμο χωρίς αποζημιώσεις. Ένα νομικό
πλαίσιο που ευνοεί την εργοδοτική ασυδω-
σία και βοηθάει οι πλούσιοι να γίνουν πλου-
σιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι”.

Σ.Μ.

Νο 1316, 21 Μάρτη 2018 Το εργατικό κίνημασελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Αλληλεγγύη
στους Κούρδους
Συνέχεια από τη σελίδα 3

Και φυσικά δεν είναι οι μόνοι. Την είσοδο του τουρ-
κικού στρατού στο Αφρίν, παρακολούθησαν χωρίς να
παρέμβουν και οι ρωσικές δυνάμεις που βρισκόταν
στην περιοχή καθώς, παρά τις κόντρες της με την
Τουρκία, η Ρωσία δεν θα ήθελε σε καμιά περίπτωση
να ευοδωθούν τα σχέδια των ΗΠΑ στην βορειοανα-
τολική Συρία. Αυτήν τη γραμμή ακολουθεί και το κα-
θεστώς του Άσαντ που, πέρα από μια καταγγελία του
τουρκικού στρατού και παρά τις φήμες ότι θα προ-
χωρούσε σε συμμαχία με τους Κούρδους, τελικά πα-
ρακολουθεί αμέτοχο.

Την ίδια στιγμή, άλλη μια ανθρωπιστική τραγωδία
για δεκάδες χιλιάδες αμάχους συνεχίζει να εξελίσσε-
ται στην ανατολική Γούτα, όπου οι δυνάμεις του καθε-
στώτος με την υποστήριξη των Ρώσων προσπαθούν
να την ανακαταλάβουν «από αντάρτικες» ομάδες. 

Πρόκειται για ένα ιμπεριαλιστικό σφαγείο. Όλες
αυτές οι μεγάλες και μικρότερες δυνάμεις, από τις
ΗΠΑ και τη Ρωσία μέχρι την Τουρκία, το Ιράν και το
Ισραήλ, που τάχα ένωναν τις δυνάμεις τους σε ένα
αγώνα ενάντια στο Iσλαμικό Κράτος, δείχνουν ότι το
μόνο που τις ενδιαφέρει, είναι να εξασφαλίσουν το
μεγαλύτερο έλεγχο η καθεμία για τον εαυτό της.
Στον αγώνα δρόμου για τις μοιρασιές αδιαφορούν
για τους Σύριους, τους Κούρδους και τα δικαιώματά
τους - ό,τι ψεύτικες υποσχέσεις και αν δίνουν όταν
χρειάζονται την βοήθειά τους. 

Μερίδιο ευθύνης
Σε αυτό το αίσχος, μερίδιο ευθύνης έχει και η ελ-

ληνική κυβέρνηση, καθώς είναι συμμέτοχη, αποτε-
λώντας βάση για τις ναυτικές και αεροπορικές δυνά-
μεις των ΗΠΑ που δρούνε στην περιοχή. Ακολουθών-
τας την δική τους γραμμή, οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ
(που το 2016 καλούσε τους Κούρδους της Συρίας
ακόμη και στο ίδιο το συνέδριό του) σφυρίζουν και
αυτοί σήμερα αδιάφορα. 

Η μόνη διέξοδος από αυτό το απέραντο σφαγείο εί-
ναι η επιστροφή της Αραβικής Άνοιξης, οι αραβικοί,
κουρδικοί πληθυσμοί, συνολικά ο λαός της Συρίας, να
πάρει τον έλεγχο απέναντι σε όλες εκείνες τις δυνάμεις
που έχουν οδηγήσει σήμερα τη χώρα σε αυτήν την κα-
τάσταση: Το καθεστώς του Άσαντ, την Ρωσία, τις ΗΠΑ,
την Τουρκία, το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία και κάθε άλ-
λο «σύμμαχο» που εμπλέκεται έμμεσα ή άμεσα.

Σε αυτήν την κατεύθυνση χρειάζεται να δείξουμε
την διεθνιστική μας αλληλεγγύη (όχι την ψεύτικη «αλ-
ληλεγγύη» που συνήθως στα λόγια υποστηρίζει τους
Κούρδους για να ντοπάρει πολεμοκάπηλα και εθνικι-
στικά τον αντι-τουρκισμό στην Ελλάδα) σε Κούρ-
δους, Άραβες, σε όλους τους κατοίκους της Συρίας.

Όπως γράφει η ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που
καλούσε στην συγκέντρωση των Κούρδων προσφύ-
γων στα Προπύλαια, την Τρίτη 20/3, την ώρα που η
εργατική αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο:
«Παλεύουμε για να φύγουν όλα τα ξένα στρατεύμα-
τα από τη Συρία, όποια πλευρά και να στηρίζουν, και
οι Τούρκοι επιδρομείς από τις Κουρδικές περιοχές
και το Αφρίν. Έξω οι στόλοι και το ΝΑΤΟ από τη Με-
σόγειο. Έξω η χώρα μας από το ΝΑΤΟ, να κλείσει η
βάση της Σούδας και να ανοίξουν τα σύνορα για
τους πρόσφυγες. Όχι στον αντιδραστικό άξονα με το
Ισραήλ και την Αίγυπτο που προωθεί η κυβέρνηση
Τσίπρα-Καμένου. Να εμποδίσουμε τα πολεμικά σχέ-
δια των ιμπεριαλιστών και των συμμάχων τους στη
Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσο-
γείου. Ειρήνη, φιλία και αλληλεγγύη των λαών».

Γ.Π.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΠΕΡΤ

Ώρα για αντεπίθεση στα ΜΜΕ

Εκλογές γινόνταν στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών
από την Κυριακή 18/3, μέχρι την Τριτη 20/3 που η Εργα-

τική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο. Στις εκλογές παίρνει μέρος και η Αριστερή
Πρωτοβουλία Τεχνικών, το σχήμα που συμμετέχει η αντικαπιταλιστική αριστερά. 

Στο παράρτημα της Πάτρας που οι εκλογές ολοκληρώθηκαν την Κυριακή, σε σύνολο 60
ψηφισάντων έλαβε η ΕΣΑΚ 31 ψήφους και η Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών 29 ψήφους. 

Στο παράρτημα του Ηρακλείου, το ψηφοδέλτιο που συμμετείχε η αντικαπιταλιστική αρι-
στερά, το Ταξικό Αριστερό Ενωτικό Ψηφοδέλτιο, αναδείχτηκε πρώτη δύναμη με 35 ψή-
φους. Η ΕΣΑΚ έλαβε 13 ψήφους και η ΕΡΓΑΣ – Ταξική Πορεία 4 ψήφους.

Στην Αθήνα οι εκλογές θα ολοκληρώνονταν το απόγευμα της Τρίτης. 
Το ΣΜΤ τη βδομάδα που πέρασε, συμμετείχε στην απεργία της 14/3, μαζί με το Συνδικά-

το Οικοδόμων και το Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού του ΥΠΠΟ.

Εκλογές ΣΜΤ

Αθήνα, 17 Μάρτη
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HΘΟΠΟΙΟΙ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η απεργία που προ-
κήρυξε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών την Πέμπτη
15/3, με περιφρουρήσεις στα μεγάλα θέατρα του κέν-
τρου της Αθήνας και συγκέντρωση στον πεζόδρομο της
Βουκουρεστίου με καλλιτεχνικά δρώμενα.

“Αυτή την απεργία τη ζητάμε χρόνια. Ήταν πράγματι
ένα μεγάλο θετικό βήμα που απέδειξε πως οι ηθοποιοί,
όπως και η υπόλοιπη εργατική τάξη, θέλουν να δώσουν
τη μάχη για αξιοπρεπείς ΣΣΕ, ενάντια στις απληρωσιές
και την εργασιακή εκμετάλλευση”, ανέφερε στην ΕΑ ο
Αλέξης Μαρτζούκος εκλεγμένο μέλος στο ΔΣ του ΣΕΗ
με την Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών.

“Η απεργία στις 15/3 είναι ένα σημαντικό βήμα που
όμως δεν πρέπει να μείνει εδώ, αλλά να βρει τη συνέ-
χειά του. Η μάχη δεν τελειώνει με μια 24ωρη απεργία.
Το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να βρούμε τους
δεκάδες συναδέλφους που πήραν μέρος στη συγκέν-
τρωση και την απεργία και να οργανώσουμε μαζί την
κλιμάκωση του αγώνα. Σαν σωματείο έχουμε την υπο-
χρέωση να βάλουμε μπροστά ένα μεγάλο πρόγραμμα
κινητοποιήσεων που θα σπάσει την εργοδοτική αδιαλ-
λαξία και θα δώσει στους συνάδελφους την αυτοπεποί-
θηση να διεκδικήσουν θέατρο το θέατρο αξιοπρεπείς
μισθούς, να πληρώνονται οι πρόβες, να υπάρχουν κα-
λύτερες συνθήκες εργασίας”. 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Σύσκεψη με θέμα τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργα-

σίας οργάνωσε το Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικής
Υγείας Αθήνας, τη Δευτέρα 19 Μάρτη στο ΕΚΑ. 

Στη συζήτηση μπήκαν εικόνες και παραδείγματα απο
τις μάχες στον κλάδο, όπως η πρόσφατη επιτυχημένη
στάση εργασίας που οργάνωσαν οι εργαζόμενοι στο Ερ-
ρίκος Ντυνάν για τη διεκδίκηση των δεδουλευμένων και
το ζήτημα της απλήρωτης εργασίας στην Euromedica. 

Στην παιδιατρική κλινική Ιασώ στο Μαρούσι η διοίκη-
ση κάνει την προσπάθεια να επιβάλει την εκ περιτροπής
εργασία στους βιολόγους ελαστικοποιώντας ακόμα πε-
ρισσότερο τις σχέσεις εργασίας. Για όλες τις παραπά-
νω μάχες και την διεκδίκηση Συλλογικής Σύμβασης
χρειάζεται την επόμενη περίοδο να προχωρήσουμε σε
ενωτικές πρωτοβουλίες σε συντονισμό με όλους τους
κλάδους που παλεύουν για αντίστοιχα αιτήματα σε ιδιω-
τικό και δημόσιο τομέα.

Κώστας Πολύδωρος 

ΥΠ. ΑΣΥΛΟΥ
Συνεχίζουν για τρίτη εβδομάδα την επίσχεση εργα-

σίας, οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Ασύ-
λου διεκδικώντας την αποπληρωμή των δεδουλευμένων
τους. Ταυτόχρονα, με ανακοίνωσή τους καταγγέλουν
μεθοδευμένες απολύσεις. 

Η καταγγελία έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι συμ-
βασιούχοι που εργάζονταν στην υπηρεσία μέχρι το Δε-
κέμβρη του '17, ουσιαστικά αποκλείστηκαν από τις νέες
προσλήψεις συμβασιούχων. Την ίδια στιγμή διευρύνεται
η τακτική υποκατάστασης του προσωπικού της Υπηρε-
σίας Ασύλου από “δανεικούς” εργαζόμενους που συνά-
πτουν συμβάσεις εργασίας με ιδιωτικές εταιρίες για να
προσφέρουν υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Υποστήριξης για το Άσυλο, ενώ ουσιαστικά εργάζονται
για την Υπηρεσία Ασύλου. 

“Με την εναλλαγή των εργοδοτών, η Υ.Α. πιστεύει ότι
έχει τη «νομική» κάλυψη για να μην ανανεώνει τις συμ-
βάσεις των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί μέσω
διαδικασίας ΑΣΕΠ και να μην προσλαμβάνει περισσότε-
ρο προσωπικό, αν και οι ανάγκες της είναι αντικειμενικά
αυξημένες”, τονίζει στην καταγγελία του το Σωματείο
Συμβασιούχων στην Υπηρεσία Ασύλου. 

Π
ανελλαδική 24ωρη απεργία στο
πλευρό των συνταξιούχων της
Εθνικής Τράπεζας προκήρυξε ο

Σύλλογος των εν ενεργεία Υπαλλήλων της
ΕΤΕ (ΣΥΕΤΕ) για την Πέμπτη 22/3. Το ΔΣ
του ΣΥΕΤΕ αποφάσισε να συμμετέχει στο
πανελλαδικό συλλαλητήριο που έχει καλέ-
σει ήδη ο Σύλλογος των Συνταξιούχων της
ΕΤΕ (ΣΣΕΤΕ), στις 11πμ, μπροστά από το
κεντρικό κατάστημα της τράπεζας στην
Αθήνα (πλατεία Εθνικής. Αντίστασης, στην
οδό Αιόλου). Κινητοποίηση πραγματοποί-
ησαν συνταξιούχοι της Εθνικής από την
Ανοιχτή Επιτροπή Συνταξιούχων και Ανέρ-
γων και τη Δράση για το ΛΕΠΕΤΕ και το
ΤΥΠΕΤ έξω από το κεντρικό περίπτερο
της ΕΤΕ στο Σύνταγμα κατά την διάρκεια
του Ημιμαραθώνιου της Κυριακής 18/3
που η τράπεζα ήταν κεντρικός χορηγός.

Η απεργία έρχεται σαν απάντηση στις
δηλώσεις του υφυπουργού εργασίας Πε-
τρόπουλου στις 16 Μάρτη που για πρώτη
φορά πήρε ανοιχτά θέση υιοθετώντας την
πρόταση του διοικητή της ΕΤΕ Φραγκια-
δάκη για πλήρη κατάργηση του ΛΕΠΕΤΕ
και μεταφορά όλων των επικουρικών πα-
ροχών των συνταξιούχων της Εθνικής στο
ΕΤΕΑΕΠ. 

“Μέχρι τώρα η κυβέρνηση έβγαζε την
ουρά της απ’ έξω δηλώνοντας πως η δια-
μάχη για το ΛΕΠΕΤΕ είναι διμερές πρό-
βλημα μεταξύ συνταξιούχων και διοίκησης
της ΕΤΕ. Με αυτές του τις δηλώσεις ο Πε-
τρόπουλος αναγνωρίζει στην ουσία πως
πρόκειται για μνημονιακές δεσμεύσεις δί-
νοντας κυβερνητική κάλυψη στις μεθοδεύ-
σεις της διοίκησης.

Μάλιστα ο Πετρόπουλος με την κλασική
δεξιά ρητορική περί συνταξιοδοτικών ρετι-
ρέ, προσπάθησε για άλλη μια φορά να
μας φέρει σε αντιπαράθεση με την υπό-
λοιπη κοινωνία.

Όμως αυτά πλέον δεν περνάνε. Η κινη-
τοποίηση που κάναμε την Κυριακή 18/3
κατά την διάρκεια του Ημιμαραθώνιου
απέδειξε πως τα ψέματα δεν περνάνε
στον κόσμο. Η Εθνική Τράπεζα έχει λεφτά
για να είναι μέγας χορηγός σε διοργανώ-
σεις αλλά δεν έχει λεφτά για τις επικουρι-
κές παροχές μας.

Η απόφαση για απεργία των εν ενεργεία
απλώνει το μήνυμα της αντίστασης. Από
την μεριά των συνταξιούχων χρειάζεται να
οργανώσουμε τη μάχη μαζί με τους εν
ενεργεία συνάδελφους. Η Πέμπτη 22/3 εί-
ναι ένας μεγάλο σταθμός. Μαζί μπορούμε
να επιβάλουμε πως δεν θα περάσει η διά-
λυση του ΛΕΠΕΤΕ και του ΤΥΠΕΤ.

Ζητάμε να αποπληρωθούν εδώ και τώρα
όλες οι κομμένες μας παροχές εδώ και 5
μήνες. Να γίνει έλεγχος της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς στο ΛΕΠΕΤΕ και να τιμω-
ρηθούν όσοι έκλεψαν τα αποθεματικά του
λογαριασμού που πληρώναμε εδώ και δε-
καετίες. 

Ζητάμε από την διοίκηση του ΣΣΕΤΕ να
προχωρήσει σε σύγκληση Γενικής Συνέ-
λευσης για να αποφασιστούν τα βήματα
κλιμάκωσης του αγώνα μας”, εξήγησε
στην ΕΑ η Ιωάννα Παυλοπούλου από την

Ανοιχτή Επιτροπή Συνταξιούχων και Εργα-
ζόμενων και τον Συντονισμό Ενάντια στα
Μνημόνια.

Αγωνιστικές δράσεις

“Αρκετοί από εμάς καταφέραμε να με-
τουσιώσουμε τον θυμό, την οργή και την
αδικία σε πράξεις και δράσεις αγωνιστικές
και να ξεφύγουμε από την ανάθεση και
την εσωστρέφεια. Βγήκαμε στους δρό-
μους με το πάθος και τον παλμό, που χα-
ρακτηρίζει όσους φωνάζουν και απαιτούν
το δίκιο τους”, δήλωσε η Μαίρη Δέγλερη,
συνταξιούχος της ΕΤΕ. 

“Χαρακτηριστήκαμε ακραίοι και εξωθε-
σμικοί, ακόμη ψευτοεπαναστάτες και λαϊ-
κιστές, επειδή προσπαθήσαμε την αδρά-
νεια, την αναποτελεσματικότητα και την
αμηχανία του Δ.Σ. του ΣΣΕΤΕ να την μετα-
σχηματίσουμε με τις δυνάμεις μας σε κι-
νηματικές δράσεις, απέναντι στο "αντίπα-
λο δέος" μιας συστημικής τράπεζας, που
κάποτε υπήρξε εργοδότριά μας. Ο ΛΕΠΕ-
ΤΕ βρίσκεται στο στόχαστρο των μνημο-
νιακών εντολών, όπως οι μισθοί και οι συν-
τάξεις ολόκληρης της κοινωνίας. Κανένας
δεν επιτρέπεται να παραμείνει θεατής
σ’�αυτό το έργο. Ανήκω στην κατηγορία,
όσων πιστεύουν, πως πρέπει να αγωνι-
στούν με θάρρος, αξιοπρέπεια και δυναμι-
σμό και χωρίς πισωγυρίσματα, για την
υπεράσπιση του ΛΕΠΕΤΕ. Μέσα μου ορί-
ζεται πλέον ως πράξη αντίστασης απέναν-

τι σ’�ένα ψυχρό, κυνι-
κό, ισοπεδωτικό και
ανάλγητο σύστημα.
Κάνω έκκληση σε όλα
τα δυναμικά μέλη του
Συλλόγου μας, που
ίσως από λάθος ή αμ-
φιβολίες ή παραταξια-
κές δεσμεύσεις απου-
σιάζουν αυτές τις δύ-
σκολες στιγμές από
τον κοινό μας αγώνα,
να έρθουν στο ύψος
των περιστάσεων. Δεν
περισσεύει κανένας
και καμιά απ’�αυτή την
μάχη, που πρέπει να
την δώσουμε με δύνα-
μη και κουράγιο μέχρι
τέλους”. 

Κυριάκος Μπάνος

Με άγριους ξυλοδαρμούς και συλλήψεις αντιμετώπισε η κυ-
βέρνηση τους διαδηλωτές που είχαν μαζευτεί έξω από το συμβο-
λαιογραφείο Καϋμενάκη (Θεμιστοκλέους 42) την Τετάρτη 14/3. 

Δεκάδες ΜΑΤ βγήκαν τρέχοντας από τα στενά κάνοντας απρό-
κλητη επίθεση, χτυπώντας αδιάκριτα στα κεφάλια των συγκεν-
τρωμένων και τραυματίζοντας με κλομπ αρκετούς, μεταξύ αυτών
τον φωτορεπόρτερ Άγγελο Μπαράι, ο οποίος δέχτηκε χτύπημα
στον αυχένα, την ώρα που κάλυπτε φωτογραφικά την επίθεση.

Τα ΜΑΤ καταδίωξαν τους διαδηλωτές στους γύρω δρόμους
ενώ συνέλαβαν τρεις, δύο εκ των οποίων είχαν νωρίτερα τραυμα-
τιστεί. Στους τραυματισμένους προσαχθέντες δεν δόθηκε καν το

δικαίωμα για μεταφορά τους σε νοσοκομείο. 
Αντιστρέφοντας τα πραγματικά γεγονότα, και προκειμένου να

δικαιολογήσουν την χρήση απροσχημάτιστης αστυνομικής βίας,
οι μπάτσοι απήγγειλαν στους 3 προσαχθέντες (Θωμά Καρρά,
Οδυσσέα Χαραλαμπόπουλο και Ρωμανό Αγγελή) στημένες κατη-
γορίες για αντίσταση κατά της αρχής, διατάραξη κοινωνικής ει-
ρήνης και απόπειρα βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος αστυνο-
μικού.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατήγγειλε το όργιο
των ΜΑΤ, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση και αθώωση των 3
συλληφθέντων αγωνιστών.

24ωρη απεργία εργαζόμενων και συνταξιούχων της Εθνικής

STOP στους πλειστηριασμούς

Απεργία στην ΕΤΕ
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16 πνιγμένοι πρόσφυγες στο Αγα-
θονήσι, τρεις αγνοούμενοι, 2 μετανά-
στες νεκροί στην Ξάνθη και 7 τραυμα-
τίες, μέσα σε μία μέρα, το Σάββατο 17
Μάρτη, είναι ο τραγικός απολογισμός
της ρατσιστικής πολιτικής κυβέρνη-
σης και ΕΕ.    

Οι 16 νεκροί, ανάμεσα τους 6 ανήλι-
κα παιδιά και ένα βρέφος, βρέθηκαν
πνιγμένοι στα νερά του Αιγαίου κοντά
στο Αγαθονήσι, όταν το σκάφος που εί-
χε ξεκινήσει από τα τούρκικα παράλια
και επέβαιναν συνολικά 22 άτομα, ανα-
ποδογύρισε. Τρεις από τους επιβαίνον-
τες, δύο γυναίκες και ένας άνδρας, κα-
τάφεραν να κολυμπήσουν και να βγουν
σώοι σε παραλία του Αγαθονησίου. Οι
κάτοικοι του νησιού δήλωσαν συγκλονι-
σμένοι ειδικά από την εικόνα της γυναί-
κας που έχασε τα τέσσερα παιδιά της,
ανάμεσά τους και ένα βρέφος, όταν
προσπαθούσε  να τα εντοπίσει στις σα-
κούλες με τα πτώματα. Ο άντρας που
κατάφερε να βγει κολυμπώντας στη
στεριά ενημέρωσε τον δύτη Γιάννη Κα-
νέλλη, ο οποίος έσπευσε στο σημείο
και όπως είπε στην ΕΡΤ άρχισε να συλ-
λέγει πτώματα συγκλονισμένος. 

Φονική καταδίωξη

Την ίδια μέρα 2 μετανάστες έχασαν
τη ζωή τους και άλλοι εφτά τραυματί-
στηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που ση-
μειώθηκε στην εθνική οδό Κομοτηνής –
Ξάνθης, στο ύψος της Ποταμιάς Ξάν-
θης. Πρόκειται για έναν ακόμα τραγικό
απολογισμό μίας αστυνομικής κατα-
δίωξης ΙΧ που επέβαιναν μετανάστες.
Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν Ι.Χ.
αυτοκίνητο με τους εννέα επιβαίνοντες
δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομι-
κών αρχών του Τμήματος Συνοριακής
Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας Ροδόπης και ανέπτυξε ταχύτη-
τα επιχειρώντας να διαφύγει. Σύμφωνα
με την αστυνομία η καταδίωξη ξεκίνη-
σε από τη διασταύρωση Φαναρίου της
παλιάς Εθνικής Οδού Κομοτηνής Ξάν-
θη με αποτέλεσμα στο ύψος της Ποτα-
μιάς ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και
το όχημα να ανατραπεί. 

Ο θάνατος των δύο μεταναστών εί-
ναι  αποτέλεσμα μίας καθημερινής
πρακτικής της αστυνομίας που συστη-
ματικά καταδιώκει μετανάστες μέχρι
θανάτου.  Στις 28/11/2017 τέσσερις
μετανάστες είχαν χάσει τη ζωή τους,
όταν το αυτοκίνητο το οποίο τους με-
τέφερε έπεσε σε γκρεμό στην παλιά
Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης
και στο ύψος του οικισμού της Νέας
Περάμου μετά από καταδίωξη της
αστυνομίας. 

Η ρατσιστική πολιτική των κλειστών
συνόρων χρειάζεται άμεσα να ανατραπεί.

Κατερίνα Θωίδου

Ρατσιστικά
εγκλήματα σε
Αγαθονήσι 
και Ξάνθη 

Στις 21/3 γίνεται η επόμενη γενική συνέλευση του Φοιτη-
τικού Συλλόγου της ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας. Αντιλαμβανό-
μαστε πως η μάχη ενάντια στο νόμο Γαβρόγλου και τον νό-
μο για το ΠΔΑ που περιέχει διατάξεις-επιθέσεις σε άλλες
σχολές, έχει ανοίξει σε μια σειρά σημεία, όπως η Φιλοσοφι-
κή, το Φυσικό, το Μαθηματικό. Γι’ αυτό, στο ενωτικό αγωνι-
στικό πλαίσιο που θα κατεβάσουμε στη συνέλευση θα προ-
τείνουμε κατάληψη την Πέμπτη 22/3 για τη συμμετοχή μας
στο συλλαλητήριο στα Προπύλαια, καθώς και συμμετοχή
στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της 30/3. Στο πανεκ-
παιδευτικό συλλαλητήριο θα συνδεθούμε με δασκάλους
και καθηγητές που βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποι-
ήσεις αυτό το διάστημα με αίτημα τις μόνιμες προσλήψεις.

Ο σύλλογός μας κατέβηκε στις δύο προηγούμενες απερ-
γίες αναπληρωτών και αδιόριστων εκπαιδευτικών (9/3 και
16/3). Στη σχολή υπάρχει πλέον μια δραστήρια ομάδα φοι-
τητριών και φοιτητών που παρεμβαίνει σε γενικές συνελεύ-
σεις άλλων συλλόγων και έχει σαν στόχο να συντονίσει τις
μάχες των φοιτητών με αυτές των καθηγητών. Πρόκειται
για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που όλο το προηγού-
μενο διάστημα οργάνωναν την κατάληψη και τις συνελεύ-
σεις. Από τη μεριά μας σαν ΣΕΚ ανοίγουμε και τη συζήτη-
ση του συντονισμού του πανεκπαιδευτικού αγώνα με τους
εργαζόμενους στο χώρο των δήμων και των νοσοκομείων
πάνω στο ίδιο αίτημα για μαζικές προσλήψεις.

Όλος αυτός ο κόσμος που μπήκε στη δράση με τις κατα-
λήψεις και αύριο θα συμμετέχει στο ενωτικό αγωνιστικό
πλαίσιο, είναι κόσμος που ασχολείται με όλα τα πολιτικά
ζητήματα, από τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς μέχρι
τη μάχη ενάντια στις ρατσιστικές πολιτικές και τους φασί-
στες. Γι’ αυτό φέτος η συμμετοχή μας στη διεθνή ημέρα
δράσης 17 Μάρτη ήταν πιο μαζική. Ο κόσμος στη σχολή
πολιτικοποιείται και αυτό μας δίνει την αυτοπεποίθηση ότι
μπορούμε να δώσουμε όλες τις μάχες σήμερα και για όσο
χρειαστεί.

Βασίλεια Χαρλαύτη, ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας

ΠΑΤΡΑ
Την Πέμπτη 15/3 έγινε πορεία μέσα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας από εστιακούς

φοιτητές που δεν έχουν πάρει ακόμα δωμάτιο στην εστία και διαμένουν στο ξενοδο-
χείο Δελφίνι. Το ξενοδοχείο τους ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι σε λίγες ημέρες
(20/3) πρέπει να αποχωρήσουν από τα δωμάτια, γιατί όπως ισχυρίζεται η Φοιτητική
Εστία Πατρών δεν έχει καταβάλει τα ενοίκια. Η Πρυτανεία από τη μεριά της δήλωσε
ότι οι πληρωμές είναι εντάξει και ακολούθησε μια διαδικασία κατά την οποία η μια
πλευρά πετούσε το μπαλάκι στην άλλη. Μετά την κινητοποίηση στο Πανεπιστήμιο
και την κατάληψη σε οικονομικό γραφείο της Πρυτανείας, δόθηκε παράταση μέχρι
τον Αύγουστο. Πρόκειται για μια ιστορία που γίνεται κάθε χρόνο, σαν αποτέλεσμα
της έλλειψης ικανού αριθμού δωματίων. Στις 20/3 [σ.σ: την ώρα που η ΕΑ κλείνει
την ύλη της] θα αποφασιστεί η συνέχεια που θα δοθεί για τη διεκδίκηση φοιτητικής
μέριμνας (σίτιση, στέγαση) για όλες και όλους.

Νεκτάριος Χάινταρ, Ιατρική Πάτρας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Την Πέμπτη 15/3 έγινε μαζική φοιτητι-
κή διαδήλωση, μετά από απόφαση της
συνέλευσης του Συλλόγου Εστιακών
Φοιτητών και με στήριξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και οργανώσεων της Αριστεράς. 

Πρόκειται για διαδήλωση τόσο ενάν-
τια στις συγχωνεύσεις και τα κλεισίματα
των σχολών που έρχονται με το νόμο
Γαβρόγλου, όσο και για τις διεκδικήσεις
των φοιτητών για δωρεάν Παιδεία και
μέριμνα. Συγκεκριμένα σε σχέση με τη
μέριμνα, φοιτητές που μένουν σε ξενο-
δοχεία έμαθαν ότι από το Σεπτέμβριο
θα βρεθούν εκτός δωματίων γιατί λήγει
το καλοκαίρι η σύμβαση. Την Τρίτη 13/3
στην Πρυτανεία, μετά από κινητοποί-
ηση, έλαβαν προφορική δέσμευση ότι η
σύμβαση θα ανανεωθεί, ενώ ακολούθη-
σε και η διαδήλωση.

Την Παρασκευή 16/3 έγινε συνέλευση

στην Καλών Τεχνών, όπου συζητήθηκε
ο νόμος, οργανώθηκε η συμμετοχή στις
17 Μάρτη και αποφασίστηκε η συμμετο-
χή και στην κινητοποίηση στις 19/3 στον
Πρύτανη σχετικά με την διδακτική
επάρκεια. Μέσα στη βδομάδα το ΔΣ θα
συνεδριάσει για να βάλει την ημερομη-
νία της επόμενης συνέλευσης.

Πάμε για καινούριο γύρο συνελεύσε-
ων, στο Χημικό την Τετάρτη 21/3 και
στην Ιατρική τη Δευτέρα 26/3. Από τη
μεριά μας πάμε να ανοίξουμε συνολικά
τη μάχη ενάντια στο νόμο Γαβρόγλου,
καθώς και την προσπάθεια να γίνει στις
30/3 ένα πανεκπαιδευτικό μέτωπο και η
στάση των καθηγητών να πάρει πανελ-
λαδικές διαστάσεις. Είναι μια ευκαιρία
για να συνδεθούν όλα τα αιτήματα του
φοιτητικού και εκπαιδευτικού κινήματος.

Λουίζα Γκίκα, Ιατρική Ιωαννίνων

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Την Τετάρτη 14/3 έγινε στη Φι-

λοσοφική του ΕΚΠΑ η μαζικότερη
συνέλευση εδώ και χρόνια, με
συμμετοχή πάνω από 300 άτομα.
Αποφασίστηκε η κατάληψη της
σχολής 15-16/3, η συμμετοχή στην
εκπαιδευτική κινητοποίηση στη
Σύγκλητο και στο Υπ. Παιδείας την
Παρασκευή 16/3, καθώς και η συμ-
μετοχή με πανό του Συλλόγου στο
αντιρατσιστικό – αντιφασιστικό
συλλαλητήριο της 17 Μάρτη. 

Στο ενωτικό πλαίσιο που ψηφί-
στηκε συμμετείχαν όλες οι δυνά-
μεις της αριστεράς εκτός της
ΚΝΕ. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι
ο σύλλογος έχει κινητοποιηθεί τό-
σο μαζικά, αλλά και με πολιτικό ζύ-
μωμα: οι φοιτητές/τριες έχουν κα-
ταλάβει ότι ο δρόμος για να κερδί-
σουν είναι οι καταλήψεις και οι
διαδηλώσεις. Σε αυτό έχουμε παί-
ξει πολύ μεγάλο ρόλο με τις εξορ-
μήσεις μας με την Εργατική Αλλη-
λεγγύη και την πολιτική συζήτηση
πάνω στη συνολική εικόνα της επί-
θεσης στην Παιδεία.

Στο Υπουργείο διαδηλώσαμε με

πανό του Συλλόγου Φιλοσοφικής,
μαζί με φοιτητές του Μαθηματι-
κού, του Φυσικού και των Μεταλ-
λειολόγων. Στις 17 Μάρτη κατέβη-
καν μαζικά φοιτητές και φοιτήτριες
της Φιλοσοφικής. Όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα η ΚΕΕΡΦΑ εί-
χε κάνει δουλειά μέσα στη σχολή
προετοιμάζοντας τη συμμετοχή,
με εξορμήσεις, παρεμβάσεις σε
συνελεύσεις, ανακοινώσεις σε αμ-

φιθέατρα και εκδήλωση. 
Αυτή η συνέλευση και οι δρά-

σεις που αποφάσισε είναι μόνο η
αρχή! Πάμε για νέα συνέλευση τη
Δευτέρα 26/3 στις 12 το μεσημέρι
που επιδιώκουμε να είναι ακόμα
πιο μαζική. Η διάσπαση του ΦΠΨ
και η αποσύνδεση της διδακτικής
επάρκειας από τα πτυχία μας είναι
απροκάλυπτες επιθέσεις. Στο νόμο
που ψηφίστηκε πρόσφατα προβλέ-

πεται η δημιουργία ειδικού τμήμα-
τος παιδαγωγικών με τη διάσπαση
του ΦΠΨ (ενώ το ΕΚΠΑ έχει ήδη
Παιδαγωγικό). Η επάρκεια θα λαμ-
βάνεται μόνο από αυτό το τμήμα
και, ενώ οι σχολές του ΕΚΠΑ που
επηρεάζονται είναι κατά κύριο λό-
γο καθηγητικές, δε θα βγάζουν
πλέον αποφοίτους με πτυχίο καθη-
γητή. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο το
με ποιο τρόπο θα γίνεται το διετές
πρόγραμμα για την επάρκεια,
ωστόσο ο νόμος κάνει λόγο για δί-
δακτρα.

Γι’ αυτό το λόγο θα συμμετέχου-
με στο φοιτητικό συλλαλητήριο
της Πέμπτης 22/3 που καλέστηκε
από τη συνέλευση της 16/3 στο
Υπ. Παιδείας , μαζί με το Φυσικό
και το Μαθηματικό. Επιπλέον στη
συνέλευση της Δευτέρας πάμε να
προτείνουμε κατάληψη μιας βδο-
μάδας καθώς και κατάληψη της
Συγκλήτου, ενώ θέλουμε να τρα-
βήξουμε και την υπόλοιπη ΕΑΑΚ
στην πρόταση για συμμετοχή στο
πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο
της 30/3.

Άγγελος Διονυσακόπουλος
Φιλοσοφική ΕΚΠΑ

Όλοι στα συλλαλητήρια 22 και 30 Μάρτη
Αθήνα, 17 Μάρτη
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“Εγκληματική οργάνωση υπό τον μανδύα κόμματος”

Μ
έχρι και το αναγνωστέο 274
έφτασε το δικαστήριο κατά
τη 235η δικάσιμο (14/3).

Προσπεράστηκαν ωστόσο τα έγγρα-
φα 254 και 255, το καταστατικό της
Χρυσής Αυγής και το φυλλάδιο
«Πρωτεσίλαος» όπως στάλθηκαν
στον Δημήτρη Ψαρρά το 1987, από
την ίδια τη ναζιστική οργάνωση,
άγνωστη ακόμα. Ο συνήγορος υπε-
ράσπισης Γ. Μιχαλόλιας έκανε έν-
σταση για τη γνησιότητα των εγγρά-
φων και το δικαστήριο επιφυλάχθη-
κε να αποφασίσει για την ανάγνωσή
του όταν κάνει την πρότασή της η
εισαγγελέας. 

Η υπεράσπιση θέλει να αποφύγει
να διαβαστεί το καταστατικό της Χ.Α
γιατί με την περιγραφή της ιεραρ-
χίας της και, κυρίως, με το εδάφιο
«Η Αρχή του Αρχηγού», ενοχοποιεί
τον Μιχαλολιάκο, ισόβιο αρχηγό της
εγκληματικής οργάνωσης. Πράγμα-
τι, το καταστατικό γράφει ότι ο αρ-
χηγός «είναι πρόσωπο απρόσβλητο
και απαραβίαστο… στέκει δε υπερά-
νω εκλογικών διαδικασιών και δεν
μετέχει στις σχετικές ψηφοφορίες»,
ενώ σύμφωνα με την Αρχή του Αρ-
χηγού (μετάφραση του ναζιστικού
fuhrerprinzip) ο αρχηγός είναι «η μυ-
στική φωνή του αίματος… ο ίδιος ο
Λαός… η ιστορική του ταυτότητα».
Ο αρχηγός είναι πρόσωπο «απαρα-
βίαστο» τόσο στις αποφάσεις (όπως
δείχνει η ιεραρχική δομή της οργά-
νωσης) όσο και στη θητεία.

Ωστόσο η υπεράσπιση …ξέχασε
να υποβάλλει ένσταση για το μεθε-
πόμενο έγγραφο, αφού ο Μιχαλό-
λιας είχε πλέον αποχωρήσει, ένα
φυλλάδιο που τιτλοφορείται «Χρυσή
Αυγή – Όρκος – 30/6/1983» και υπο-
γράφεται με τη σβάστικα και τη ση-
μείωση «A. Hitler» (έγγραφο 258). Ο

όρκος περιγράφει τους αποτρόπαι-
ους ακρογωνιαίους λίθους της ναζι-
στικής ιδεολογίας, που σύμφωνα με
πολλούς από τους μάρτυρες της δί-
κης -ανάμεσά τους και πρώην μέλη
της Χ.Α- δεν έχουν αλλάξει: «Ορκίζο-
μαι ότι θα αγωνισθώ με φανατισμό
και αποφασιστικότητα για την εξόν-
τωσι του βδελυρού, μισερού και αη-
διαστικού εχθρού της φυλής, του
παντοτεινού ενόχου της ιστορίας και
μοναδικού υπευθύνου δια την πα-
ρακμήν της ράτσας μου και δια τον
εκφυλισμό του πολιτισμού. Ορκίζο-
μαι ότι θα αγωνιστώ με όλες μου τις
δυνάμεις δια την οριστική συντριβή
του εβραίου υπανθρώπου», λέει
ανάμεσα σε άλλα το νεοορκισθέν
μέλος. Στο ίδιο έγγραφο έχει επισυ-
ναφθεί η αίτηση μέλους στην οποία
φαίνεται ότι η Χ.Α κρατάει λεπτομε-

ρές αρχείο με τα στοιχεία των με-
λών, σε αντιδιαστολή με τα θολά
που έλεγε περί «υποστηρικτών».

Το έγγραφο 253 είναι η σημερινή
εκδοχή του καταστατικού της Χ.Α,
που κατατέθηκε 30/8/2012 και έχει
ημερομηνία έγκρισης 22/8 χωρίς να
αναφέρει έτος. Σύμφωνα με τον
Ψαρρά, μάρτυρα της δίκης και δη-
μοσιογράφο στον «Σχολιαστή» όταν
έλαβε ταχυδρομικώς το αυθεντικό
καταστατικό, δεν γράφει έτος έγκρι-
σης για να μπορεί να ισχυριστεί ότι
αυτό ήταν ανέκαθεν το καταστατικό
της, ωστόσο το γεγονός ότι κατατέ-
θηκε 2 μήνες μετά την είσοδό της
στη Βουλή (χωρίς να είναι υποχρεω-
μένη η οργάνωση να κάνει κάτι τέ-
τοιο) καθώς και το ότι κάνει λόγο για
μνημόνια, δείχνει ότι συντάχτηκε την
εποχή της ανόδου της, σε μια ξεκά-

θαρη προσπάθεια κάλυψης του πα-
λιού καταστατικού. 

Ακροδεξιά βία
Ο Ψαρράς είχε τονίσει επίσης ότι

τον μανδύα του κόμματος η εγκλη-
ματική οργάνωση φρόντισε να τον
φορέσει από νωρίς, έχοντας βέβαια
σε μεγαλύτερη προτεραιότητα να
βγει στους δρόμους. Έτσι, έκανε
την ιδρυτική δήλωση του κόμματος
το 1983, «σε ανύποπτο χρόνο» όπως
έχει πει ο δημοσιογράφος, αλλά δεν
κατέβηκε σε εκλογές πριν περάσουν
πολλά χρόνια. Χρόνια που στο μετα-
ξύ άρχισε να απλώνει τον τρόμο και
προσπαθούσε να κερδίσει λίγα λε-
πτά δημοσιότητας στέλνοντας τις
φριχτές ιδέες της σε έντυπα όπως ο
«Σχολιαστής» που ασχολήθηκαν με
την ακροδεξιά βία. Το έγγραφο 257

προέρχεται από την εισαγγελία του
Αρείου Πάγου και λέει ότι το «κόμ-
μα» της Χρυσής Αυγής έχει πράγμα-
τι δηλωθεί το 1983 και δεν έχει κα-
ταθέσει άλλο καταστατικό πριν το
2012, πράγμα λογικό αφού δεν υπο-
χρεούται.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα έγγραφα
που διαβάστηκαν βρίσκεται ο κατά-
λογος τοπικών οργανώσεων της Χ.Α
(έγγραφο 249), στον οποίο αναφέ-
ρονται και οι υπεύθυνοι των τοπι-
κών. Η υπερασπιστική γραμμή της
Χ.Α σε σχέση με τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα και τον «περαστικό»
Ρουπακιά δέχεται άλλο ένα ισχυρό
πλήγμα, αφού το 2013 υπεύθυνοι
της Τ.Ο της Νίκαιας είναι οι Πατέ-
λης και Ρουπακιάς.

Τέλος, διαβάστηκε δελτίο τύπου
που εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλο-
γος Πειραιά την επόμενη της δολο-
φονίας του Παύλου Φύσσα, στο
οποίο τονίζει: «Ο θάνατος του Παύ-
λου Φύσσα δεν αποτελεί τυχαίο και
μεμονωμένο περιστατικό. Αντίθετα
αποτελεί προφανέστατη συνέχεια
του περιστατικού του Περάματος,
του Μελιγαλά, της επίθεσης κατά
του Δημάρχου Αθηναίων, της κακο-
ποίησης μεταναστών. Ο φόνος στην
Αμφιάλη είναι αποτέλεσμα της κλι-
μάκωσης του σχεδίου των εχθρών
της δημοκρατίας για την κατάλυση
των θεσμών, την ισοπέδωση του δια-
λόγου και της διαφωνίας, για τον εγ-
κλωβισμό σε συνθήκες φοβίας ολό-
κληρης της ελληνικής κοινωνίας».

Αφροδίτη Φράγκου

Α
κόμα μια μεγάλη “επιτυχία” κατέγραψε
η ελληνική δικαιοσύνη με την αθώωση,
την περασμένη Πέμπτη 15 Μάρτη, του

μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμ-
βρόσιου από την κατηγορία της δημόσιας
υποκίνησης σε βία ή μίσος με βάση τον αντι-
ρατσιστικό νόμο. Μετά από οκτώ ώρες ακροα-
ματικής διαδικασίας, το Μονομελές Πλημμε-
λειοδικείο Αιγίου κήρυξε χωρίς κανένα ενδοι-
ασμό αθώο τον μητροπολίτη για ομοφοβικό
του κείμενο το 2015, στο οποίο, με αφορμή τό-
τε το νόμο για την επέκταση του συμφώνου
συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια, είχε γρά-
ψει ανάμεσα σε άλλα “Ε, λοιπόν, αυτούς τους
ξεφτυλισμένους, φτύστε τους! Αποδοκιμάστε
τους! Μαυρίστε τους! Δεν είναι άνθρωποι! Εί-
ναι εκτρώματα της φύσεως! Ψυχικά και πνευ-
ματικά πάσχουν! Είναι άτομα με νοητική διατα-
ραχή!”. Προφανώς όμως για το δικαστήριο,
αυτά είναι λόγια “του Θεού”...

Η ίδια η διαδικασία της δίκης ήταν σκάνδαλο.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Patras Pri-
de, που μαζί με άλλες συλλογικότητες της περιο-

χής συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο
απαιτώντας την καταδίκη του Αμβρόσιου, “Κατά
την διάρκεια της δίκης η αστυνομία δεν επέτρεπε
την είσοδο στον χώρο στα διαμαρτυρόμενα άτο-
μα σε αντίθεση με τους εκπροσώπους της εκκλη-
σίας που έμπαιναν ανενόχλητοι. Μέσα στην αί-
θουσα οι 8 ενάγοντες [σ.σ. από τη ΛΟΑΤ κοινότη-
τα] ήρθαν αντιμέτωποι με το ομοφοβικό παραλή-
ρημα από τους συνήγορους υπεράσπισης του
κατηγορούμενου, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι
στο ίδιο έδρανο παρευρισκόταν και ο Μ. Αρβανί-
της, πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής”. Και
βέβαια ανάμεσα στους συνηγόρους υπεράσπι-
σης βρισκόταν και ο Βασίλης Οπλατζάκης, συνή-
γορος υπεράσπισης στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Η αθώωση του φασίστα παπά γίνεται ακόμα
πιο εξοργιστική μετά την ίδια την απολογία
του στο δικαστήριο. Μπορεί, κατά την προσφι-

λή τακτική των ομοϊδεατών του, να αρνήθηκε
τελικά ότι αναφερόταν στους ομοφυλόφιλους
προκειμένου να γλυτώσει την καταδίκη, αλλά
δεν δίστασε να πει προκλητικά ότι “Το «φτύστε
τους» είναι το λιγότερο. Αν είχα όπλο, και μπο-
ρούσα από τον νόμο, θα το χρησιμοποιούσα
να τελειώνουμε” και να εκφράσει τη ναζιστική
ιδελογία του λέγοντας “Αν παρόμοια φρασεο-
λογία χρησιμοποιούσαν οι ναζί, τότε μπράβο”.
Προφανώς όμως για το δικαστήριο κι αυτά εί-
ναι λόγια “χριστιανικής αγάπης”...

Παρόλα αυτά, ήταν μια αναμενόμενη από-
φαση. Η αστική δικαιοσύνη δεν είναι “ο υπέρ-
τατος προστάτης και θεματοφύλακας των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων” όπως δήλωσε αμέ-
σως μετά την απόφαση ο υπουργός Δικαιο-
σύνης Κοντονής, αλλά ο προστάτης και θεμα-
τοφύλακας των συμφερόντων της άρχουσας

τάξης -και η Εκκλησία είναι αναπόσπαστο
κομμάτι της. Αυτά τα “ιερά και όσια” δεν μπο-
ρούν να παραβιαστούν, όπως έχουν δείξει
άπειρες ανάλογες δικαστικές αποφάσεις από
τον Εφραίμ μέχρι τα αφεντικά της Μανωλά-
δας.

Μετά την τεράστια κατακραυγή, ο Κοντονής
δήλωσε ότι θα ζητήσει τα πρακτικά της δίκης
με το σκεπτικό της απόφασης για να εξετάσει
αν υπάρχουν τυχόν “παραφωνίες” (!) στην
υπόθεση. Δεν μπορεί να αναρωτηθεί κανείς αν
αυτή θα είναι η “παρέμβασή” του και στην πε-
ρίπτωση αθώωσης της ναζιστικής εγκληματι-
κής οργάνωσης... Ωστόσο το αντιφασιστικό κί-
νημα δε θα περιμένει να μάθει. Κλιμακώνοντας
τη δράση του, μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι
δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής θα καταλήξουν
στην φυλακή. Μόνο αυτό έχει τη δύναμη να το
κάνει -όπως ακριβώς, κόντρα σε όλους τους
Αμβρόσιους, ρασοφόρους και μη, το ΛΟΑΤ κί-
νημα έχει κερδίσει μια σειρά δικαιώματα και
στον ίδιο δρόμο θα συνεχίσει.

Λ.Β.

Επόμενες δικάσιμοι
Μάρτης: 21/3, 27/3 και 28/3 στον 
Κορυδαλλό. 22/3 στο Εφετείο.
Απρίλης: 2/4 και 23/4 στο Εφετείο. 
16/4,18/4, 20/4, 24/4 και 25/4 
στον Κορυδαλλό.

Αθήνα, 17 Μάρτη

Η αθώωση Αμβρόσιου 
δεν πτοεί το ΛΟΑΤ κίνημα
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Από τη Θράκη ως την Κρήτη,
Γιάννενα και Μυτιλήνη

Χ
ιλιάδες ένωσαν τη φωνή τους
ενάντια στο ρατσισμό και τους
φασίστες στις διαδηλώσεις της

17 Μάρτη σε μικρές και μεγάλες πό-
λεις της χώρας.

“Η διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη εί-
χε παλμό, μαζικότητα και μεγάλη
αποδοχή από τον κόσμο της πόλης”,
μας είπε η Δήμητρα Κομνιανού. “Από
τη συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέ-
λου και τις ομιλίες, μέχρι την πορεία
στους κεντρικούς δρόμους, τα αντι-
ρατσιστικά και αντιφασιστικά καλέ-
σματα και συνθήματα κέρδιζαν την
ανταπόκριση της πλειοψηφίας”. Η πο-
ρεία κατευθύνθηκε προς τα Γραφεία
της Χρυσής Αυγής, την οποία μπλό-
καραν τα ΜΑΤ.

Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Γιάννης
Κούτρας από την Ένωση Νοσοκομει-
ακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, ο Νίκος
Χατζάρας από το ΔΣ του Σωματείο
του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης,
ο Ηλίας Γεράκος από την 4η ΕΛΜΕ
Θεσσαλονίκης, η Αντιρατσιστική Πρω-
τοβουλία Θεσσαλονίκης, η ΚΕΕΡΦΑ
Θεσσαλονίκης, η ΚΕΕΡΦΑ Φλώρινας,
η Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ και η ΟΚΔΕ. Στην
πορεία συμμετείχαν επίσης με πανό η
Εναλλακτική Πρωτοβουλία Δικηγόρων
Θεσσαλονίκης, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Θεάτρου,
Τοπογράφων και Φυσικού, η ΚΕΕΡΦΑ
Φοιτητών/τριών.

“Μία από τις πιο επιτυχημένες δια-
δηλώσεις του τελευταίου διαστήματος
ήταν η 17 Μάρτη στα Γιάννενα, τόσο
από άποψη μαζικότητας όσο και παλ-
μού”, μας είπε η Λουίζα Γκίκα, “Το κα-
θοριστικό στοιχείο γι' αυτό ήταν η πα-
ρουσία των προσφύγων από το στρα-
τόπεδο του Κατσικά και από γύρω πε-
ριοχές, ανάμεσά τους γυναίκες με τα
παιδιά τους. Ο Κατσικάς έχει ανοίξει
ξανά τους τελευταίους δύο μήνες και
η συμμετοχή των προσφύγων θύμισε
σε όλους και όλες ότι αυτή η μάχη,
ενάντια στα στρατόπεδα, για ανοιχτές
πόλεις για όλους, για ανοιχτά σχολεία
για τα προσφυγόπουλα, δεν έχει τελει-
ώσει στην περιοχή μας.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από το

Σαμίρ, πρόσφυγα από τη Συρία, από
την ΚΕΕΡΦΑ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Στην
πορεία συμμετείχαν ακόμα με πανό ο
Φοιτητικός Σύλλογος της Καλών Τε-
χνών, ο Σύλλογος Εστιακών Φοιτητών
Δουρούτης, η ΛΑΕ και η ΟΚΔΕ. Πή-
ραμε μεγάλη έμπνευση για τη συνέ-
χεια του αγώνα”.

Δεκάδες αντιφασίστες και αντιφασί-
στριες διαδήλωσαν και στην Ξάνθη. Η
συγκέντρωση ξεκίνησε στην Κεντρική
Πλατεία με τους χαιρετισμούς απ’ όλο
τον κόσμο και ακολούθησαν η Μαρία
Λουκοπούλου πρόεδρος της ΕΛΜΕ
Ξάνθης, ο Παντελής Αποστολίδης από
την ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης, ο Μουσταφά
Τσολάκ, δημοσιογράφος, από την Αν-
τιεθνικιστική Κίνηση, ο Τζεμαλή Μηλια-
ζήμ από την τοπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η
Βάσω Αλεξοπούλου από το Σοσιαλι-
στικό Εργατικό Κόμμα. Το χαιρετισμό
από την Τουρκία διάβασε η Σιμπέλ
Κυρλίντ. “Η πορεία έκανε αίσθηση
στην πόλη, δεν ήταν λίγος ο κόσμος
που μας υποδεχόταν με υψωμένες τις
γροθιές”, μας είπε ο Παντελής Απο-
στολίδης.

“Περίπου 300 άτομα συγκεντρώθη-
καν στην πλατεία Γεωργίου στην Πά-
τρα”, μας είπε η Τόνια Λαχανιώτη,
“Την συγκέντρωση χαιρέτησαν η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, φοιτητικοί σύλλογοι και η
ΚΕΕΡΦΑ τονίζοντας την ανάγκη κοι-
νής δράσης. Ακολούθησε πορεία στο
κέντρο της πόλης στην οποία συμμε-
τείχαν επίσης η Α' ΕΛΜΕ Αχαΐας, το
Σωματείο εργαζομένων ΠΓΝΠ, η Κί-
νηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προ-
σφύγων και Μεταναστών, το Pride
Πάτρας, η ΛΑΕ.

“Θα ζήσουμε μαζί”

Η πορεία κατέληξε στο εργοστάσιο
του Λαδόπουλου όπου βρίσκονται εκα-
τοντάδες μετανάστες. Χρειάζεται
απάντηση στα σχέδια του Βίτσα να εκ-
κενωθούν άμεσα τα δύο εργοστάσια
στην Πάτρα. Διεκδικούμε ότι οι μετα-
νάστες και οι πρόσφυγες θα ζήσουν
ελεύθερα μαζί μας και με ανθρώπινες
συνθήκες διαβίωσης”.

Επιτυχημένη ήταν η συγκέντρωση
και στα Χανιά. Η πορεία ξεκίνησε από
την πλατεία της Αγοράς και πέρασε

μέσα από το κέντρο της πόλης. Στο
συλλαλητήριο καλούσαν ο Σύλλογος
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Χανίων (ΣΕΠΕ), η Ένωση Λει-
τουργών Μέσης Εκπαίδευσης Χανίων
(ΕΛΜΕ), η Αλβανική Κοινότητα, η Ενω-
τική Πρωτοβουλία Φοιτητών Πολυτε-
χνείου Κρήτης, η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ,, οι ΣΑΜΠΟΤΑΖ – ΕΑΑΚ ΤΕΙ Χα-
νίων, το Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μετα-
ναστών, η κατάληψη Ρόζα Νέρα, η
Ροσινάντε. 

Με τη συμμετοχή πολλών μαθητών
και μαθητριών έγινε η συγκέντρωση
και η πορεία στο Ηράκλειο. Με τα πα-
νό τους συμμετείχαν οι Σύλλογοι Φοι-
τητών Βιολογικού και Ιατρικής, η
ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ και άλ-
λες οργανώσεις. Μετά τη συγκέντρω-
ση και τους χαιρετισμούς ακολούθη-
σε πορεία στους κεντρικούς δρόμους
της πόλης. Συγκέντρωση στην πλα-
τεία Ελευθερίας έγινε στο Βόλο. Απο-
φάσεις συμμετοχής είχαν πάρει οι
φοιτητικοί σύλλογοι Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και ΙΑΚΑ, το νομαρχιακό
τμήμα της ΑΔΕΔΥ και το Σωματείο
Ιδιωτικής Υγείας. Στη συγκέντρωση
χαιρέτισαν και εκπρόσωποι από την
Κουζίνα Αλληλεγγύης.

Πάνω από 300 άτομα, ντόπιοι και
μετανάστες, συμμετείχαν στην κινη-
τοποίηση που πραγματοποιήθηκε
στην πλατεία Σαπφούς στην Μυτιλή-
νη. Όπως αναφέρει ο Θράσος Αβρα-
άμ σε ανάρτησή του: “Ιδιαίτερη μνεία
έγινε στην δίωξη που υπόκεινται 35
Αφρικανοί πρόσφυγες οι οποίοι
έχουν συλληφθεί ως υπαίτιοι για τα
γεγονότα του Ιουλίου 2017 στο στρα-
τόπεδο της Μόριας. Οι συλλήψεις
των 35 προσφύγων τότε είχαν γίνει
στο σωρό από την αστυνομία και με
μοναδικό κριτήριο το χρώμα του δέρ-
ματος τους ενώ το βαρύ κατηγορη-
τήριο είναι στημένο και καρμπόν για
όλους. Η δική των 35 πρόκειται να γί-
νει στο τέλος του επόμενου μήνα.
Μετά το τέλος των ομιλιών ακολού-
θησε πορεία στην προκυμαία της Μυ-
τιλήνης όπου κυριάρχησαν τα συνθή-
ματα «Ελευθερία», «Η Μόρια είναι
φυλακή» και «Να σταματήσουν τώρα
οι απελάσεις»”.

Αντιρατσιστικές-αντιφασιστικές κι-
νητοποιήσεις είχαν επίσης καλεστεί
στις 17 Μάρτη στην Πρέβεζα, τη Λα-
μία, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα. Ενώ στο
Ναύπλιο την ίδια μέρα πραγματοποι-
ήθηκε το 2ο Φεστιβάλ Τέχνης και
Αποδοχής με βασικό διοργανωτή το
3ο Δημοτικό Σχολείο και τη συμμετο-
χή πολλών τοπικών κινήσεων και συλ-
λογικοτήτων, το οποίο έκλεισε με αν-
τιρατσιστική Παρέλαση στους δρό-
μους της πόλης υπό τους ήχους των
Quilombo.

Λ.Β.

Αθήνα

Xανιά

Πάτρα

Ξάνθη

Ηράκλειο

Γιάννενα
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Πολύχρωμο οργισμένο ποτάμι στην Αθήνα
Η

οργή ξεχείλιζε το Σάββατο
17 Μάρτη στο κέντρο της
Αθήνας. Η είδηση των 16 νέ-

ων πνιγμένων προσφύγων στο Αγα-
θονήσι, ανάμεσά τους έξι παιδιών
και ενός βρέφους, σημάδεψε τη δια-
δήλωση των πάνω από δέκα χιλιά-
δων διαδηλωτών που πλημμύρισαν
τους δρόμους στο πλαίσιο της Διε-
θνούς Ημέρας Δράσης Ενάντια στο
Ρατσισμό και τους Φασίστες. Η πο-
ρεία τους, από την Ομόνοια στη
Βουλή και από εκεί στα γραφεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατήγγειλε το
νέο ρατσιστικό έγκλημα, αποτέλε-
σμα των κλειστών συνόρων και της
ρατσιστικής συμφωνίας με την
Τουρκία που εφαρμόζει η κυβέρνη-
ση του Τρίπρα. Και ταυτόχρονα
απαίτησε το κλείσιμο των γραφείων
ορμητηρίων της Χρυσής Αυγής και
την ισόβια καταδίκη των δολοφόνων
της ναζιστικής συμμορίας.

Από νωρίς η ΚΕΕΡΦΑ υποδεχόταν
τους διαδηλωτές με σημαίες, πικέ-
τες και το πανό -σύμβολο πια των
αντιρατσιστικών και αντιφασιστικών
κινητοποιήσεων- της ζωγράφου
Εύας Μπέη “Πρόσφυγες Καλοδε-
χούμενοι”. Από τα μικρόφωνα η Μα-
ρία Δρακοπούλου και ο Αλέξανδρος
Μαρτζούκος από το Σωματείο Ελλή-
νων Ηθοποιών καλούσαν στη συγ-
κέντρωση και την πορεία, ενώ οι ίδι-
οι λίγο αργότερα, μαζί με τον Αντώ-
νη Βογιατζή, διάβασαν τη Διακήρυξη
των Ανθρώπων των Γραμμάτων και
των Τεχνών για τις 17 Μάρτη, την
οποία τις προηγούμενες βδομάδες
και μέρες είχαν υπογράψει εκατον-
τάδες προσωπικότητες του χώρου.

Πρώτοι έφτασαν στην Ομόνοια οι
πρόσφυγες από το στρατόπεδο στο
Σχιστό. “Είμαστε εκεί πάνω 1500 άτο-
μα”, μας είπε ο Καφάρ Καριμί, Αφγα-
νός πρόσφυγας, “Δεν έχουμε καμία
βοήθεια από κυβέρνηση και υπουρ-
γείο. Τα παιδιά δεν έχουν δικαίωμα
να πάνε σχολείο. Δεν υπάρχει υγεία
και διερμηνέας. Τα λίγα λεφτά από
ΕΕ και κυβέρνηση δε φτάνουν να πε-
ράσουμε το μήνα. Είναι δύσκολο να
βγούμε έξω και έχουμε προβλήματα
με την αστυνομία και τους στρατιώ-
τες που κάνουν ό,τι θέλουν”.

Ενώ η πλατεία γέμιζε σιγά σιγά
από τα πανό και τους διαδηλωτές,
το συγκρότημα Sexy Christians ανέ-
βαινε στην εξέδρα για να ξεκινήσει
μουσικά τη συγκέντρωση. Κατά τη
διάρκεια των τραγουδιών τους που
συνοδεύονταν από δυνατά χειρο-
κροτήματα, διαβάζονταν οι χαιρετι-
σμοί αλληλεγγύης που είχαν στείλει
οι διοργανωτές των αντίστοιχων δια-
δηλώσεων στη Γερμανία, την Πολω-
νία, τη Βαρκελώνη, την Αυστραλία,
τη Νότια Κορέα, δίνοντας την αίσθη-
ση του διεθνούς συντονισμού και ξε-
σηκωμού.

Όλοι οι ομιλητές και οι ομιλήτριες
στη συγκέντρωση μίλησαν για τη
μάχη ενάντια στο ρατσισμό και τους
νεοναζί, ενάντια στη φτώχεια και
τους πολέμους. Την αρχή έκανε ο
Κώστας Παπαδάκης, από την Πολιτι-
κή Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής και ακολούθησε η Αργυρή Ερω-
τοκρίτου, μέλος του Σωματείου Ερ-
γαζομένων Νοσοκομείου Γεννημα-
τάς και ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ. Μαζί με
τα παιδιά της Πακιστανικής Κοινότη-
τας ανέβηκε στην εξέδρα ο Τζαβέντ
Ασλάμ, πρόεδρος της Κοινότητας,
θυμίζοντας την πρόσφατη νίκη στο
σχολείο του Κεραμεικού, όπου το
αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κί-
νημα τα υποδέχτηκε μαζικά ενάντια
στην απόπειρα των φασιστών να τα
πετάξουν έξω. Το λόγο πήραν επί-
σης ο Θανάσης Κούρκουλας, από
την Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό, ο
Μετίν Μπίνγκο, Κούρδος πρόσφυ-
γας από το στρατόπεδο του Λαυρί-
ου, ο Τζαμάλ Χασιμί, Αφγανός πρό-
σφυγας από το στρατόπεδο του Σχι-
στού, η Στέλλα Τραγά από το ΣΥ-
ΠΡΟΜΕ, ο Αντώνης και ο Αλί από το
City Plaza.

Στη κορυφή της πορείας διαδήλω-
σαν οι πρόσφυγες και οι αλληλέγγυοι
από τις καταλήψεις στέγης προσφύ-
γων. Σε όλο το μήκος τον τόνο τον
έδιναν τα προσφυγόπουλα με τα βαμ-
μένα πρόσωπα καθώς και τα αυτο-
σχέδια πλακάτ και φωτογραφίες που
κατήγγειλαν την Ευρώπη Φρούριο και
απαιτούσαν σε όλες τις γλώσσες
ανοιχτά σύνορα, ελεύθερη μετακίνη-
ση, οικογενειακή επανένωση, να κλεί-
σουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης,
να σταματήσει το δουλεμπόριο στη
Λιβύη και το μακελειό στην Αφρίν.

“Στοπ στο φασισμό και το ρατσι-
σμό – τσακίστε τους ναζί” έγραφε το
γιγαντοπανό που άνοιγε τα μπλοκ
της ΚΕΕΡΦΑ και κρατούσαν μικροί
και μεγάλοι διαδηλωτές. “Είμαστε
εδώ γιατί όταν ο καπιταλισμός πέ-
φτει, ο φασισμός ανεβαίνει και ανα-
δύονται τα φίδια. Πρέπει να τα στα-
ματήσουμε”, μας είπε η Δήμητρα
Ξενάκη, ψυχολόγος.

Συνδικάτα

Τα συνδικάτα βρέθηκαν ξανά στην
πρώτη γραμμή. Με πανό συμμετεί-
χαν τα Σωματεία Εργαζόμενων στα
Νοσοκομεία Γεννηματάς και Άγιος
Σάββας, η Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας, η ΠΕ-
ΝΕΝ, η ΠΟΣΠΕΡΤ, η Πρωτοβουλία
Γένοβα Ιντρακόμ, οι εργαζόμενοι και
οι συμβασιούχοι του ΥΠ.ΠΟ. “Βλέ-
ποντας ότι αυτά τα δύο στοιχεία, το
ρατσισμό και το φασισμό, τα χρησι-
μοποιεί κάθε εξουσία πλέον πολύ
ανοιχτά για να μπορέσει να συγκρα-
τήσει τον αγώνα που ξεκινάει πιο έν-
τονα η εργατική τάξη, κατεβήκαμε
σήμερα για να δείξουμε ότι δε θα
περάσουν αυτά τα χαρτιά που παί-
ζουν”, μας είπε η Μαρία, νοσηλεύ-
τρια στο Γεννηματάς, “Η πορεία σή-
μερα είναι δυναμική από κάθε άπο-
ψη, είναι ένα όμορφο χαλί από δια-
φορετικούς ανθρώπους που είναι
ένα”. “Οι εργαζόμενοι στα νοσοκο-
μεία έχουμε δώσει μάχες ενάντια
στο ρατσισμό και τους φασίστες”,
μας είπε η Γεωργία Κόλλια, διοικητι-
κός στο Σωτηρία, “Ολοι είμαστε άν-
θρωποι και έχουμε δικαίωμα στην
υγεία, εμείς δεν ξεχωρίζουμε τους
ανθρώπους. Σήμερα η πορεία είναι
πολύ δυνατή”.

Με τα θύματα των ρατσιστικών
επιθέσεων στον Ασπρόπυργο μπρο-

στά, ένα δυναμικό μπλοκ δημιούρ-
γησαν εκεί η Πακιστανική Κοινότητα,
η Μπαγκλαντεσιανή Κοινότητα, το
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων και η
Αφγανική Κοινότητα. Ενώ το δικό
τους μπλοκ είχαν και οι μαθητές An-
ticapitalista μαζί με το Λεόντειο Λύ-
κειο Πατησίων και το 4ο ΓΕΛ Ηρα-
κλείου. “Είμαστε σήμερα στο δρόμο
για να κλείσουν τα γραφεία της Χρυ-
σής Αυγής, για να καταργηθούν οι
ρατσιστικές συμφωνίες με την Forn-
tex, για να ανοίξουν τα σύνορα για
τους πρόσφυγες και να νομιμοποι-
ηθούν οι μετανάστες. Δε θα αφή-
σουμε άλλο τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα να καταπατούνται”, μας είπε η
Αγάπη από το Λεόντειο.

Από τα πιο μαζικά της πορείας
ήταν τα μπλοκ του Σύλλογου Φοιτη-
τών Φιλοσοφικής Αθήνας και της
ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας που δίνουν
ταυτόχρονα τη μάχη ενάντια στο νό-
μο Γαβρόγλου και τη μνημονιακή
διάλυση των σχολών τους. “Διαδη-
λώνουμε σήμερα για ανοιχτά σύνο-
ρα, για μια χώρα χωρίς διακρίσεις,
για να διώξουμε το φασισμό από τις
σχολές, το δρόμο, τη ζωή μας”, μας
είπε η Κατερίνα, φοιτήτρια στη Γερ-
μανική Φιλολογία της Φιλοσοφικής,
“Πήραμε την απόφαση να συμμετέ-
χουμε στη συνέλευσή μας που είχε
θέμα τις επιθέσεις στα πανεπιστήμια
και το πώς οι φοιτητές θα παλέψου-
με για μια καινούργια μέρα. Σήμερα
είναι πολύ δυναμική η πορεία, το
κλίμα είναι καταπληκτικό. Θέλουμε
να συνεχίσουμε με καταλήψεις”.

“Οι εργάτες όλου του κόσμου δεν
έχουν τίποτα να χωρίσουν. Ο ρατσι-
σμός και η ξενοφοβία είναι όπλο του
καπιταλισμού. Η πορεία σήμερα εί-
ναι εξαιρετική, πολύ μαζική. Να ενώ-

σουμε τις δυνάμεις μας ακόμα πε-
ρισσότεροι”, μας είπε ο Θάνος,
άνεργος, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ Νέας
Ιωνίας. “Αυτή η μέρα είναι παγκό-
σμια, είναι για όλους τους ανθρώ-
πους και τους καταπιεσμένους. Θέ-
λουμε την εργατιά ενωμένη κι έτσι
θα συνεχίσουμε”, μας είπε ο Αντρέ-
ας Γρηγοράτος από την ΚΕΕΡΦΑ
Γαλατσίου. Τα πρόσωπα του Παύ-
λου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν
στο πανό της Πρωτοβουλίας για το
Κλείσιμο των Γραφείων των Νεοναζί
της Χρυσής Αυγής, που έκλεινε μαζί
με τα πανό της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης και του ΣΕΚ τα μπλοκ της
ΚΕΕΡΦΑ, θύμιζαν σε όλους τα θύμα-
τα των φασιστικών επιθέσεων.

Μαζικά ήταν τα μπλοκ της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. Το πανό της Ομάδας LGBTQI
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συσπείρωσε τον κό-
σμο του ΛΟΑΤ κινήματος που δέχε-
ται επιθέσεις από κάθε είδους φασι-
στοειδή, από τον Αμβρόσιο μέχρι
τους χρυσαυγίτες. “Σήμερα κάνουμε
επανάσταση”, μας είπε η Άννα, μα-
θήτρια στο 4ο Γενικό Λύκειο Χαλαν-
δρίου, “Πολεμάμε για τα δικαιώματά
μας. Ως κοινότητα θέλουμε να εκ-
φραζόμαστε ελεύθερα ενάντια σε
όσους μας θέλουν στη ντουλάπα.
Για μένα ως τρανς άτομο είναι πολύ
σημαντική αυτή η μέρα, γιατί θέλω
να είμαι στο φως. Δε θέλω η Χρυσή
Αυγή και οι φασίστες να με έχουν
στο στόχαστρο”.

Πολλές ήταν οι δημοτικές κινήσεις
που είχαν πάρει αποφάσεις συμμε-
τοχής στη διαδήλωση. Το παρών με
πανό έδωσαν η Αριστερή Κίνηση Πε-
ριστερίου, η Ανοιχτή Πόλη, το Κόν-
τρα στο Ρεύμα Νίκαιας-Ρέντη, το
Πόλης Ξεκίνημα. Την ενωτική αυτή
κινητοποίηση στήριξαν με την πα-
ρουσία τους μια σειρά ακόμα κινή-
σεις, συλλογικότητες και οργανώ-
σεις, όπως η Παμπειραϊκή Πρωτο-
βουλία, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Με-
ταλλειολόγων, Φυσικού, Μαθηματι-
κού, Γεωλογικού και ΗΜΜΥ, ο Συν-
τονισμός για το Προσφυγικό-Μετα-
ναστευτικό, η Αντιπολεμική Διεθνι-
στική Κίνηση, ο Αντιφασιστικός Συν-
τονισμός Καλλιθέας-Μοσχάτου-Ταύ-
ρου, το Δίκτυο Ανυπότακτων Γονιών,
η Καμιά Ανοχή, η ΟΚΔΕ-Σπάρτακος,
το ΜΕΤΑ, η ΛΑΕ, η Κίνηση Απελάστε
το Ρατσισμό, το Κυριακάτικο Σχο-
λείο Μεταναστών, η ΟΚΔΕ, η ΟΡΜΑ,
η Ροσινάντε.

Έξω από τα γραφεία της ΕΕ, τα
οποία προστάτευαν κλούβες των
ΜΑΤ, έγιναν νέες ομιλίες. Ανάμεσα
σε όσους πήραν το λόγο ήταν η Κα-
τερίνα Θωίδου, δημοτικός σύμβου-
λος Νίκαιας Ρέντη και η Βασίλεια
Χαρλαύτη, από τη ΣΓΤΚΣ Αθήνας
που κάλεσαν σε κλιμάκωση του
αγώνα. 

Λένα Βερδέ

Αθήνα, 17 Μάρτη
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Ο
ΧΙ στον ρατσισμό- ΟΧΙ στον
φασισμό είπαν σε όλες τις
γλώσσες, δεκάδες χιλιάδες

άνθρωποι που συμμετείχαν στις δια-
δηλώσεις σε πάνω από 80 πόλεις σε
περίπου 20 χώρες για τη Διεθνή Μέ-
ρα Δράσης στις 17 Μάρτη. 

«Από το Λονδίνο μέχρι την Αθήνα
χιλιάδες διαδήλωσαν σε όλη την Ευ-
ρώπη για να τιμήσουν τη μέρα ενάν-
τια στο ρατσισμό» γράφει χαρακτηρι-
στικά το εκτενές ρεπορτάζ του Inde-
pendent με τις μεγαλύτερες διαδη-
λώσεις να γίνονται στο Λονδίνο, την
Βιέννη, την Αθήνα και την Βαρσοβία. 

Στην Βρετανία, περίπου 20.000
διαδήλωσαν στο Λονδίνο, 1500 στην
Γλασκώβη και 500 στο Κάρντιφ. Τις
διαδηλώσεις καλούσε το Stand Up
To Racism και είχε την υποστήριξη
δεκάδων συνδικάτων. «Οι σημερινές
διαδηλώσεις είναι μια έμπνευση για
όσους θέλουν να παλέψουν ενάντια
στον ρατσισμό» τόνισε ο Γουέιμαν
Μπένετ από το Stand Up To Racism.
«Μπορέσαμε να φτιάξουμε τοπικές
ομάδες με δράσεις όπως μαζικές
εξορμήσεις στο δρόμο αλλά και στο
διαδίκτυο. Χρειάζεται να δυναμώ-
σουμε τη δράση μας στις γειτονιές
και τους χώρους εργασίας έτσι
ώστε το Stand Up To Racism να συ-
νεχίσει να εξελίσσεται σε ένα ακόμη
μεγαλύτερο κοινωνικό κίνημα». Ο
Kevin Courtney, από το συνδικάτο
εκπαιδευτικών NEU τόνισε ότι «το
σωματείο είναι περήφανο που συμ-
μετέχει στο Stand Up To Racism»
και ότι μπορεί όλοι να είμαστε ευχα-
ριστημένοι που οι ηγέτες του «Bti-
tain First» είναι στην φυλακή αλλά
έχουμε δει την ανάπτυξη άλλων ρα-
τσιστικών ομάδων όπως το Football
Lads Alliance. Τα συνδικάτα έχουν
την ευθύνη να κινητοποιηθούν ακό-
μη περισσότερο». 

Πάνω από 8.000 διαδηλωτές συμ-
μετείχαν στο μεγάλο συλλαλητήριο
που έγινε μετά από κάλεσμα της ομ-
πρέλας «Πλατφόρμα για μια ανθρώ-
πινη πολιτική ασύλου» κάτω από χιο-
νόπτωση σε μια παγωμένη Βιέννη. Η
συμμετοχή ήταν μεγάλη και ανάλο-
γη με το συλλαλητήριο που έγινε
στην ορκωμοσία της νέας κυβέρνη-
σης με τη συμμετοχή του ακροδεξι-
ού-φασιστικού κόμματος FPO.

Συμμετείχαν δεκάδες συλλογικό-
τητες και συνδικάτα, οργανώσεις
από όλο το φάσμα της αριστεράς
και των Πρασίνων, κοινότητες μετα-
ναστών, το Δίκτυο μουσουλμανική
κοινωνία των πολιτών, οι «Εβραίοι-
Αυστριακοί φοιτητές γυμνασίου», η
Αυστριακή Φοιτητική Ένωση, ενώ
μαζική ήταν και η συμμετοχή των
Κουρδικών οργανώσεων που κατήγ-
γειλαν την επέμβαση στο Αφρίν.
Στην ιστορική πλατεία Ηρώων όπου

βρίσκεται το Μνημείο κατά του πο-
λέμου και του φασισμού οι διαδηλω-
τές κάλυψαν το χώρο με πλακάτ που
έγραφαν «ποτέ ξανά».

Στο Παρίσι η διαδήλωση έγινε μέ-
σα σε χιονοθύελλα. «Ήταν μάλλον η
πρώτη φορά μετά τις μεγάλες απερ-
γίες του Δεκέμβρη του 1995, που γι-
νόταν συλλαλητήριο στο Παρίσι μέ-
σα σε τέτοιο κρύο και χιονοθύελλα»
μας μεταφέρει ο Ντενί Γκοντάρ.
«Παρόλ ’αυτά, στο Παρίσι, αλλά και
στη Τουλούζη, το Περπινιάν και στη
Μασσαλία, περισσότερο από 10.000
διαδηλωτές συμμετείχαν στις διαδη-
λώσεις της 17 Μάρτη ενάντια στον
ρατσισμό και την αστυνομική βία και
σε αλληλεγγύη με τους μετανάστες. 

“Αγωνιστική άνοιξη”

Στο Παρίσι ήρθαν λεωφορεία από
πολλές πόλεις απ ‘ολη τη Γαλλία,
και φύγανε πορείες από πολλες πό-
λεις και γειτονιές γύρω από το Παρί-
σι για να φτάσουν το συλλαλητήριο.
Ήταν μια ζωντανή, μαχητική και
χρωματιστή διαδήλωση. Την επόμε-
νη μέρα, 150 Sans-papiers (μετανά-
στες χωρίς χαρτιά) μπήκανε στη Μη-
τρόπολη του Σαιντ-Ντενίς, παλιά εκ-
κλησία των βασιλιάδων. Η αστυνο-
μία τους έβγαλε έξω βιαία, η δράση
τους όμως δείχνει τη μαχητικότητα
που υπάρχει ενάντια στο νέο νομο-
σχέδιο της κυβέρνησης ενάντια
στους μετανάστες και πρόσφυγες.
Και παράλληλα ετοιμάζονται απερ-
γίες στους σιδηρόδρομους, στα νο-
σοκομεία και στα σχολεία και σχο-
λές. Μια αγωνιστική άνοιξη». 

Διαδηλώσεις στις 17 Μάρτη έγι-
ναν σε εννέα πόλεις της Πολωνίας.
Πέντε χιλιάδες διαδήλωσαν στην
Βαρσοβία με συνθήματα «Διεθνής
αλληλεγγύη», «Αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες», «Βαρσοβία ελεύθερη
από ρατσισμό- φασισμό», «Η Πολω-
νία λευκή μόνο το χειμώνα» «Κανέ-

νας άνθρωπος δεν είναι παράνομος»
άλλα και ενάντια στον αντισημιτι-
σμό. Μεταξύ των ομιλητών στη συγ-
κέντρωση ήταν εκπρόσωποι κοινοτή-
των μεταναστών και της μουσουλμα-
νικής κοινότητας στην Πολωνία. Οι
διαδηλώσεις που έγιναν ήταν αποτέ-
λεσμα μιας πλατιάς συνεργασίας
μεταξύ πολλών συλλογικοτήτων και
οργανώσεων με τη συμμετοχή και
του γυναικείου κινήματος που είχε
διαδηλώσει ξανά στις 8 Μάρτη ενάν-
τια στις επιθέσεις της κυβέρνησης
στο δικαίωμα της έκτρωσης.

“Το αντιρατσιστικό και αντιφασι-
στικό κίνημα στην Πολωνία μεγαλώ-
νει, αλλά χρειάζεται να μεγαλώσει
πολύ περισσότερο απέναντι στην
άνοδο των φασιστών και σε αυτό οι
διαδηλώσεις που έγιναν σήμερα σε
όλο τον κόσμο μας δίνουν δύναμη»
είπε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Άντι Ζεμπρόφκσι από την οργάνωση
Εργατική Δημοκρατία. 

Στην Βαρκελώνη, η διαδήλωση,
που καλέστηκε από την κίνηση
«Ενωμένοι ενάντια στο ρατσισμό και
τον Φασισμό» με την υποστήριξη
μιας σειράς σωματείων και οργανώ-

σεων, έγινε ταυτόχρονα με δύο άλ-
λες μαζικές διαδηλώσεις την ίδια μέ-
ρα, η μια ενάντια στις περικοπές
στις συντάξεις και η άλλη για την
υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου.

«H διαδήλωση ήταν δυναμική, διέ-
σχισε τις εργατογειτονιές της Βαρκε-
λώνης (σε ένα σημείο ήρθε αντιμέτω-
πη με φασίστες που κρύφτηκαν πίσω
από την αστυνομία) και συμμετείχαν
από βουλευτές μέχρι το συνδικάτο
των μικροπωλητών. Προηγήθηκε την
προηγούμενη μέρα μαζική διαδήλω-
ση μικροπωλητών μετά το θάνατο Σε-
νεγαλέζου μικροπωλητή μετά από
καταδίωξη της δημοτικής αστυνομίας
στην Μαδρίτη. Αντιρατσιστική διαδή-
λωση έγινε στις 17 Μάρτη και στην
πόλο Αλκόι κοντά στην Βαλένθια, ενώ
στις 21 Μάρτη έχει καλεστεί αντίστοι-
χη κινητοποίηση στην Μενόρκα» μας
μεταφέρει ο Ντέιβιντ Καρβάλα από
την Βαρκελώνη.

Να σημειώσουμε εδώ ότι στην Ιτα-
λία, που τον περασμένο μήνα συγ-
κλονίστηκε από τις αντιφασιστικές
κινητοποιήσεις αν και δεν έγιναν δια-
δηλώσεις στις 17 Μάρτη, πάνω από
δέκα χιλιάδες άνθρωποι διαδήλω-

σαν έξι μέρες νωρίτερα στις 11
Μάρτη στην Φλωρεντία σε ένα μεγά-
λο αντιρατσιστικό συλλαλητήριο για
να καταγγείλουν την δολοφονία μέ-
σα στην πόλη ενός άλλου Σενεγαλέ-
ζου μικροπωλητή. 

Διαδήλωση έγινε και στην Πράγα
από την κοινότητα των Ρομά, με βα-
σικό θέμα την αμφισβήτηση του
Ολοκαυτώματος των Ρομά από τους
ναζί στην διάρκεια του Β’ Παγκόσμι-
ου πολέμου. Στη Δανία, με συμμετο-
χή σωματείων και κοινοτήτων μετα-
ναστών έγιναν διαδηλώσεις σε πέντε
πόλεις ανάμεσα τους η Κοπεγχάγη
και το Οντένσε, που είχαν και την με-
γαλύτερη συμμετοχή. Στο Άμστερν-
ταμ στην Ολλανδία η κινητοποίηση
που έγινε στις 18 Μάρτη ήταν μια ευ-
καιρία για άπλωμα της καμπάνιας
ενάντια στην ρατσιστική πολιτική της
κυβέρνησης και την ακροδεξιά ενό-
ψει των τοπικών εκλογών που ακο-
λουθούν στις 21 Μαρτίου. 

Με συνθήματα «Και άλλοι νεκροί
πρόσφυγες στο Αιγαίο σήμερα, όχι
στο ρατσισμό, ανοίξτε τα σύνορα, το
άσυλο είναι ανθρώπινο δικαίωμα» έγι-
νε η μέρα δράσης στην Ιστανμπούλ
στα πλαίσια της οποίας πραγματοποι-
ήθηκε και εκδήλωση-συζήτηση. «Κα-
ταδικάζουμε την ρατσιστική συμφω-
νία ανάμεσα στην ΕΕ και στην Τουρ-
κία, που απειλεί αυτούς που αναζη-
τούν άσυλο από τις θλιβερές συνέπει-
ες ενός πολέμου που αυτοί δημιούρ-
γησαν» μας μεταφέρει η Ντενίζ. 

Διαδήλωση στις 18 Μάρτη ενάντια
στις ρατσιστικές διακρίσεις και το
μίσος έγινε και στην Σεούλ στη Νό-
τια Κορέα. 

Ακολουθούν τις επόμενες μέρες,
η διαδήλωση στο Δουβλίνο, στην Σε-
βίλλη και στις Βρυξέλλες στις 21
Μαρτίου, ενώ στις 25 Μαρτίου, την
σκυτάλη παίρνει η Αυστραλία όπου
αντιρατσιστικές διαδηλώσεις έχουν
ήδη καλεστεί σε 17 πόλεις σε όλη τη
χώρα. 

Γ.Π.

Πάνω από τριακόσια άτο-
μα, ελληνοκύπριοι, τουρκο-
κύπριοι, Κούρδοι και μετα-

νάστες συμμετείχαν στην αντιφασιστική πορεία το
Σάββατο 17 Μάρτη στη Λευκωσία. Η πορεία καλέστη-
κε από κόμματα και οργανώσεις της αριστεράς, συν-
δικαλιστικές οργανώσεις και από τις δύο πλευρές,
αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές κινήσεις. Η πορεία
ήταν δυναμική με μεγάλη συμμετοχή νεολαίας και
διέσχισε το εμπορικό κέντρο της Λευκωσίας με αντι-
ρατσιστικά και αντιφασιστικά συνθήματα και κατέλη-
ξε στην Πλατεία Φανερωμένης.

Αφού παρουσιάστηκε ένα σύντομο απόσπασμα από
το εξαίρετο θεατρικό «Τα Παιδιά της Γάζας» ακολού-
θησαν χαιρετισμοί από τον ΓΓ Γραμματέα του ΑΚΕΛ
Άντρο Κυπριανού και τον Χασάν Φελέκ, Πρόεδρο της
τουρκοκυπριακής συνδικαλιστικής οργάνωσης DEV-

IS, και από εκπρόσωπο των μεταναστών. Ακολούθησε
μουσικό πρόγραμμα με αντιφασιστικά τραγούδια.

Ηταν μια σημαντική εκδήλωση που όχι μόνο έβαλε
με δυναμικό τρόπο την Λευκωσία μέσα στον χάρτη
των αντιφασιστικών κινητοποιήσεων με την ευκαιρία
της διεθνούς ημέρας αλλά έστειλε και ένα μήνυμα ότι
ένα μαζικό και δυναμικό αντιφασιστικό κίνημα είναι
και αναγκαίο και εφικτό, για να φράξουμε το δρόμο
στους νεοναζί του ΕΛΑΜ, της Χρυσής Αυγής Κύπρου,
που στις τελευταίες προεδρικές εκλογές ανέβασαν
τα εκλογικά τους ποσοστά και έχουν αναθαρρέψει.

Η Εργατική Δημοκρατία συμμετείχε και στήριξε αυ-
τή την προσπάθεια με όλες της τις δυνάμεις και δίνει
συνέχεια στις 20 Μάρτη με την προβολή του ντοκι-
μαντέρ του Στέλιου Κούλογλου, «Νεοναζί – το ολο-
καύτωμα της μνήμης». 

Ντίνος Αγιομαμίτης
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Απλώθηκε σε όλο τον κόσμο

ΚΥΠΡΟΣ

Μόναχο, Οι φασίστες περικυκλωμένοι από την αντιφασιστική διαδήλωση
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Βαρκελώνη

Γκντανσκ

Ιστανμπούλ

Φλωρεντία, 11 Μάρτη

Γλασκώβη

Οντένσε, Δανία

Σεούλ, 18 ΜάρτηΠράγα

Χ
ιλιάδες άνθρωποι συμ-
μετείχαν στις διαδηλώ-
σεις και τις διαμαρτυ-

ρίες που έγιναν σε περίπου 30
πόλεις της Γερμανίας μεταξύ
των οποίων η Φρανκφούρτη,
το Φράιμπουργκ, το Μόναχο
και το Κέμνιτσ. Στο Μόναχο
μια μαζική αντιφασιστική συγ-
κέντρωση κυριολεκτικά περι-
κύκλωσε την αποτυχημένη
απόπειρα μιας χούφτας ρατσι-
στών του pegida που τόλμη-
σαν να εμφανιστούν στο δρό-
μο στις 17 Μάρτη με την κάλυ-
ψη της αστυνομίας.

«Αρκετές εκατοντάδες δια-
δηλωτές συγκεντρώθηκαν
στις 17/3 στην Potsdamer
Platz στο Βερολίνο, παρά το
τσουχτερό κρύο και τον δυνα-
τό αέρα, ανταποκρινόμενοι
στο κάλεσμα αντιρατσιστικών
οργανώσεων, στα πλαίσια της
διεθνούς μέρας ενάντια στο
ρατσισμό» μας μεταφέρει ο
Λευτέρης Αραμπατζής από το
Βερολίνο. «Συμμετείχαν με τα
πανό τους η κίνηση Aufstehen
gegen Rassismus - Ξεσηκω-
θείτε ενάντια στο ρατσισμό,
το κόμμα της αριστεράς Die
Linke, νεολαίοι του SPD, οι
Πράσινοι, μέλη των συνδικά-
των του δημοσίου Ver.di και
των εκπαιδευτικών GEW, το
κομμουνιστικό κόμμα DKP και
άλλες αριστερές και αντιρα-
τσιστικές οργανώσεις. Μετά
από σύντομους χαιρετισμούς
των διοργανωτών, μεταξύ των
οποίων και μια μουσουλμάνα
ακτιβίστρια που μίλησε για την
επικίνδυνη αύξηση της ισλα-
μοφοβίας και των επιθέσεων
σε κέντρα φιλοξενίας προ-
σφύγων και σε ακτιβιστές του
αντιφασιστικού κινήματος τα
τελευταία χρόνια, ξεκίνησε η
πορεία που κατέληξε στα κεν-
τρικά γραφεία του ακροδεξιού
AfD με αντιρατσιστικά και αν-
τιφασιστικά συνθήματα».

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Λονδίνο



Η«θεωρία των πάντων» είναι μια από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η επιστήμη στην

προσπάθειά της να εξηγήσει τον κόσμο. Πρόκειται για την
αναζήτηση ενός μοντέλου που να προσφέρει συνεπείς με-
ταξύ τους εξηγήσεις για όλα τα φαινόμενα που παρατη-
ρούνται, από τον μικρόκοσμο των σωματιδίων μέχρι τον μα-
κρόκοσμο των άστρων. Το ίδιο το όνομά της, προϊόν ειρω-
νείας, μαρτυρά πως η επιστήμη πηγαίνει μπροστά μέσα από
την αμφισβήτηση των ορίων που θεωρούνται απαραβίαστα.
Σε αυτή την κατεύθυνση η συνεισφορά του Χόκινγκ ήταν τε-
ράστια, και συγκεκριμένα εκεί που ίσως βρίσκεται το κλειδί
για την ενοποίηση των δύο πιο πετυχημένων μέχρι στιγμής
θεωριών που έχουν επιχειρήσει να εξηγήσουν τον κόσμο
συνολικά, της κβαντικής θεωρίας και της γενικής θεωρίας
της σχετικότητας: στις μαύρες τρύπες.

Η γενική θεωρία της σχετικότητας, την οποία θεμελίωσε
ο πιο γνωστός επιστήμονας του 20ού αιώνα, ο Άλμπερτ
Αϊνστάιν, εξηγεί τη φύση της βαρύτητας και δίνει απαντή-
σεις για τη συμπεριφορά των μεγάλων σωμάτων του σύμ-
παντος. Οι προβλέψεις της σχετικότητας έχουν επιβεβαι-
ωθεί με ακρίβεια από τις παρατηρήσεις όλο τον περασμένο
αιώνα, με κορυφαία στιγμή την ανίχνευση βαρυτικών κυμά-
των το 2015. Η βαρύτητα ανακαλύφθηκε από τον Ισαάκ
Νεύτωνα τον 17ο αιώνα, πράγμα που αποτελούσε μέχρι
τον Αϊνστάιν την πιο συγκλονιστική κατάκτηση της φυσι-
κής: η δύναμη που κάνει το περίφημο μήλο να πέφτει στη
γη είναι η ίδια που κάνει τους πλανήτες να περιστρέφονται
γύρω από τον ήλιο. Ο Αϊνστάιν συνέχισε, ανατρέποντας την
νευτώνεια άποψη ότι η βαρύτητα ασκείται ακαριαία, και
έδειξε ότι διαδίδεται με την ταχύτητα του φωτός, μέσω των
βαρυτικών κυμάτων. Με τη δουλειά του πάνω στις εξισώ-
σεις του Αϊνστάιν, ο Γερμανός φυσικός Καρλ Σβάρτσιλντ
έδειξε την ύπαρξη μαύρων τρυπών. «Μαύρες» γιατί έχουν
τόσο μεγάλη βαρύτητα που τίποτα στην εμβέλειά τους δεν
ξεφεύγει, ούτε καν το φως. Το σύμπαν, από τη σκοπιά της
σχετικότητας, παραμένει ένα προβλέψιμο σύστημα.

Προβλέψεις

Από την άλλη πλευρά, η κβαντική θεωρία, της οποίας οι
ρίζες βρίσκονται στη δουλειά φυσικών κατά τη δεκαετία
του 1920 με σκοπό να εξηγηθεί η συμπεριφορά και οι ακτι-
νοβολίες των μικρότερων σωματιδίων που αποτελούν τα
άτομα, έχει μια σειρά νόμους που φαίνονται να αντιβαί-
νουν την καθημερινότητα που ζούμε και τη διαίσθησή μας.
Εισάγει την έννοια της τυχαιότητας και της πιθανότητας.
Ο κόσμος των σωματιδίων είναι σαν ένα ανθρακούχο ανα-
ψυκτικό που οι φυσαλίδες φαίνονται διαρκώς να εμφανί-
ζονται από το πουθενά και να εξαφανίζονται. Όμως, όπως
και η σχετικότητα, έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά σε όλες
τις προβλέψεις της.

Το αν και πώς μπορούν να συνδυαστούν αυτές οι δύο θε-
ωρίες, που εφαρμόζονται σε τρομακτικά διαφορετικές κλί-
μακες, κι επιπλέον δίνουν τελείως διαφορετική εικόνα του
κόσμου, είναι ένα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό. Ο Χό-
κινγκ προέβλεψε το 1974 ότι η μαύρη τρύπα, δεν είναι τελι-
κά τόσο «μαύρη», γιατί μπορεί να εκπέμπει ακτινοβολία. Η
ακτινοβολία, που ονομάστηκε «ακτινοβολία Χόκινγκ», εξη-
γείται με τη χρήση των εργαλείων της κβαντικής θεωρίας. 

Πρόκειται για μια μεγάλη τομή στη σύγχρονη φυσική
που έλυσε κάποιες μέχρι τότε αξεπέραστες αντιφάσεις.
Ωστόσο γέννησε ερωτήματα που ξαναφέρνουν την αναζή-
τηση για μια «θεωρία των πάντων» στην ημερήσια διάταξη.
Μια μαύρη τρύπα που εκπέμπει, κάποια στιγμή θα εξαντ-
ληθεί. Αν λοιπόν εξαφανιστεί μια μαύρη τρύπα, τι θα απο-
γίνει η ύλη που έχει καταπιεί; Αν εξαφανιστεί κι αυτή, τότε
παραβιάζεται η κβαντική θεωρία που λέει ότι καμιά πληρο-
φορία δεν χάνεται. Αν επιστρέψει, τότε παραβιάζεται η
σχετικότητα, που λέει ότι τίποτα δε διαφεύγει από μια
μαύρη τρύπα. Η προσέγγιση αυτής της αντίφασης θα ση-
μάνει τεράστιες προόδους στην επιστήμη και κοσμοϊστορι-
κές αλλαγές στον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο.
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«Θεωρία των πάντων» ΣΤΗΒΕΝ ΧΟΚΙΝΓΚ Η Γνώση 
στην υπηρεσία των πολλών

Σ
ε ηλικία 76 ετών πέθανε στις 14/3 ο Στήβεν Χόκινγκ, ένας
από τους σημαντικότερους επιστήμονες της εποχής μας.
Θεωρητικός φυσικός και κοσμολόγος, διατελούσε διευ-

θυντής ερευνών στο Κέντρο Θεωρητικής Κοσμολογίας στο Πα-
νεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Το έργο του αποτελεί μια τεράστια
συνεισφορά στην κατανόηση του σύμπαντος, τόσο για την επι-
στημονική κοινότητα, όσο και για την ίδια την κοινωνία.

Με τις επαναστατικές επιστημονικές ιδέες του, έδωσε ανα-
τρεπτικές απαντήσεις στα προβλήματα με τα οποία καταπιά-
στηκε, αλλά δημιούργησε και νέα, πιο προκλητικά ερωτήμα-
τα, προωθώντας την έρευνα. Με τα βιβλία που έγραψε, εκλαϊ-
κεύοντας δυσνόητες έννοιες της σύγχρονης φυσικής, κατά-
φερε να φέρει εκατομμύρια ανθρώπους σε επαφή με την αιχ-
μή της επιστημονικής έρευνας.

Ανέκαθεν βαθιά πολιτικοποιημένος και ευαισθητοποιημένος
με το μέλλον της ανθρωπότητας, έχει τοποθετηθεί δημοσίως
ενάντια στην εισβολή στο Ιράκ, την κατοχή της Παλαιστίνης,

τις περικοπές στο βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το τε-
λευταίο διάστημα η πιο διάσημη ίσως από τις πολιτικές πα-
ρεμβάσεις του, είναι η άποψή του για το αν η αυτοματοποί-
ηση της δουλειάς είναι κίνδυνος.

«Αν οι μηχανές παράγουν ό,τι χρειαζόμαστε το αποτέλεσμα
θα εξαρτηθεί από τη διανομή των αγαθών. Όλοι θα μπορούν
να απολαύσουν μια άνετη ζωή αν ο πλούτος που θα παράγε-
ται διανεμηθεί. Ή, οι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να κατα-
λήξουν φτωχοί, αν οι ιδιοκτήτες των μηχανών τα καταφέρουν
ενάντια στην αναδιανομή του πλούτου. Προς το παρόν η τά-
ση είναι προς τη δεύτερη επιλογή και η τεχνολογία οδηγεί σε
ανισότητα».

Η άποψή του για μια τεχνολογία στην υπηρεσία των αναγ-
κών, συνάδει με το έργο του για μια επιστήμη στην υπηρεσία
της γνώσης, της κοινωνίας και της δίψας κάθε ανθρώπου για
κατανόηση του κόσμου που τον περιβάλλει.

Αφροδίτη Φράγκου

“Δεν θα υπήρχα
χωρίς το ΕΣΥ”

Έχω λάβει εκτενή και υψηλής ποιότη-
τας υπηρεσία από το Σύστημα Υγείας

(NHS) και δεν θα υπήρχα χωρίς αυτό. Η
φροντίδα που έλαβα από τότε που διαγνώ-
στηκα με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυν-
ση (ALS), όντας φοιτητής το 1962, με βοή-
θησε να ζήσω τη ζωή μου όπως ήθελα και
να συνεισφέρω στην κατανόησή μας για το
σύμπαν…

Το NHS βρίσκεται σε κρίση, δημιουργημέ-
νη από πολιτικές επιλογές. Επιλογές που πε-
ριλαμβάνουν υποχρηματοδότηση και περικο-
πές, ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών, το πλαφόν
στους μισθούς του δημοσίου, τα νέα συμβό-
λαια γιατρών, την κατάργηση της πληρωμέ-
νης πρακτικής εργασίας για φοιτητές νοση-
λευτικής. Τέτοιες πολιτικές αποφάσεις προ-
καλούν πτώση της ποιότητας της παρεχόμε-
νης φροντίδας, μεγαλύτερες ουρές αναμο-
νής, άγχος για εργαζόμενους και ασθενείς,
επικίνδυνες ελλείψεις προσωπικού…

Τι πρέπει να γίνει;… Από τη μία πλευρά,
έχουμε τη δύναμη των πολυεθνικών, των
οποίων το κίνητρο είναι το κέρδος. Η [πολι-
τική σκηνή στη Βρετανία] επιδιώκει ένα σύ-
στημα σαν των ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά,
έχουμε τη δύναμη του λαού και της δημο-
κρατίας. Οι έρευνες δείχνουν τη μεγάλη
πλειοψηφία να εναντιώνεται στην ιδιωτικο-
ποίηση. Ο τρόπος για να στηριχθεί ένα δη-
μόσιο NHS είναι να δυναμώσει αυτός ο κό-
σμος. Πρώτο, με την ενημέρωση, δεύτερο
με την πολιτική έκφρασή του και την εφαρ-
μογή πολιτικών προς το συμφέρον του.

Αν αυτό «παραείναι» πολιτικό, είναι γιατί
το NHS πάντα ήταν μια πολιτική υπόθεση…
Είναι η καλύτερη υπηρεσία της Βρετανίας
και ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνίας μας.
Ο λαός εκτιμά το NHS και είναι περήφανος
που όλοι αντιμετωπίζονται ως ίσοι όταν
χρειάζονται φροντίδα… Το έχουμε ανάγκη.

Από άρθρο του Σ. Χόκινγκ 
στην εφημερίδα Guardian

Μια πολύ σημαντική πτυχή του έργου του Χόκινγκ είναι η συγγραφή βι-
βλίων εκλαϊκευμένης επιστήμης, κάτι που τον ανήγαγε σε διασημότη-

τα της Φυσικής, ενώ έφερε εκατομμύρια ανθρώπους σε επαφή με την επι-
στημονική κατανόηση του σύμπαντος για πρώτη φορά. 

Το 1988 έγραψε το πιο διάσημο βιβλίο του, το «Χρονικό του Χρόνου»,
που πούλησε πάνω από 25 εκ. αντίτυπα σε 40 γλώσσες, στο οποίο εξηγεί
την δομή, την εξέλιξη και το μέλλον του Σύμπαντος. Το 2002 έγραψε το
«Πάνω στους ώμους Γιγάντων», στο οποίο παρουσιάζει τις καινοτόμες
ιδέες μερικών από τους πιο γνωστούς και σημαντικούς επιστήμονες των
προηγούμενων αιώνων (Κοπέρνικος, Κέπλερ, Γαλιλαίος, Νεύτωνας, Αϊν-
στάιν). 

Το 2005 συνεχίζει το εγχείρημα με τις σημαντικότερες μορφές των μα-
θηματικών όλων των εποχών στο «Ο Θεός δημιούργησε τους ακέραιους».
Με το «The Dream that Stuff is Made of» (2011), εξηγεί τις ανατρεπτικές
ιδέες της κβαντικής μηχανικής, που άλλαξε ριζικά τον τρόπο που η Φυσι-
κή βλέπει τον κόσμο.

Η πεποίθησή του ότι η επιστήμη αφορά όλο τον κόσμο, καθώς και η βα-
θιά κατανόηση που είχε για το Σύμπαν και την ίδια την επιστήμη ήταν δυο
χαρακτηριστικά που οδήγησαν σε αυτό το πλούσιο και πολύτιμο συγγρα-
φικό έργο.

Εκλαϊκευτής



Η
τελευταία ταινία του Φατίχ
Ακίν είναι από τις καλύτερές
του και ταυτόχρονα η πιο επί-

καιρη ταινία για το πώς η εγκληματι-
κή δράση των ναζί ανατρέπει και δια-
λύει τις ζωές αθώων ανθρώπων. Στη-
ρίχτηκε σε αληθινά γεγονότα, συγκε-
κριμένα στις δίκες της νεο-ναζιστικής
οργάνωσης NSU για δολοφονίες δε-
κάδων μεταναστών που οργάνωσαν
πυρήνες της στο Μόναχο, την Κολω-
νία και το Αμβούργο. Ο Ακίν μιλά
ανοιχτά για το θέμα- ταμπού, που
ενοχλεί το Γερμανικό κράτος και κομ-
μάτια της κοινωνίας που προτιμούν
να «μην ξέρουν τίποτα», για τον θε-
σμοθετημένο ρατσισμό και για τον
ρόλο της αστυνομίας και της δικαιο-
σύνης.

Ο Φατίχ Ακίν είναι Τουρκικής κατα-
γωγής και έγινε γνωστός με ταινίες
όπως το «Βαθιά, κοφτά, ανθρώπινα»,
«Μαζί ποτέ» και το πιο διασκεδαστικό
«Soul kitchen», που αναφέρονται στη
ζωή των Τούρκων και Ελλήνων μετα-
ναστών στις φτωχογειτονιές του Αμ-
βούργου, όπου μεγάλωσε ο ίδιος. 

Στο «Μαζί ή τίποτα» ηρωίδα είναι η
Κάτια Σέκερτζι, μια Γερμανίδα που
ζει μια σχετικά άνετη και ήσυχη ζωή
με τον Τουρκικής καταγωγής σύντρο-
φό της Νούρι και τον γιο τους Ρόκο.
Η ευτυχία της τινάζεται κυριολεκτικά
στον αέρα από μια βόμβα στο γρα-
φείο του Νούρι, που σκοτώνει τους
δυο αγαπημένους της. Το πρώτο μέ-
ρος της ταινίας παρακολουθεί τα γε-
γονότα από τον γάμο τους μέχρι με-
τά τη δολοφονία. Είναι προφανές ότι
πρόκειται για ρατσιστικό έγκλημα, η
Κάτια είδε με τα μάτια της την γυναί-
κα που «πάρκαρε» την αυτοσχέδια
βόμβα έξω από το γραφείο του Νού-
ρι. Όμως αστυνομία και αστικός τύ-
πος προσανατολίζονται στην εκδοχή
«ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ
αλλοδαπών». Το παρελθόν του Νούρι
στη διακίνηση ναρκωτικών και η τε-
τράχρονη φυλάκισή του γι’αυτό ται-
ριάζει απόλυτα στους ισχυρισμούς
τους. Δεν μετράει ότι ο Νούρι σπού-
δασε στη φυλακή, ξέκοψε από τα κυ-
κλώματα και ξεκίνησε μια διαφορετι-
κή ζωή, είναι πολίτης δεύτερης κατη-
γορίας, ένας Τούρκος του υποκό-
σμου. Και ενώ η Κάτια καταρρέει, η
σύλληψη δυο ύποπτων νεοναζιστών
και η παραπομπή τους σε δίκη, την
κινητοποιεί, της δίνει νόημα και σκο-
πό. Με τη βοήθεια του δικηγόρου και
οικογενειακού τους φίλου Ντανίλο
Φάβα θα τα δώσει όλα για τη δίκη. 

Το δεύτερο μέρος της ταινίας που
εκτυλίσσεται μέσα στη δικαστική αί-
θουσα είναι κατά τη γνώμη μας το
πιο δυνατό και σε αρκετές στιγμές
φέρνει στο νου τη «δική μας» δίκη

της Χρυσής Αυγής. Η Κάτια αντιμε-
τωπίζει τους θύτες, ένα ζευγάρι θρα-
σύδειλων νεοναζιστών, για τους οποί-
ους υπάρχουν ένα σωρό αποδείξεις
ότι διέπραξαν το ρατσιστικό έγκλημα,
αλλά οι ίδιοι λουφάζουν περιμένον-
τας τα στηρίγματά τους, με βαθιές
ρίζες στη Γερμανική (και διεθνή)
ακροδεξιά να τους βγάλουν λάδι. Αί-
σθηση κάνει η ευρηματική παρουσία
του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη
στον ρόλο ενός Χρυσαυγίτη ξενοδό-
χου που παρέχει άλλοθι στους ομοϊ-

δεάτες του. Το πρόσωπο του ναζι-
σμού που πάει να σηκώσει κεφάλι
κρύβεται πίσω από τα πιο αντιδραστι-
κά ιδεολογήματα του ρατσισμού και
της ξενοφοβίας, που μοιάζουν τόσο
πολύ από χώρα σε χώρα, γιατί ο κίν-
δυνος έχει πάρει διεθνή διάσταση.
Δείχνει επίσης τους τρόπους που
διαθέτουν οι αστικοί θεσμοί για να
χειρίζονται καταστάσεις όπως τους
εξυπηρετεί. Υπήρχαν στιγμές που η
πολιτική αγωγή έπρεπε να θυμίσει ότι
ο Νούρι και η Κάτια δεν είναι κατηγο-
ρούμενοι αλλά θύματα –όπως συνέβη
στη δίκη της Χ.Α. 

Το τρίτο μέρος ξεκινάει την επόμε-
νη μέρα της δίκης, όταν η Κάτια έχει
να διαχειριστεί την απόφαση του δι-
καστηρίου (αθώοι λόγω αμφιβο-
λιών!), μια απόφαση ντροπιαστική αλ-
λά όχι ανεξήγητη. Επειδή λοιπόν η
«ανεξάρτητη» δικαιοσύνη για μια
ακόμα φορά αποτυγχάνει, πρέπει να
ενεργοποιηθούν άλλες δυνάμεις: Αν-
τιφασιστική πολιτική δράση; Αυτοδι-
κία; Φυγή; Ομολογούμε ότι το φινάλε
αφήνει μια πικρή γεύση, ειδικά στους
αγωνιστές και τις αγωνίστριες που
συμμετέχουν στην πάλη κατά του φα-
σισμού, ωστόσο ένα κινηματογραφι-
κό έργο δεν είναι παρά μια προσωπι-
κή ματιά (του δημιουργού) πάνω σε
ένα πολιτικό φαινόμενο. Μετράει ότι
το αναδεικνύει, ότι ταρακουνάει εκα-
τομμύρια θεατών, δεν σημαίνει ότι
μπορεί να δει την προοπτική από τη
σκοπιά του κινήματος. Δυστυχώς το
κίνημα, ο παράγοντας που θα μπο-
ρούσε να μετατρέψει την προσωπική
ματιά σε πολιτική κατάθεση απουσιά-
ζει παντελώς από το κάδρο της ται-
νίας, περιορίζοντας την Κάτια στην
ατομική πράξη. Δείτε το «Μαζί ή τίπο-
τα», είναι μια σημαντική ταινία για τη
ναζιστική απειλή σήμερα. Ελάτε να
χτίσουμε το κίνημα που θα μπορέσει
να τσακίσει τους φασίστες μια και κα-
λή!

Δήμητρα Κυρίλλου
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Π
άνω από 1.000 άτομα κατέκλυσαν το Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ
στις 16, 17 και 18 Μάρτη για να γιορτάσουν μαζί με τις
Αδέσποτες Σκύλες τα ...σχεδόν 10 χρόνια από το πρώ-

το τους βαλς στους βρώμικους δρόμους αυτής της πόλης. Οι
ουρές του κόσμου, η κατάμεστη μέχρι καρφίτσας πλατεία του
θεάτρου και το θερμό χειροκρότημα που ξέσπαγε αμέσως μό-
λις οι Αδέσποτες Σκύλες εμφανίζονταν γαβγίζοντας στη σκη-
νή έδειχνε από την αρχή πως και οι τρεις παραστάσεις θα
ήταν συναισθηματικά φορτισμένες. 

“Φέτος στη βασιλόπιτα που κόψαμε, το φλουρί έπεσε στην
επανάσταση. Λέτε να αλλάξει τίποτα;”, αναρωτιόταν η Ντίνα
Καφτεράνη, σκηνοθέτρια και δραματουργός της παράστα-
σης, λίγο πριν ξεκινήσει το “δες αν μπορείς”, το κλασσικό
βαλσάκι της Μόλλυ Νίτσα από το 1941 που σατιρίζει τις ελλεί-
ψεις σε καφέ, ζάχαρη και ψωμί την εποχή της Κατοχής, με το
οποίο ο Σκύλες ανοίγουν τις παραστάσεις τους όλα αυτά τα
χρόνια. “Μια συγκλονιστική δεκαετία”, όπως αναφέρουν και οι
ίδιες για τα χρόνια που πέρασαν. Και δεν ξέχασαν να υπενθυ-
μίσουν ούτε σε αυτές τις παραστάσεις πως ξεκίνησαν λίγες
μόλις βδομάδες πριν τον Δεκέμβρη του 2008. “Και μετά ήρθε
η εξέγερση. Και όλα άλλαξαν!”.

Και οι Σκύλες άλλαξαν. Περπάτησαν στους δρόμους, στις
πλατείες, μέσα στο κίνημα, χτυπώντας ειρωνικά τα τακουνάκια
τους απέναντι σε κάθε κομφορμισμό. Ωρίμασαν θεατρικά και
μεγάλωσαν, σε δύναμη και σε αριθμό. Έντεκα Σκύλες πάνω
στη σκηνή και μαζί τους για πρώτη φορά τρεις μουσικοί (οι
τρεις από τους τέσσερις της μπάντας των LosTre) περιηγήθη-
καν με την αγαπημένη τους αθυρόστομη, καμπαρέ διάθεση και
μια σκληρή γκροτέσκα καυστικότητα σε ένα ποτ πουρί από τα
βαλς των βρώμικων δρόμων όλης αυτής της δεκαετίας. 

Κίνημα

Και μέσα από τα σκετσάκια τους τα θυμηθήκαμε όλα. Την
εξέγερση και τις προσδοκίες που δημιούργησε. Το κίνημα
ενάντια στα μνημόνια, στο νεοφιλελευθερισμό, στον καπιταλι-
σμό. Τις μάχες ενάντια στο ρατσισμό, τον εθνικισμό, τον φασι-
σμό, τον πόλεμο. “Το οικοδόμημα δείχνει αιώνιο (...) το σύστη-
μα και οι μηχανισμοί του” προσπαθούν να μας πείσουν πως
“τα καλύτερα πράγματα στη ζωή είναι στα ράφια του σούπερ
μάρκετ”, στα μονοπάτια “του ταμπόν, του πον-πον, του καλ-
σόν, του κραγιόν, του ντεπόν”, και πως “ένα επιτόκιο σου αλ-
λάζει τη ζωή”, όμως οι σκύλες δεν ολιγωρούν. 

Καυτηριάζουν τη συστημική αλλοτρίωση, θυμίζουν τις θυ-
σίες στο βωμό των ανταγωνισμών και του πολέμου. Συνεχί-
ζουν να περπατούν φωτογραφίζοντας την ίδια την ιστορία.
Φωτογραφία: Σύνταγμα, Δεκέμβρης του 44, κορίτσια στο δρό-
μο με τα γόνατα κρατούν εκείνο το πανό που λέει: όταν ο λα-
ός βρίσκεται ... Φωτογραφία: το τρίκυκλο που σκότωσε τον
Λαμπράκη. Φωτογραφία: ένα δάσκαλος νεκρός, ο Τεμπονέ-
ρας. Φωτογραφία: Από το εφετείο 2017 αστυνομικοί συγκρα-
τούν τη Μάγδα Φύσσα για να μην ορμήξει στους χρυσαυγίτες
που της φωνάζουν “πού είναι ο Παύλος σου τώρα”. 

“Οπωσδήποτε θα έχετε παρατηρήσει ότι όποιος τολμάει να
αμφισβητήσει τα μνημόνια, την παραμονή μας στην ΕΕ και να
κριτικάρει το οικονομικό σύστημα, αντιμετωπίζεται πάντα με
ειρωνεία από τους συνομιλητές του που τον ρωτούν με ύφος
υπεροχής: Και ποια είναι η δική σας πρόταση για τη λύση του
προβλήματος; Εσείς τι προτείνετε;”, ήταν μια από τις ειρωνι-
κές παρατηρήσεις που έκαναν οι Σκύλες. “Λοιπόν έχουμε
πρόταση. Βεβαίως και έχουμε πρόταση. Έχουμε να προτεί-
νουμε τη μόνη πραγματική λύση. Σε όλους αυτούς, προτεί-
νουμε λοιπόν “να τους γαμήσουμε την Π@να#&α”.

Είναι αλήθεια πως οι Αδέσποτες Σκύλες δέκα χρόνια μετά το
πρώτο Βαλς είναι πιο πολιτικές, πιο μαχητικές και πιο σίγουρες
για τη θεατρική δύναμή τους. Χορός, τραγούδι, φωνές, ουρ-
λιαχτά, λέξεις γεμάτες μηνύματα. Οι Αδέσποτες Σκύλες στα
γενέθλιά τους τα έδωσαν όλα. Και ναι οι Αδέσποτες Σκύλες και
σε αυτό το επετειακό τριήμερο απέδειξαν πως συνεχίζουν να
τολμούν να ονειρεύονται, να αντιστέκονται και να προτείνουν. 

Κυριάκος Μπάνος

10 χρόνια “Σκύλες”
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΑΤΙΧ ΑΚΙΝ  Μαζί ή τίποτα

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ

Studio Μαυρομιχάλη
Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια –
Τηλ. 210-6453330
www.studiomavromihali.gr 

Ο συγγραφέας και μέλος της
συντακτικής επιτροπής του πε-
ριοδικού «Σοσιαλισμός από τα
Κάτω», Λέανδρος Μπόλαρης
στο studio Μαυρομιχάλη
Σειρά συζητήσεων για «Το Κιβώ-
τιο» του Άρη Αλεξάνδρου
Τρίτη χρονιά –Συζήτηση 22η 
Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018

Το «Κιβώτιο», το εμβληματικό
έργο του Άρη Αλεξάνδρου, πα-
ρουσιάζεται για τρίτη συνεχόμε-
νη χρονιά στο Studio Μαυρομι-
χάλη, σε σκηνοθεσία Φώτη Μα-
κρή και Κλεοπάτρας Τολόγκου,
με τον Φώτη Μακρή στον κεντρι-
κό ρόλο. 

Ο κύκλος συζητήσεων με το
κοινό συνεχίζεται και την φετινή
περίοδο, με καλεσμένο για την
Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018,
τον συγγραφέα και μέλος της
συντακτικής επιτροπής του πε-
ριοδικού «Σοσιαλισμός από τα
Κάτω», Λέανδρο Μπόλαρη.
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ΤΕΤΑΡΤΗ  21/3
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  23/3
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα  6.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 8μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ πλατεία Αγ. Θεράποντα 6.30
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος Κομνηνών 6.30μμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  24/3
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Κυψέλης και πλατεία Κανάρη 11πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ  ΗΣΑΠ Ανω Πατήσια 12.30μμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης  12μες
ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργάκη Ολυμπίου12μες
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 12μες
ΘΗΣΕΙΟ Νηλέως Μαρκετ ιν 12μες
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  πλατεία Σωτήρος 12μ
ΝΙΚΑΙΑ  πλατεία Ελευθερίας 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική πλ. 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 12μες
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μες
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

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

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μες

ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη  και Ρήγα Φεραίου
10.30πμ
ΒΟΛΟΣ πλατεία Αγ. Νικολάου 11πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια 
στα χέρια των εργατών
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Θοδωρής Σπανέλης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Από τον Πουλιόπουλο στον Ζαχαριάδη – Ο
σύντομος ελληνικός Μεσοπόλεμος
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Πικαπ 7.30μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 καφέ Πικαπ 7.30μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 καφέ Πικαπ 7.30μμ
Σχέσεις εξάρτησης – Οι τράπεζες και οι
«φούσκες»
Ομιλητής: Δημήτρης Λάμπρου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ 1968 
(στοά Βενιζέλου και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλήτρια: Θάλεια Γεωργοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 καφέ 1968 
(στοά Βενιζέλου και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 Πολύκεντρο 8μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 ΕΡΤ-open 7.30μμ
Τί είναι ο εργατικός έλεγχος
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 
καφέ Σαρδανάπαλος (πλ.Άνοιξη) 7μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Μικρή πλατεία 7.30μμ
Η 17 Μάρτη και πώς συνεχίζουμε
Ομιλητής: Δάνος Πηνιάτογλου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
1968 – Το αντιπολεμικό κίνημα και η μάχη
της πλατείας Γκρόσβενορ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Whispers 7μμ
Σχέσεις εξάρτησης –
Οι τράπεζες και οι «φούσκες»
Ομιλητής: Ανδρέας Κολλιαράκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 
καφέ Περιμπανού (Χατζηδάκη 9) 7.30μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Γυναίκες ενάντια 
στην καταπίεση – 
από την ατομική αντίδραση 
στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΒΟΛΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 Θόλος 7μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 Θόλος 7μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 
στοά Σαρκά, Α’κτίριο, Β’ ορ., 8μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Γυναίκες ενάντια 
στην καταπίεση –
από την ατομική αντίδραση 

στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Γιώτης 8μμ
Ο πόλεμος στη Συρία - Αφρίν
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 Φιλοσοφική 7.30μμ
Σχέσεις εξάρτησης – 
Οι τράπεζες και οι «φούσκες»
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Καλαμαριά 8.30μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια 
στα χέρια των εργατών
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ
1968 – Το αντιπολεμικό κίνημα και η μάχη
της πλατείας Γκρόσβενορ
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 καφέ Pure 8μμ
1968 – Το αντιπολεμικό κίνημα 
και η μάχη της πλατείας Γκρόσβενορ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 δημαρχείο 7μμ
1968 – Το αντιπολεμικό κίνημα και η μάχη
της πλατείας Γκρόσβενορ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 καφέ Τυφλόμυγα 7μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Σχέσεις εξάρτησης – Οι τράπεζες και οι
«φούσκες»
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 σαλόνι Α, ΦΕΠΑ 7.30μμ
1968 – Το αντιπολεμικό κίνημα και η μάχη
της πλατείας Γκρόσβενορ
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 22/3 
καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12) 8μμ
Βενεζουέλα – Χρειάζεται εργατική εναλλα-
κτική
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 29/3 
καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12) 8μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 
καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.Νικολάου) 7μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 καφέ Πολύκεντρο 8μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Βίκη Γκαδάτσιου

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 
κυλικείο πολιτιστικού κέντρου 
«Χρ. Τσακίρης» 7.30μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 καφέ Άνεμος 7μμ
Ο πόλεμος στη Συρία - Αφρίν
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 καφέ Σεβάχ 7μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο 
για το σοσιαλισμό;

Ομιλήτρια: Μαρία Φώσκολου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Συνεχίζουμε μετά τις 17 Μάρτη
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 22/3 καφέ Βαβέλ 7μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 καφέ Βαβέλ 7μμ
Βενεζουέλα – Χρειάζεται εργατική εναλλα-
κτική
Ομιλήτρια: Χαρίτα Μήνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 Goody’s 8μμ
Συνεχίζουμε μετά τις 17 Μάρτη
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη

ΩΡΩΠΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 καφέ Humble 6μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Στις σχολές

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 αίθ. β’ έτους 2μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 2μμ
Ο Μάης του ’68 στην Αθήνα – Ελάτε στον
Μαρξισμό 2018
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/3 12μ
Ο Μάης του ’68 στην Αθήνα – Ελάτε στον
Μαρξισμό 2018
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 αίθουσα θεωρίας 2μμ
Ο Μάης του ’68 στην Αθήνα – Ελάτε στον
Μαρξισμό 2018
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

Μαρξιστικά Φόρουμ

ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 10.30
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πλ. Κοραή 12μ
ΝΙΚΑΙΑ Πλ. Οσίας Ξένης 11
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Δημαρχείο Δραπετσώνας 11πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Πλ. Αναλήψεως 11πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλ. Χαλανδρίου 11πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλ. Αγ. Παρασκευής 11πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Β. Σοφίας (παλιά Hondos Center) 11πμ
Ν. ΙΩΝΙΑ Μ. Ασίας κ Ηρακλείου 11πμ
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλ. Πατριάρχου 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλ. Κύπρου 10.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πλ. Γαρδένιας 11πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ Πλ. Ν. Σμύρνης 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγ. Σοφίας 11, 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Πλ. Δημαρχείου 10.30πμ
ΜΕΝΙΔΙ Δημαρχείο 10πμ
ΙΛΙΟΝ Πλ. Ιλίου 10.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λευκός Πύργος 11πμ
ΠΑΤΡΑ Αγ. Νικολάου κ Ρήγα Φεραίου
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Περιφέρεια (Τσόκανης) 11πμ
ΧΑΝΙΑ Πλ. Αγοράς 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πλ. Ελευθερίας 11πμ

25 Μάρτη

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

100  χρόνια από την
ίδρυση του ΣΕΚΕ 
ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 22/3 
Εργατικό Κέντρο 6.30μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 
Εργατικό Κέντρο 6.30μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης
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ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΛΑΕ - Κοινή δράση
Η

κυβέρνηση του Τσίπρα-Καμμένου μας
βομβαρδίζει καθημερινά και με τις πιο
διαφορετικές αφορμές με το επιχείρη-

μα ότι η «κανονικότητα» εμπεδώνεται και η
«έξοδος από τα μνημόνια» πλησιάζει. Πίσω
από τις καθησυχαστικές περιγραφές και υπο-
σχέσεις με το ζόρι κρύβονται οι επιθέσεις στην
εργατική τάξη και τη νεολαία. Από τις ιδιωτικο-
ποιήσεις μέχρι τις επιθέσεις στο συνδικαλισμό
και τις εργασιακές σχέσεις κι από τις αναδιαρ-
θρώσεις στην παιδεία μέχρι την ταύτιση με τη
ρατσιστική πολιτική της ΕΕ-Φρούριο απέναντι
σε πρόσφυγες και μετανάστες. 

Και σε κάθε τέτοια επίθεση, συναντάει την
αντίσταση των εργαζόμενων και της νεολαί-
ας. Μπορεί η ΝΔ και οι ναζί της Χρυσής Αυ-
γής να δημαγωγούν -όπως έκαναν με τα εθνι-
κιστικά συλλαλητήρια για το μακεδονικό.
Όμως, όπως εκτιμά κι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις Θέ-
σεις για την 4η Συνδιάσκεψή της, «Η άρχου-
σα τάξη και το πολιτικό της σύστημα δεν
έχουν κατακτήσει την συναίνεση της εργατι-
κής τάξης σε αυτή την πολιτική. Δεν έχουν
πετύχει την συντριβή του κινήματος και των
μαχόμενων δυνάμεών του».

Η στήριξη, πολιτική και οργανωτική, αυτού
του κινήματος και των αγώνων που δίνει είναι
κεντρικό πολιτικό καθήκον όλης της πέραν
του ΣΥΡΙΖΑ Αριστεράς, απέναντι στις προ-
σπάθειες της κυβέρνησης να κατακερματίσει
τις αντιστάσεις και στην προσπάθεια της δε-
ξιάς και των φασιστών να αποπροσανατολί-
σουν τη δυσαρέσκεια.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ανταποκρίνεται σε αυτό το
καθήκον. Πριν ένα χρόνο περίπου απηύθυνε
πρόσκληση-κάλεσμα «σε ΚΚΕ και ΛΑΕ σε
όλες τις δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής, αν-
τιιμπεριαλιστικής και επαναστατικής αριστε-
ράς με στόχο την κοινή δράση» για τον «κοι-
νό πολιτικό βηματισμό» για το «κίνημα και την
Αριστερά της ανατροπής». 

Με αυτό το κριτήριο απαντάει και τώρα
στην πρόταση που απεύθυνε η ΛΑΕ στα τέλη
Φλεβάρη με την «Ανοικτή Επιστολή-Κάλεσμα
προς την ΑΝΤΑΡΣΥΑ για πολιτική συνεργα-
σία». Στο κείμενο της απάντησής της η Κεν-
τρική Συντονιστική Επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
θυμίζει το περσινό της κάλεσμα, αλλά δεν μέ-
νει εκεί. Επιμένει ότι «το πιο σημαντικό και
άμεσο ζήτημα σήμερα είναι η συμβολή κάθε
μαχόμενης αριστερής δύναμης στην κοινή
δράση πάνω στα εξής ζητήματα:

α) την πάλη ενάντια στο μόνιμο αλυσόδεμα
στο ευρωμνημονιακό καθεστώς της εκμετάλ-
λευσης και της επιτροπείας με αιχμή τα ζητή-
ματα, της τρίτης και τέταρτης αξιολόγησης,
και πιο συγκεκριμένα των ιδιωτικοποιήσεων,

των ΣΣΕ, των προσλήψεων, και των πλειστη-
ριασμών και με βασικό ζητούμενο την συμβο-
λή στην «από τα κάτω» οργάνωση των εργα-
ζόμενων, τον μόνιμο συντονισμό πρωτοβάθ-
μιων σωματείων, επιτροπών αγώνα, αγωνιστι-
κών ομοσπονδιών, υπερβαίνοντας την υποτα-
γή της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. 

β) Την πάλη ενάντια στον εθνικισμό, τον ιμπε-
ριαλισμό, την πολεμική προετοιμασία και τους
αντιδραστικούς ανταγωνισμούς των αστικών
τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο, που
πυροδοτήθηκε με τα εθνικιστικά συλλαλητή-
ρια για το μακεδονικό, στη βάση της κοινής
δήλωσης των οργανώσεων της αριστεράς
ενάντια στα εθνικιστικά συλλαλητήρια.

γ) Την αντιρατσιστική και αντιφασιστική δρά-
ση, πάνω στην βάση του πλαισίου με το
οποίο οργανώνονται οι ενωτικές αντιρατσι-
στικές και αντιφασιστικές πρωτοβουλίες την
ημέρα δράσης στις 17 Μάρτη. 

δ) Τη συμβολή στον αγώνα για την έξοδο της
χώρας μας από την ΕΕ από εργατολαικές
διεθνιστικές θέσεις».

Μέτωπα

Αυτή η επιμονή στην «συμβολή στην κοινή
δράση» στα συγκεκριμένα μέτωπα, δεν είναι
ούτε εγκεφαλικό κατασκεύασμα της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ ούτε υπεκφυγή από τα «μεγάλα ζητήμα-
τα». Καταρχήν, γιατί κόσμος της Αριστεράς,
ο κόσμος που αγανακτεί και αποδεσμεύεται
από τον ΣΥΡΙΖΑ αναζητάει αυτή την κοινή
αγωνιστική και πολιτική δράση. Κατανοεί ότι
είναι αναγκαία για να δυναμώσουν οι αγώνες
εδώ και τώρα, να έχουν νίκες που να σπάνε
τις μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης,
να πάρει σάρκα κι οστά η προοπτική να βαδί-
σουμε πέρα από τη χρεοκοπία της διαχείρι-
σης του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η πάλη για προσλήψεις με μόνιμες και στα-
θερές σχέσεις εργασίας, είναι ζήτημα «ζωής
και θανάτου» όχι μόνο για τους συμβασιού-
χους ή τους εργαζόμενους στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα. Είναι και για τα εκατομμύρια
των εργατών και εργατριών που βλέπουν τα
σχολεία, τις υπηρεσίες των δήμων, τα νοσο-
κομεία να διαλύονται από την πολιτική των
περικοπών και της αγοράς χειροτερεύοντας
τη ζωή τους. 

Ο συντονισμός η κλιμάκωση και η νίκη αυ-
τών των αγώνων, θα κρίνουν το ερώτημα σε
ποιο «έδαφος» θα μπορεί να δράσει και να
μεγαλώσει συνολικά η αριστερή αντιπολίτευ-
ση στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Το ίδιο ισχύει και για το μέτωπο της πάλης
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό, τις εθνι-
κιστικές εκστρατείες της άρχουσας τάξης. Οι

διαδηλώσεις της 17 Μάρτη σε όλο τον κόσμο
και στην Ελλάδα έδειξαν το δυναμισμό ενός
νέου κινήματος που μεγαλώνει ενάντια στην
προσπάθεια των «από πάνω» να μας διαιρέ-
σουν με το δηλητήριο του ρατσισμού που δί-
νει τη δυνατότητα να βγουν στο φως οι βρικό-
λακες της ακροδεξιάς και του φασισμού. Ιστο-
ρικά, η Αριστερά έχει ζήσει τις «μεγαλύτερες
στιγμές» της πρωταγωνιστώντας σε τέτοια κι-
νήματα. Μπορεί να τις ξαναζήσει και τώρα. 

Η ΛΑΕ στην «επιστολή-κάλεσμά» της, προ-
τείνει ένα «ευρύ μέτωπο κοινωνικού και πολι-
τικού αγώνα με κορμό τις δυνάμεις της ριζο-
σπαστικής αντιμνημονιακής Αριστεράς».
Όμως, το ερώτημα που τίθεται αμέσως όταν
διαβάζει κάποιος/α μια τέτοια διατύπωση εί-
ναι το εξής: αν η ριζοσπαστική αριστερά είναι
ο «κορμός» ποιοι θα αποτελούν το «ευρύ» μέ-
τωπο; Η επιμονή της ηγεσίας της ΛΑΕ να ανα-
ζητάει πολιτικές συνεργασίες με εθνικιστικές
ομάδες όπως το ΕΠΑΜ ή με μορφώματα
όπως της Πλεύσης που δηλώνει ανοιχτά ότι
δεν έχει σχέση με την Αριστερά, είναι από αυ-
τή την άποψη ενδεικτική. Και δεν είναι το μο-
ναδικό ζήτημα. Η ΛΑΕ προέκυψε από την αρι-
στερή ρήξη με τις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
ουσιαστικά δεν έχει ολοκληρώσει τη ρήξη με
την στρατηγική που οδήγησε στους συμβιβα-
σμούς. Γι’ αυτό η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποσα-
φηνίζει δημόσια στην απάντησή της ότι:

«Στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ πιστεύουμε ότι δεν υπάρ-
χουν οι προϋποθέσεις για μία εφ’όλης της
ύλης πολιτική ή/και εκλογική συνεργασία για-
τί η πρόταση σας, για “ένα ευρύ μέτωπο κοι-
νωνικού και πολιτικού αγώνα με κορμό τις
δυνάμεις της ριζοσπαστικής αντιμνημονιακής
Αριστεράς”, κινείται σε διαφορετική κατεύ-
θυνση από την πολιτική πρόταση του αντικα-
πιταλιστικού προγράμματος και μετώπου για
την οποία παλεύει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ». 

Ο διάλογος για τα βήματα που πρέπει να
κάνει η Αριστερά στο κίνημα και στην στρα-
τηγική που προβάλλει είναι έτσι κι αλλιώς
ανοιχτός. Είναι καλό να γίνεται συντροφικά
και οργανωμένα, μπροστά στα μάτια όλου
του κόσμου που αγωνιά και παλεύει. Η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ βάζει στον εαυτό της το καθήκον να
ανταποκριθεί σε αυτή τη διπλή πρόκληση. Να
παίξει ρόλο στην κοινή δράση, χωρίς απο-
κλεισμούς και προαπαιτούμενα. Εκεί πραγμα-
τικά κρινόμαστε όλοι πέρα από τις διακηρύ-
ξεις. Και ταυτόχρονα, μέσα από την κοινή
δράση φιλοδοξεί να δυναμώσει την προοπτι-
κή του αντικαπιταλισμού, τη μόνη προοπτική
που μπορεί να οδηγήσει στο σπάσιμο των
μνημονίων και στη νίκη των αγώνων μας. 

Λέανδρος Μπόλαρης

ΚΛΑΔΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 νοσοκομείο
Αγ.Σάββας 7μμ

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3, 7 μμ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

ΤΡΙΤΗ 27/3 αιθ. Δημοτικού συμβου-
λίου, πλ. Ν.Σμύρνης 6.30μμ

Τ.Ε. ΝΟΤΙΩΝ 

(ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3 ΚΑΠΗ Γλυφάδας
(Αγ.Τρύφωνας) 7.30μμ

Τ.Ε. ΒΥΡΩΝΑ – ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3 ΑΡΠΑ (Νεαπόλεως
25) 7μμ

Τ.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3 στέκι δασκάλων 5μμ

Τ.Ε. ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3 6μμ

Τ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/4 7μμ

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 αίθουσα Ανδρό-
γεω 7μμ
• ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4

Τ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/3 Θόλος 7μμ

Τ.Ε. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 Λέσχη Αναιρέσεων
(Ζαϊμη 69Α) ισόγειο 7.30μμ
• ΔΕΥΤΕΡΑ 16/4

Τ.Ε. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 Λέσχη Αναιρέσεων
(Ζαϊμη 69Α) 1ος όρ.,  7.30μμ
• ΔΕΥΤΕΡΑ 16/4

ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ προς την 4η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής 
τά ξης

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

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό

O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ πει να
ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι -
νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια τέτοια αλλα γή. Tο
κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο μία, η 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 σε-
ξουα λι κής προ τί μη σης. 

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

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

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

Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των μειο νο τή των
στη Θρά κη και τη Mα κε δο νία και στα μέ τρα αστυ νό -
μευ σης των 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 παρεμ βαί νο ντας
στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε κά θε
αντί λη ψη υπο κα τά στα σης της τά ξης, απ' όπου και
αν προέρ χε ται. 

Παλεύουμεγια

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
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«Παρά τη θέλησιν του

Σώχου, Κολοκοτρώνη

μου, ξαναφόρεσε την πε-

ρικεφαλαία, Paris 1909». 

Α
υτό ήταν το μήνυμα που έκρυ-
ψε στην αρχαϊζουσα περικε-
φαλαία του Κολοκοτρώνη,

στο άγαλμά του, που βρίσκεται στην
οδό Σταδίου, ο Λάζαρος Σώχος, ο
γλύπτης που το φιλοτέχνησε. Ανα-
καλύφθηκε το 2002 από τους εργα-
ζόμενους που έκαναν τη συντήρηση
του γλυπτού. Ο γλύπτης ήθελε να
αποδώσει τον ήρωα της επανάστα-
σης, όπως πραγματικά ήταν, με το
χαρακτηριστικό αρβανίτικο κούρεμά
του, ξυρισμένο στο μπροστινό κομ-
μάτι του κεφαλιού και με μακριά
μαλλιά πίσω.

Αλλά αυτό δεν ταίριαζε με την ει-
κόνα που ήθελε να δώσει για τον
εαυτό του το νεοσύστατο τότε ελλη-
νικό κράτος. Χρειαζόταν το δικό του
μύθο και αυτός ήταν η συνέχεια του
«ελληνικού έθνους» από την αρχαι-
ότητα μέχρι σήμερα. Ήταν ένας μύ-
θος που άλλωστε γοήτευε την αστι-
κή διανόηση της Ευρώπης που μέσα
στο ρομαντικό πνεύμα της εποχής
ήθελε να βλέπει στους ανθρώπους
που εξεγέρθηκαν ενάντια στην Οθω-
μανική αυτοκρατορία ως απόγονους
του Περικλή. 

Έτσι ο Κολοκοτρώνης, ένας από
τους πρωταγωνιστές της επανάστα-
σης του 1821, αναγκάστηκε στο
άγαλμα να φορέσει την αρχαιοελλη-
νική περικεφαλαία με τον σταυρό,
μια περικεφαλαία βρετανικής προ-
ελεύσεως που ο ίδιος είχε πάρει σαν
ενθύμιo από ένα Βρετανό ταγματάρ-
χη... 

Τον μύθο της «αιώνιας» Ελλάδας
ήρθε να συμπληρώσει ο μύθος του
«προαιώνιου εχθρού», δηλαδή της
Τουρκίας. Σύμφωνα με αυτόν, από
το 1821 μέχρι σήμερα μονίμως αμυ-
νόμενη είναι η «καλή» Ελλάδα και
μονίμως επιτιθέμενη είναι η «κακή»
Τουρκία. Πρόκειται για μια καρικα-
τούρα. 

1821

Για το τι συνέβη το 1821 την πρώ-
τη σοβαρή ανάλυση την έχει κατα-
θέσει ο μαρξιστής ιστορικός Γιάννης
Κορδάτος, με το βιβλίο του «Η Κοι-
νωνική Σημασία της Ελληνικής Επα-
ναστάσεως του 1821». Ο Κορδάτος
υποστηρίζει ότι στην Ελλάδα, όπως
και σε όλο τον κόσμο, «αυτό που λέ-
με έθνος σήμερα δεν υπήρχε...Το
έθνος είναι φαινόμενο των νεώτε-
ρων χρόνων, ένα ιστορικό φαινόμε-
νο που έχει την αφετηρία του στο
τέλος του μεσαίωνα, όταν η φεου-
δαρχία άρχισε να κλονίζεται και η
αστική τάξη άρχισε να ανεβαίνει». 

Για τον Κορδάτο το 1821 ήταν μια
αστική επανάσταση που έγινε με ση-
μαία της το έθνος. Στα τέλη του 18ου
αιώνα η ελληνική αστική τάξη είχε να

επιδείξει σημαντικά βήματα. Οι έμπο-
ροι του «παροικιακού ελληνισμού»
πλούτιζαν, οι εφοπλιστές έπαιζαν βα-
σικό ρόλο στις εμπορικές μεταφορές
και σε μια σειρά περιοχές άρχιζε να
ανθίζει η βιοτεχνική παραγωγή ενώ κι
η αγροτική οικονομία αρχίζει να συν-
δέεται με το εμπόριο. 

Αυτή η ανερχόμενη αστική τάξη,
όπως και άλλες αντίστοιχες στον
χώρο των Βαλκανίων, ασφυκτιούσαν
στα δεσμά της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας, μιας ιδιόμορφης φεου-
δαρχικής κοινωνίας - τους αρμούς
της οποίας κατέτρωγαν σιγά σιγά οι
καπιταλιστικές σχέσεις που ανα-
πτύσσονταν στο εσωτερικό της. 

Η οθωμανική διοικητική μηχανή με
τον Σουλτάνο στην κορυφή της κρα-
τούσε τα ηνία – μαζί με την Εκκλησία,
το Πατριαρχείο, που ήταν θεσμός του
οθωμανικού κράτους και σκληρός εκ-
μεταλλευτής των χριστιανικών πληθυ-
σμών της αυτοκρατορίας. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε'
είχε αφορίσει και τον Ρήγα Φεραίο αλ-
λά και την επανάσταση του 1821. Και
δεν ήταν μόνο η εκκλησία δίπλα στον
Σουλτάνο. Γράφει ο Κορδάτος: «Δεν
ήταν τόσο ο Τούρκος αγάς που ερχό-
ταν σε επαφή με τον αγρότη, ούτε ο
σούμπασης, ήταν ο χριστιανός προ-
ύχοντας και ο δεσπότης που, με το να
είναι με την τουρκικήν εξουσίαν, με χί-
λιους δυο τρόπους έγδυναν τον ραγιά
γεωργό και δουλευτή».

1922

Ένα αιώνα μετά, το ελληνικό κρά-
τος ετοιμαζόταν να γιορτάσει τα
100χρονα της επανάστασης του
1821, με τον ελληνικό στρατό να
βρίσκεται λίγο έξω από την Άγκυρα.
Σε αντίθεση με τον προοδευτικό χα-
ρακτήρα της αστικής επανάστασης

του 1821, το 1919 ο ελληνικός στρα-
τός αποβιβαζόταν στο λιμάνι της
Σμύρνης όχι για να απελευθερώσει
τους ελληνικούς πληθυσμούς (που
ακόμη και στα παράλια της Μικράς
Ασίας δεν ξεπερνούσαν το 40%) αλ-
λά συμμετέχοντας ενεργά στην ιμ-
περιαλιστική επέμβαση των μεγάλων
δυνάμεων.

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, που
ήταν στην πλευρά των ηττημένων
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου,
διαμελίζονταν από τους νικητές,
τους Γάλλους και τους Βρετανούς.
Με δεδομένη την εξάντληση των
υπερδυνάμεων από τον Ά Παγκό-
σμιο Πόλεμο που έληξε μέσα σε ένα
κύμα εργατικών επαναστάσεων, ο
«πρόθυμος σύμμαχος» που έψαχναν
για να επιβάλει τον έλεγχό τους στα
εδάφη της καταρρέουσας Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας ήταν το ελληνι-
κό κράτος - με αντάλλαγμα την ανα-
τολική Θράκη και μια ζώνη γύρω
από την Σμύρνη.

Για τον ελληνικό καπιταλισμό,
όπως αναφέρει ο Νίκος Ψυρούκης
στο βιβλίο του «Η Μικρασιατική Κα-
ταστροφή», κίνητρο ήταν «η ανάγκη
της εδραίωσης και της επέκτασης
των θέσεών του στην Εγγύς Ανατο-
λή» όπου πριν το 1922, το 46% από
τους τραπεζίτες στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία ήταν Έλληνες ενώ
από τις 6.507 βιομηχανίες και βιοτε-
χνίες της Αυτοκρατορίας, το 49%
ανήκε επίσης σε Έλληνες.

Τον Αύγουστο του 1922 το στρά-
τευμα κατέρρευσε μπροστά στην
επίθεση του στρατού του Κεμάλ
Ατατούρκ που, όταν επικράτησε θέ-
τοντας τις βάσεις για το σύγχρονο
τουρκικό έθνος-κράτος, κατέσφαξε
την τουρκική αριστερά και τις πιο ρι-
ζοσπαστικές πτέρυγες των ανταρ-

τών που αντιστέκονταν στην ιμπε-
ριαλιστική επέμβαση. 

Όσο για τις φιλοδοξίες της ελληνι-
κής αστικής τάξης πνίγηκαν στο αίμα
και στους καπνούς της αποβάθρας
της Σμύρνης. Το αίμα δεν ήταν δικό
της βέβαια. Ήταν των απλών ανθρώ-
πων που χρησιμοποίησε τόσο κυνικά
για να κάνει το θέλημα των ιμπεριαλι-
στών και να γεμίσει τις τσέπες της. 

1974

Η επόμενη σύγκρουση ανάμεσα
στο ελληνικό κράτος και το τουρκικό
έγινε στην Κύπρο το 1974 και ήταν
αντιδραστική και από τις δυο μεριές.
Την αρχή την είχε κάνει ο ελληνικός
στρατός με το πραξικόπημα του Σαμ-
ψών που οργάνωσε η ελληνική χούν-
τα για την ανατροπή του τότε πρό-
εδρου της Κύπρου, Μακάριου. Ακο-
λούθησε η σθεναρή και αιματηρή αν-
τίσταση των εργαζομένων και του λα-
ού της Κύπρου στο ελληνικό πραξι-
κόπημα, και πέντε μέρες μετά ήρθε η
τουρκική απόβαση, οι εθνικές εκκα-
θαρίσεις, η διχοτόμηση και η ανταλ-
λαγή πληθυσμών. 

Ο πόλεμος του 1974 στην Κύπρο
ήταν ένα αιματηρό κεφάλαιο στην
ιστορία των ανταγωνισμών ανάμεσα
στον τουρκικό και τον ελληνικό καπι-
ταλισμό για τον έλεγχο του Αιγαίου
και συνολικότερα της Ανατολικής
Μεσογείου. Ένας αγώνας δρόμου
για το ποιος από τους δύο υποϊμπε-
ριαλισμούς των Βαλκανίων και της
Μέσης Ανατολής θα μπορέσει να
παίξει το ρόλο του μαντρόσκυλου
των ΗΠΑ στην περιοχή –εξασφαλί-
ζοντας ταυτόχρονα τα μεγαλύτερα
οφέλη για τον ίδιο.

Σε αυτήν την κούρσα η ελληνική
πλευρά το 1974 ένιωθε ότι είχε το
πάνω χέρι. Στην κρίση του 1963-64,

όταν οι ελληνοκυπριακές ένοπλες
ομάδες εγκλώβισαν τον τουρκοκυ-
πριακό πληθυσμό (14% του πληθυ-
σμού) σε μικρούς θύλακες-γκέτο
(4% του εδάφους) οι ΗΠΑ είχαν
απευθύνει τελεσίγραφο στην Τουρ-
κία να μην επέμβει στην Κύπρο. Με-
τά το 1967, η ελληνική δικτατορία γί-
νεται το αγαπημένο παιδί των ΗΠΑ
στην περιοχή.

Οι αιτίες του πολέμου το 1974
ήταν χοντρικά τρεις: Πρώτον, η
όξυνση του ελληνο-τουρκικού αντα-
γωνισμού με κέντρο τα πετρέλαια
και τη μοιρασιά του Αιγαίου. Το ζή-
τημα της επέκτασης των χωρικών
υδάτων στα 12 μίλια είχε ήδη από
τον Ιούνη του�’74 δημιουργήσει σκη-
νικό έντασης, με την Τουρκία να δη-
λώνει πως η επέκταση από πλευράς
της Ελλάδας θα αποτελούσε αφορ-
μή πολέμου. Αυτή η επέκταση σή-
μαινε πως το Αιγαίο θα γινόταν μια
κλειστή ελληνική θάλασσα και τα
διεθνή ύδατα θα περιορίζονταν από
49% σε 19,7%. Δεύτερο η ίδια η Κύ-
προς και ο ρόλος της σαν το αβύθι-
στο αεροπλανοφόρο που ήδη μετά
την αποχώρηση των Βρετανών είχε
γίνει το μήλο της έριδος ανάμεσα
στις άρχουσες τάξεις της Τουρκίας
και της Ελλάδας. Και τρίτο, ότι με-
γάλο τμήμα των Ελληνοκύπριων κα-
πιταλιστών, που εκπροσωπούσε ο
Μακάριος, δεν θέλανε την Ένωση,
θέλανε όλο το νησί δικό τους και το
«εθνικό κέντρο» απλά σε ρόλο υπο-
στηρικτή. 

Το τίμημα του πολέμου το 1974 το
πλήρωσαν με αίμα, ξεσπιτωμούς και
προσφυγιά οι Τουρκοκύπριοι και Ελ-
ληνοκύπριοι εργάτες. Σήμερα, μισό
σχεδόν αιώνα αργότερα, οι ανταγω-
νισμοί ανάμεσα στους δύο υποϊμπε-
ριαλισμούς έχουν βαθύνει: Το ζήτη-
μα των νησιών και της υφαλοκρηπί-
δας παραμένει ανοιχτό στο Αιγαίο.
Η Κύπρος είναι το κέντρο του άξονα
Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ που θέλει
να θέσει με την βοήθεια ευρωπαϊκών
και αμερικάνικων πολυεθνικών κάτω
από τον έλεγχό του τις ΑΟΖ της
Ανατολικής Μεσογείου. Και η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καμαρώνει ότι
το ελληνικό κράτος για ακόμη μια
φορά έχει το πάνω χέρι στις σχέσεις
με τις ΗΠΑ του Τραμπ και τις επιχει-
ρήσεις τους στη Μέση Ανατολή - με
τον τουρκικό στρατό στον αντίποδα
να επεμβαίνει ξανά μέσα στη Συρία. 

Η πιθανότητα ένα από τα θερμά
επεισόδια να εξελιχθεί σε νέα σύρ-
ραξη είναι πλέον στην ημερήσια διά-
ταξη. Το αντιπολεμικό κίνημα και
στις δύο πλευρές του Αιγαίου έχει
καθήκον να υψώσει θαρετά την φω-
νή του ενάντια στον ιμπεριαλισμό
και τον εθνικισμό, στέλνοντας ξεκά-
θαρο μήνυμα: δεν θα γίνουμε για
ακόμη μια φορά κρέας για τα κανό-
νια, θυσία στους ανταγωνισμούς
των Ελλήνων, Κυπρίων και Τούρκων
καπιταλιστών.

Γιώργος Πίττας

Η αλήθεια πίσω από 
τους πατριωτικούς μύθους
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Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Ηριάννα και τον Περι-
κλή, που βρίσκονται άδικα στην φυλακή με στημένες κατη-
γορίες και με βάση τις επιβαρυντικές διατάξεις του τρομο-
νόμου, οργανώνεται την Τετάρτη 21 Μάρτη, ημέρα εκδίκα-
σης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, έξω από το Εφετείο
της Αθήνας. Είχε προηγηθεί, την περασμένη Πέμπτη 15
Μάρτη, μαζική διαδήλωση με κεντρικό σύνθημα “Λευτεριά
σε Ηριάννα και Περικλή” στο κέντρο της Αθήνας.

Σε κείμενο που συνυπογράφουν εκατοντάδες πανεπιστη-
μιακοί, συνδικαλιστές, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης,
εκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, εργαζόμενοι,
αναφέρουν: “H Ηριάννα και ο Περικλής χρησιμοποιήθηκαν
από την Αντιτρομοκρατική ως άλλοθι για την παραγωγή
«αντιτρομοκρατικού έργου», αλλά και την εφαρμογή εκδικη-
τικής καταστολής σε όσους η ίδια υπηρεσία έχει καταχωρή-
σει στις τάξεις του «εσωτερικού εχθρού». Η σύλληψή τους
έγινε την εποχή του δόγματος «νόμος και τάξη» της κυβέρ-
νησης Σαμαρά και το κατηγορητήριο τους περιλάμβανε όλα
τα βασικά συστατικά των τρομοϋποθέσεων: επικοινωνιακά

show, δείγματα DNA, σκιαγράφηση ενός αόριστα «ύπο-
πτου» κοινωνικού περιβάλλοντος. Η καταδίκη τους ήρθε,
ενάντια στην κοινή λογική.

Αυτού του είδους οι υποθέσεις αποτελούν έναν ακόμη
τρόπο επιβολής της «κοινωνικής ειρήνης» σε συνθήκες κρί-
σης, καθώς στοχεύουν στην εμπέδωση του φόβου και την
καταστολή των αγώνων. Δομικό στοιχείο του πλέγματος κα-
ταστολής αποτελεί ο αντιτρομοκρατικός νόμος (άρθρο
187Α του Ποινικού Κώδικα), με τα ειδικά δικαστήρια και τις
ειδικές συνθήκες κράτησης, με τις υπερεξουσίες των διω-
κτικών αρχών και τη δυνατότητά τους να κατασκευάζουν
υποθέσεις βασισμένες σε έωλα στοιχεία και με τις φασιστι-
κής έμπνευσης διατάξεις της συλλογικής ευθύνης και της
ποινικοποίησης των προσωπικών και πολιτικών σχέσεων. Οι
πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι με-
γάλες γιατί όχι μόνο έχει αφήσει άθικτο όλο το τρομακτικό
οπλοστάσιο της «αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας» αλλά
προετοιμάζει και την αυστηροποίηση του Σωφρονιστικού
Κώδικα”.

Τ
ην απόφαση να διακόψει επ' αό-
ριστον το πρωτάθλημα της Su-
perleague (πρώτη κατηγορία πο-

δοσφαίρου) και το Κύπελλο πήρε ο
υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βα-
σιλειάδης μετά τα γεγονότα στο παι-
χνίδι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ την Κυριακή 11/3. 

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββί-
δης αποφάσισε να εισβάλλει στον
αγωνιστικό χώρο με το πιστόλι του πε-
ρασμένο στη ζώνη για να “διαμαρτυ-
ρηθεί” για ακυρωθέν γκολ στα τελευ-
ταία λεπτά του παιχνιδιού. Όχι, δεν εί-
ναι ανέκδοτο, ούτε συνέβη σε άλλη
χώρα. Συνέβη στην Τούμπα και δείχνει
που έχει φτάσει η σύγκρουση των με-
γαλοεπιχειρηματιών που διοικούν αυτή
τη στιγμή τις τρεις από τις τέσσερις
μεγάλες ομάδες (ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμ-
πιακός). Ήταν μια εξέλιξη μη αναμενό-
μενη; Όχι, προφανώς. Από την αρχή
της χρονιάς, πολλοί ήταν αυτοί που
αναρωτιόντουσαν πότε θα γίνει το
“μπαμ”. 

Aπό τη μία υπάρχει ο Σαββίδης που
έχει αγοράσει κοψοχρονιά ό, τι υπάρ-
χει και δεν υπάρχει στη Βόρεια Ελλά-
δα, ενώ έχει βάλει το χέρι του και στον
Τύπο. Η πιο πρόσφατη επιτυχία του
μεγάλου “επενδυτή” είναι η πώληση
της ΣΕΚΑΠ (για την οποία του είχαν
χαριστεί τα χρέη της) αντί 1,6 δις ευ-
ρώ στην καπνοβιομηχανία Japan To-
bacco. 

Από την άλλη είναι ο “Τίγρης” Δημή-
τρης Μελισσανίδης, μεγαλοεφοπλιστής
και γνωστός από τις δίκες του για λα-
θρεμπόριο και φοροδιαφυγή από τις
αρχές της δεκαετίας του '90, όταν πρω-
τομπήκε στη διοίκηση της ΑΕΚ και από
τότε έχει περάσει από τα διοικητικά της
άλλες δύο φορές. Η γειτονιά της Νέας

Φιλαδέλφειας γνωρίζει καλά τις τακτι-
κές του, ειδικά με τα γεγονότα των τε-
λευταίων μηνών όπου “φανατικοί” κυνη-
γούν όποιον καταγγέλει τη μπίζνα του
γηπέδου της “Αγιάς Σοφιάς”. 

Και δίπλα ο έτερος μεγαλοεφοπλι-
στής Βαγγέλης Μαρινάκης που απέ-
κτησε τον Ολυμπιακό μετά το Σωκράτη
Κόκκαλη, έβαλε “πόδι” στο Δήμο Πει-
ραιά μετά την εκλογή του δεξιού του
χεριού, Μώραλη, έχει σχέσεις με τη
Χρυσή Αυγή και είναι γνωστός από τις
υποθέσεις του Noor 1 με τους τόνους
ηρωίνη και της εγκληματικής οργάνω-
σης στο ποδόσφαιρο. 

Καρέ
Σύμφωνα με τις τελευταίες φήμες,

έρχεται να αγοράσει τον ποδοσφαιρι-
κό Παναθηναϊκό (που διέλυσε ο Αλα-
φούζος) ο γνωστός και μη εξαιρετέος,
Δημητρης Γιαννακόπουλος για να συμ-
πληρωθεί το καρέ. 

Πλάι σε αυτούς τους καπιταλιστές
επιπέδου...Τσάμπιονς Λιγκ, υπάρχουν
και τα λοιπά “φυντάνια”. Όπως ο Γιάν-
νης Κομπότης του Λεβαδειακού που η
ομάδα του δεν πέφτει ποτέ από την
πρώτη κατηγορία παρά τους αγωνιστι-
κούς υποβιβασμούς ή ο Αχιλλέας Μπέ-
ος, πρώην πρόεδρος του Πανιωνίου
και του Ολυμπιακού Βόλου (και οι δύο
πρόσφατα καταδικασμένοι για στημέ-
νους αγώνες στο σκάνδαλο “Koriopo-
lis”) ή ο Αλέξης Κούγιας, νυν πρό-
εδρος Λάρισας.  

Οι ανταγωνισμοί τους απλώνονται
σε πολλούς τομείς, αλλά και στο πεδίο
του ποδοσφαίρου. Που άλλωστε μπο-
ρεί κανείς να βρει καλύτερο “πλυντή-
ριο” παράνομων κερδών ή έτοιμο
στρατό υποστηριχτών, όπως επιδιώ-

κουν να κάνουν οι εκάστοτε πρόεδροι
των μεγάλων ειδικά ομάδων; 

Είναι λύση η διακοπή του πρωταθλή-
ματος; Όχι. Άλλωστε, η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το ξαναδοκίμασε και το
2015 με τον Σ. Κοντονή στη θέση του
υφυπουργού, ενώ και το 2016 έκανε
παρόμοιες απειλές για διακοπή των
αγώνων. Ο Βασιλειάδης στην επιστολή
του στην Παγκόσμια Ομοσπονδία ανα-
φέρει ότι πήρε την απόφαση για διακο-
πή για “την ασφάλεια των φιλάθλων,
των ποδοσφαιριστών και όλων των εμ-
πλεκομένων στο ποδοσφαιρικό πρωτά-
θλημα".

Το μόνο που καταφέρνει με αυτόν
τον τρόπο είναι να χτυπάει όσους επι-
μένουν να πηγαίνουν στα γήπεδα επει-
δή αγαπάνε το παιχνίδι και την ομάδα
τους, όχι τους προέδρους ή τους πα-
ράγοντες που επιδιώκουν να κερδί-
σουν από αυτή την αγάπη. 

Σωστά σημειώνει σε ανακοίνωσή της
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ότι “Οι δηλώσεις του Τσί-
πρα και της κυβέρνησης για δήθεν κά-
θαρση του ποδοσφαίρου δεν έχουν
απολύτως καμία αξία γιατί και αυτή η
κυβέρνηση τους υπηρετεί. Όλοι αυτοί
οι "πρόεδροι", έχουν βαπτισθεί θεσμι-
κοί επενδυτές από την κυβέρνηση, εί-
ναι συνομιλητές της και κλείνει μαζί
τους συμφωνίες”. 

Από τις σελίδες της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης το έχουμε ξαναπεί. Όσο στις
ομάδες και στον αθλητισμό συνολικά,
θα υπάρχουν Σαββίδηδες και Μελισσα-
νίδηδες (βάλτε όποιο όνομα σας αρέ-
σει), το αποτέλεσμα θα είναι παρόμοιο
με αυτό που είδαμε στην Τούμπα. Αυ-
τοί είναι το πρόβλημα και ο κίνδυνος,
μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Νεκτάριος Δαργάκης

Θέλουμε να εκφράσου-
με τη βαθιά μας θλίψη για
την απώλεια του Χρήστου
Σιμαρδάνη, ο οποίος έφυ-
γε απ’ τη ζωή το βράδυ
της Δευτέρας 12 Μαρτίου
2018. 

Ο άνθρωπος του οποίου
η φωνή έχει «ντύσει» αμέτρητες οπτικοακουστικές δημιουργίες,
όχι μόνο υπηρέτησε πιστά και με ταπεινοφροσύνη την τέχνη της
υποκριτικής αλλά ήταν και ένας ενεργός πολίτης ο οποίος σε κάθε
ευκαιρία έθετε εαυτόν στην υπηρεσία των συνανθρώπων του. 

Έτσι τον γνωρίσαμε και εμείς, ευαισθητοποιημένο και με γνήσιο
ενδιαφέρον για όσα συμβαίνουν στην κοινωνία, όταν του ζητήσαμε
και δέχτηκε με πολλή χαρά, να μας παραχωρήσει τη φωνή του για
να ντύσουμε ένα από τα βίντεο της καμπάνιας «Η δίκη της Χρυσής
Αυγής συνεχίζεται, ενημερώσου». Το εν λόγω βίντεο ήταν το πιο
επιτυχημένο της προσπάθειάς μας και η εκφώνηση του Χρήστου
Σιμαρδάνη χάραξε βαθιά το μήνυμα «Χωρίς τη Χρυσή Αυγή, οι γει-
τονιές μας είναι καλύτερες» στη συνείδηση των θεατών. 

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους και την οικογένειά του.

Ανακοίνωση του GoldenDawnWatch

Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις τιμής και
μνήμης για τα 74 χρόνια από το Μπλόκο της Καλογρέζας.

Μεταξύ των φορέων που έκαναν καταθέσεις στεφανιών ήταν η
ΚΕΕΡΦΑ που εκπροσωπήθηκε από τον Κώστα Παπαδάκη δικηγόρο
της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής (άλλα μέλη της
άνοιξαν πανό στο χώρο), ο αθλητικός όμιλος Νέας Ιωνίας, Μικρα-
σιατικοί σύλλογοι, δημοτικές παρατάξεις. 

Μηνυμα του Κ.Παπαδακη:
"Ηταν ξεχωριστή τιμή για μένα η κατάθεση στεφανιού στην εκδή-

λωση τιμής στη μνήμη των 22 εκτελεσθέντων στις 15/3/1944 στο
Μπλόκο της Καλογρέζας, που έγινε στο μνημείο τους σήμερα Κυ-
ριακή 18/3/2018. Και ευχαριστώ την Κ.Ε.Ε.Ρ.Φ.Α Ν. Ιωνίας που μου
πρότεινε να το καταθέσω εκ μέρους της, κρίνοντας ότι η ιδιότητα
του συνηγόρου πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χ.Α., που αναγγέλ-
θηκε κατά την τελετή, σηματοδοτεί τη σύνδεση του αντιφασιστικού
αγώνα τότε και τώρα. Και έτσι είναι. Το βάρος της ιστορίας οριοθε-
τεί το μέγεθος της ευθύνης. Λίγες μέρες πριν, στις 9/3/2018, για το
ίδιο θέμα, η Κ.Ε.Ε.Ρ.Φ.Α Ν. Ιωνίας είχε διοργανώσει μία επιτυχημέ-
νη εκδήλωση ιστορικού και επίκαιρου περιεχομένου στην περιοχή" 

Τίμησαν το Μπλόκο

ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ

Λευτεριά στην Ηριάννα και τον Περικλή

Αντίο
στον 
Χρήστο 
Σιμαρδάνη 

ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ

Το ποδόσφαιρο ως  “πλυντήριο”
για καπιταλιστικές μαφίες



Μ
ια μεγάλη μάχη ξεκινάει
στους γαλλικούς σιδηρό-
δρομους. Ο Μακρόν μαζί με

την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν απο-
φασίσει να κηρύξουν μια μετωπική
επίθεση. Οι σιδηροδρομικοί του
SNCF είναι ένας από τους πιο οργα-
νωμένους κλάδους της Γαλλίας και
έχουν οδηγήσει σε ήττες πολλές
προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο Εν-
τουάρ Φιλίπ, πρωθυπουργός του
Μακρόν, λέει πως, όπως συνηθίζεται
στη “δημοκρατική” Γαλλία τα τελευ-
ταία χρόνια, οι επιθέσεις θα περά-
σουν με διατάγματα χωρίς ψήφο
στο κοινοβούλιο αν χρειαστεί.

Ο αγώνας ξεκινάει την Πέμπτη 22
Μάρτη, με μεγάλες διαδηλώσεις, οι
οποίες συντονίζονται με την 24ωρη
απεργία που ήδη έχουν κηρύξει τα πε-
ρισσότερα συνδικάτα δημοσίων υπαλ-
λήλων, εκπαιδευτικών και άλλων εργα-
ζομένων σε συντονισμό με συλλόγους
συνταξιούχων και φοιτητών. 

Η κλιμάκωση έρχεται από τον
Απρίλη μέχρι τον Ιούνη, οπότε τα
συνδικάτα έχουν κηρύξει απεργία
δύο για κάθε πέντε μέρες, σύνολο
36 μέρες απεργιών στους τρεις μή-
νες. Ο Άξελ Πέρσον, οδηγός στο
Παρίσι μίλησε στην εφημερίδα So-
cialist Worker του Λονδίνου: “Είναι
ένας αγώνας κρίσιμος που θα καθο-
ρίσει το μέλλον της γαλλικής εργατι-
κής τάξης. Η κυβέρνηση και η διοί-
κηση του SNCF επιχειρούν βαθιές
αλλαγές. Το πρώτο είναι ότι θέλουν
να κλείσουν γραμμές που δεν θεω-
ρούνται αρκετά κερδοφόρες. Δεύτε-
ρον, θέλουν να αυξήσουν τις τιμές
των εισιτηρίων για να αυξήσουν τα
κέρδη τους. Τρίτον, θέλουν να δια-
λύσουν τις συλλογικές συμβάσεις.
Αν περάσουν όλα αυτά, ανοίγουν το
δρόμο για ιδιωτικοποίηση. Η κυβέρ-
νηση θα αναλάβει τα χρέη του
SNCF και ιδιωτικές εταιρείες θα
απορροφήσουν τμήματα του προ-
σωπικού με πολύ χειρότερες συνθή-
κες και μισθούς από ό,τι τώρα”.

Ο Μακρόν θέλει να διαλύσει και
τον κανονισμό λειτουργίας των σιδη-
ροδρόμων που περιέχει πολλές κα-

τακτήσεις. Οι μαζικές περικοπές θέ-
σεων εργασίας και απολύσεις που
γενικεύτηκαν σε άλλους τομείς της
οικονομίας δεν πέρασαν στους σιδη-
ρόδρομους. 

“Οι οδηγοί μπορούν να συνταξιο-
δοτηθούν από τα 52, με μειωμένη
σύνταξη, και οι υπόλοιποι εργαζόμε-
νοι στα 57. Και γιατί όχι; Ο κόσμος
δουλεύει σκληρά και για πολλά χρό-
νια. Η επίθεση του Μακρόν δεν είναι
η πρώτη στον κανονισμό λειτουρ-
γίας αλλά μπορεί να είναι η πιο ση-
μαντική. Θέλουν να καταφέρουν βα-
θύτερες αλλαγές από ό,τι έκαναν οι
προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό
που προσπαθεί να κάνει είναι να
κερδίσει και με αυτό να δώσει σήμα
και σε άλλους χώρους ότι αν μπορεί
να τσακίσει τους σιδηροδρομικούς,
μπορεί να τους νικήσει όλους” συνε-
χίζει ο Αξέλ Περσόν.

Μία από τις βοήθειες που επι-
στρατεύει ο Μακρόν είναι η ντιρεκτί-
βα της ΕΕ που απαιτεί από όλα όλα
τα κράτη μέλη της να ανοίξουν το
χώρο των σιδηροδρόμων στον αντα-
γωνισμό της αγοράς το αργότερο
μέχρι το 2019. 

Ομως στην πραγματικότητα ο Μα-
κρόν δεν χρειάζεται ευρωπαϊκη ενθάρ-
ρυνση για τις επιθέσεις του. Από τον
περασμένο Σεπτέμβρη ξέσπασαν δια-
δηλώσεις και απεργίες σε χιλιάδες χώ-
ρους ενάντια στις “μεταρρυθμίσεις”
που έβαλε μπρος ταχύτατα. Ένα από
τα βασικά όπλα που αξιοποιεί σε αυτή
τη μάχη είναι το γνωστό παραμύθι πε-
ρί “προνομιούχων” για να διαιρέσει
την εργατική τάξη. Οι σιδηροδρομικοί
πρέπει να εξομοιώσουν τις συνθήκες
εργασίας τους με τους άλλους εργα-
ζόμενους και οι εκπαιδευτικοί πρέπει
να περικόψουν τις υπερβολικές διακο-

πές τους.
Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η

μάχη συνολικά στο δημόσιο, με νέα
μέτρα που οδηγούν σε μαζκές απώ-
λειες θέσεων εργασίας. Ως τώρα οι
περικοπές θέσεων στο δημόσιο γί-
νονταν με μείωση των προσλήψεων
ανά συνταξιοδότηση. Τώρα ο Μα-
κρόν θέλει να σκληρύνει και να επε-
κτείνει τα μέτρα. Βάζει μπρος για
αύξηση των συμβασιούχων και των
εργολαβικών εργαζόμενων. Αλλά και
σύνδεση των αποδοχών με επιδόμα-
τα “παραγωγικότητας” που εξατομι-
κεύουν τους εργαζόμενους.

Η CGT είναι το μεγαλύτερο συνδι-
κάτο στους σιδηροδρόμους. Άργη-
σε να σηκώσει το γάντι, αλλά τώρα
οργανώνει τις 22 του Μάρτη. Ήδη η
πλειοψηφία των συνδικάτων του δη-
μοσίου είχαν διαλέξει τη μέρα για
24ωρη απεργία. Ήταν η πίεση από
τη βάση των σιδηροδρομικών που
ανάγκασε την ηγεσία του συνδικά-
του να συνδεθεί με τους υπόλοι-
πους. Ο Άξελ λίγο πριν κάνει τις πα-
ραπάνω δηλώσεις είχε βγει από συ-
νέλευση του σωματείου του όπου εί-
χαν αποφασίσει απεργία. Οι τοπικοί
σύλλογοι μπορούν να αποφασίζουν
συμμετοχή με απεργία και όχι μόνο
με διαδήλωση, ανεξάρτητα από το τι
λέει η ηγεσία της ομοσπονδίας. Τέ-
τοιες κινήσεις οδήγησαν στην από-
φαση για τις 36 μέρες απεργίας που
έρχονται το διάστημα Απρίλη - Ιού-
νη. Το 2016 οι ηγεσίες των συνδικά-
των δίστασαν να δώσουν τη μάχη
ενάντια στα μέτρα του Ολάντ, όταν
ο “σοσιαλιστής” πρόεδρος που είχε
εκλεγεί με πρόγραμμα ενάντια στη
λιτότητα έκανε ανοιχτή στροφή δε-
ξιά. Ο Ολάντ τελικά κατέληξε στο
σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας, σχε-
δόν μαζί με ολόκληρο το Σοσιαλιστι-
κό Κόμμα, αλλά άνοιξε ο δρόμος για
τον Μακρόν για για τις ορέξεις των
φασιστών της Λεπέν. Η μάχη που ξε-
κινάει τώρα είναι η στιγμή που θα
χρειαστεί να μπει σε κίνηση όλη η
συσσωρευμένη δύναμη της οργανω-
μένης εργατικής τάξης, χωρίς δι-
σταγμούς.

Ν.Λ.
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ΓΑΛΛΙΑ Εργατικός 
αναβρασμός…

Τ
ην ώρα που η μάχη του Μακρόν με την εργατική
αντίσταση κλιμακώνεται, οι φασίστες αντί να πε-
ριμένουν στη γωνία να αποκομίσουν οφέλη, βρί-

σκονται σε κρίση. Στο FN επικρατεί κατάθλιψη, παρά
την τεράστια διεθνή διαφήμιση που έγινε στη Μαρίν
Λεπέν και το Εθνικό Μέτωπο (FN) πριν από τις περσι-
νές προεδρικές εκλογές, στις οποίες είχε σχεδόν ανα-
δειχθεί νικήτρια πριν γίνουν. Την περασμένη βδομάδα
έκαναν το συνέδριό τους στη Λιλ και η Λεπέν αναγκά-
στηκε να προτείνει ακόμη και την αλλαγή του ονόμα-
τος του κόμματος γιατί πλέον θεωρείται “τοξικό”. 

Το συνέδριο αναλώθηκε στην ερμηνεία της ήττας
και την αποχώρηση δύο από τα πιο προβεβλημένα
στελέχη, της Μαριόν Μαρεσάλ Λεπέν (ανιψιάς της
Μαρίν) και του Φλοριάν Φιλιπό (που πλέον έφτιαξε το
δικό του κόμμα). Οι σύνεδροι κλαίγονταν γιατί παρά
την άνοδο σε ψήφους δεν έχουν βρει δίοδο προς την
εξουσία, και συγκρίνονταν με τις επιτυχίες που έχει η
AfD στη Γερμανία, το FPΟ στην Αυστρία αλλά και η
Λέγκα στις πρόσφατες εκλογές στην Ιταλία. 

Το υψηλό σημείο στο οποίο έφτασαν στις προεδρι-
κές εκλογές δεν αναγνωρίζεται ως επιτυχία, αλλά ως
αρχή της κατάρρευσης. Στις κοινοβουλευτικές εκλο-
γές έπεσαν στο 13%. Τα ποσοστά τους έχουν συρρι-
κνωθεί στα σημεία που είχαν επιτυχίες στις περιφερει-
ακές του 2015. Στις προεδρικές είχαν στηρίξει τις ελ-
πίδες τους ότι στο δεύτερο γύρο θα αναδεικνύονταν
ως η ψήφος ενάντια στο κατεστημένο που συμβόλιζε
ο Μακρόν. Ο κόσμος φάνηκε ότι μισεί το κατεστημένο
αλλά δεν τσίμπησε στο παραμύθι των “αντισυστημι-
κών” φασιστών. Ήδη το FN είχε αρχίσει να διχάζεται
ανάμεσα σε όσους έψαχναν γέφυρες με τη “λαϊκή δε-
ξιά” και όσους ήθελαν να δώσουν το πάνω χέρι στα
φασιστικά τάγματα εφόδου στους δρόμους. Έχαναν
δυνάμεις και προς τις δυο κατευθύνσεις. Πλέον η αμ-
φισβήτηση φτάνει μέχρι και το πρόσωπο της “μεγάλης
ηγέτιδας” που βλέπει πτώση 10% στις θετικές γνώμες
το τελευταίο διάστημα και τις δημοσκοπήσεις να λένε
πως σε επανάληψη των εκλογών δεν θα έβλεπε ούτε
από μακριά το περσινό αποτέλεσμα.

ΗΠΑ Μαθητικός ξεσηκωμός

Έ
κλεισαν τα σχολεία σε όλες τις ΗΠΑ στις 14
Μάρτη καταγγέλλοντας την κουλτούρα της ένο-
πλης βίας που καλλιεργούν συστηματικά οι αμε-

ρικάνικες κυβερνήσεις και τα διαπλεκόμενα οικονομικά
συμφέροντα. Η κινητοποίηση (που έγινε με πρωτοβουλία
του τμήματος νεολαίας του National Women's March
που καλούσε σε 17 λεπτά αποχής, ένα για κάθε μαθητή
που σκοτώθηκε στην Φλόριντα πριν ένα μήνα) απλώθηκε
από τη Νέα Υόρκη ως το Σαν Φρανσίσκο και επεκτάθηκε

χρονικά, συνοδευόμενη από συγκεντρώσεις έξω από τα
σχολεία, με τη συμμετοχή των καθηγητών. Σε πολλά ση-
μεία, πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις και συγκεντρώ-
σεις με τη συμμετοχή εκατοντάδων και χιλιάδων μαθη-
τών. Στη Νέα Υόρκη έγιναν περίπου 10 μαθητικές διαδη-
λώσεις έξω από τα σχολεία, στο Μάντισον συγκέντρωση
με 3.000 άτομα, στο Σιάτλ με 4.000. Νέα μέρα δράσης
έχει προσδιοριστεί η 24η Μάρτη. 

…και κρίση στο Εθνικό Μέτωπο

Μαθητές διαδηλώνουν στη Νέα Υόρκη
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BΡΑΖΙΛΙΑ Οργή για τη δολοφονία της Μαριέλε

Ε
κατοντάδες χιλιάδες κόσμος
βγήκε στους δρόμους της
Βραζιλίας αυτή τη βδομάδα

μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της
Μαριέλε Φράνκο στο Ρίο. Η Φράνκο,
δημοτική σύμβουλος εκλεγμένη με
το PSOL (Κόμμα Σοσιαλισμός και
Ελευθερία) στο Ρίο ήταν σύμβολο
των αγώνων όλων των καταπιεσμέ-
νων. Μαύρη, φεμινίστρια, λεσβία,
παιδί των παραγκουπόλεων, μητέρα
που μεγάλωνε μόνη το παιδί της,
βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της
μάχης ενάντια στην αστυνομική βία.
Αυτή και ο οδηγός της, Άντερσον
Πέδρο Γκόμες, γαζώθηκαν από
σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητό τους,
γυρνώντας από εκδήλωση ενάντια
στις δολοφονίες μαύρων νέων. Οι
σφαίρες έχουν αναγνωριστεί ότι
προέρχονταν από παρτίδα του βρα-
ζιλιάνικου στρατού.

Η δολοφονία της Φράνκο έφερε
στην επιφάνεια την πολιτική και κοι-
νωνική πόλωση που έχει κορυφωθεί
τα τελευταία χρόνια στη Βραζιλία. Ο
δεξιός πρόεδρος Τέμερ ανέβηκε
στην εξουσία πριν από λιγότερο από
ενάμιση χρόνο, μέσα από ένα εσω-
τερικό και δικαστικό πραξικόπημα
ενάντια στην Ντίλμα Ρουσέφ της
οποίας ήταν ως τότε αντιπρόεδρος.

Η Ρουσέφ είχε διαδεχθεί τον Λού-
λα και είχε αναλάβει να διαχειριστεί

τον βραζιλιάνικο καπιταλισμό μέσα
στην κρίση και την πτώση των διε-
θνών τιμών πρώτων υλών. Ξεκίνησε
τις επιθέσεις ενάντια στους φτω-
χούς, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη λι-
τότητα. Ξέσπασαν αγώνες, με χαρα-
κτηριστικές στιγμές το μαζικό κίνη-
μα για τη μείωση στα εισιτήρια το
2013 και τις απεργίες στο δρόμο
προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2016. Αντί για δουλειές όπως υπό-
σχονταν οι Αγώνες έφεραν περισσό-
τερες επιθέσεις και αστυνομική βία.

Η δεξιά πήρε θάρρος και απαιτού-

σε μεγαλύτερη
επιθετικότητα κα-
τά των συνδικά-
των, φτάνοντας
να ανατρέψει την
Ρουσέφ. Ο Τέμερ ξεκίνησε ένα άγριο
πρόγραμμα λιτότητας, το οποίο συ-
νοδεύτηκε από κλιμάκωση της κατα-
στολής. Οι φαβέλες (παραγκουπό-
λεις) του Ρίο είναι το επίκεντρο της
κρατικής βίας. Στο Ρίο σκοτώθηκαν
από το κράτος 1000 άνθρωποι μέσα
στο 2017, σχεδόν τρεις κάθε μέρα.
Φέτος το Γενάρη έφτασαν τους πέν-

τε νεκρούς τη μέρα. 
Το Ρίο ντε Τζανέιρο είναι η συμπύ-

κνωση της αδικίας του καπιταλι-
σμού. Πανάκριβα διαμερίσματα και
ζωή για υπερπλούσιους στην ακτο-
γραμμή της πόλης που περικυκλώ-
νεται από ένα διαφορετικό σύμπαν,
αυτό των παραγκουπόλεων χωρίς
νερό και αποχέτευση. Ο μαύρος
πληθυσμός της πόλης είναι 35%, αλ-
λά στις παραλίες και στα Πανεπιστή-
μια όταν βλέπεις μαύρους και μαύ-
ρες θα κάνουν συνήθως κάποια δου-
λειά του ποδαριού. 

Η Μαριέλε Φράνκο υπήρξε μια
από τις εξαιρέσεις. Κα-
τάφερε να ξεφύγει από
το πεπρωμένο της φα-
βέλας, να σπουδάσει
κοινωνιολογία και απο-
φάσισε να αφιερώσει
τη ζωή της στον αγώνα.
Η νίκη της στις εκλογές
το 2016 ήταν σημαντικό
μήνυμα αντίστασης, με

το PSOL να καταφέρνει να περάσει
και στο β’ γύρο των δημοτικών εκλο-
γών όπου πήρε 40% ενάντια στη δε-
ξιά. Το PSOL είναι κόμμα της ριζο-
σπαστικής αριστεράς, στο οποίο
έχουν σημαντικό βάρος οι αντικαπι-
ταλιστικές φωνές.

Όλη αυτή η αντίφαση του Ρίο ντε
Τζανέιρο κρατιέται όρθια χάρη στη

βία του κράτους. Το Φλεβάρη ο Τέ-
μερ αποφάσισε να στείλει τον στρα-
τό να επιβάλει καθεστώς κατοχής
στις φαβέλες, την ίδια στιγμή που οι
νοσταλγοί της Χούντας του ‘64 - ‘85
έβγαιναν από τους υπονόμους και
ζητούσαν ξανά “λύση”. Η Φράνκο
έδινε τη μάχη για να οργανωθεί ο
κόσμος στις παραγκουπόλεις και για
να γίνει ξεκάθαρο ότι ο υπεύθυνος
για τη βία και τις δολοφονίες είναι
το ίδιο το κράτος. Γι’ αυτές τις μά-
χες και γι’ αυτή την αλήθεια τη δο-
λοφόνησαν.

Η Βραζιλία έχει εκλογές μπροστά
της τον Οκτώβρη. Η δεξιά φοβάται
ότι ακόμη κι αν κερδίσει τις εκλογές
δεν θα έχει καταφέρει να σπάσει τη
δύναμη της οργανωμένης αντίστα-
σης στη χώρα. Πρόσφατα ο Τέμερ
αναγκάστηκε να αποσύρει το μεγα-
λύτερο από τα σχέδια αντιμεταρρυθ-
μίσεων, ενάντια στο ασφαλιστικό σύ-
στημα. Η άκρα δεξιά αξιοποιεί ακόμη
και τη δολοφονία της Φράνκο ως μια
ακόμη πίεση για να πάρει “πρωτο-
βουλίες” ο στρατός. Ο κόσμος που
βγήκε στο δρόμο και θα ξαναβγεί μα-
ζικά τις επόμενες μέρες, με τη μαύρη
νεολαία και τις γυναίκες μπροστά,
βγάζει κι αυτός τα δικά του συμπερά-
σματα για το ποιες πρωτοβουλίες θα
πρέπει να παρθούν.

Νίκος Λούντος

Δ
εν ξέρω πόσες φορές έχω πει στη ζωή
μου ότι οι εργάτες αλλάζουν μέσα από
την εμπειρία του αγώνα. Δεν το έλεγα

μόνο επειδή το είχα διαβάσει στον Μαρξ. Κα-
λύπτοντας τη μεγάλη απεργία των ανθρακωρύ-
χων το 1984-5 για την εφημερίδα Socialist Wor-
ker του Λονδίνου, είδα πώς οι άνδρες και οι γυ-
ναίκες των κοινοτήτων των ορυχείων μεταμορ-
φώθηκαν μέσα από εκείνο το μακρύ και δύσκο-
λο αγώνα. Όμως οι απεργίες των πανεπιστη-
μιακών που μόλις τελείωσαν -προς το παρόν
τουλάχιστον- μου επέτρεψαν να βιώσω κάτι πα-
ρόμοιο, παίρνοντας μέρος αυτή τη φορά.

Ήταν απεργίες στα “παλιά” πανεπιστήμια
που υπήρχαν ήδη πριν από το 1992, επειδή δέ-
χεται επίθεση το ασφαλιστικό τους ταμείο.
Ήταν λοιπόν ένας αγώνας μέσα στα παλαιότε-
ρα και πιο συντηρητικά ιδρύματα ανώτατης εκ-
παίδευσης, όπως η Οξφόρδη, το Κέμπριτζ και
το Κινγκς Κόλετζ του Λονδίνου όπου διδάσκω
κι εγώ.

Το συνδικάτο μας, η UCU, υπάρχει εδώ και
λίγο παραπάνω από μια δεκαετία. Τα τελευταία
χρόνια υπήρξε ελάχιστα αποτελεσματικό στη
μάχη για την υπεράσπιση των θέσεων εργα-
σίας και των μισθών στην ανώτατη εκπαίδευση.
Άφησε να διαλύσουν το παλιό μας ταμείο.

Όμως η απεργία εμφύσησε νέα ζωή στα το-
πικά σωματεία της UCU που έπνεαν τα λοί-
σθια. Οι απεργιακές φρουρές στο παρελθόν
ήταν μικρές και ρουτινιάρικες ιστορίες. Αυτή
τη φορά είναι τεράστιες και συνήθως με τους
νέους, ή πιο συχνά νέες εκπαιδευτικούς στην
πρώτη γραμμή. Και είναι και ωραίες εμπειρίες,

με ανάγνωση ποίησης, τραγούδια και αντιμα-
θήματα επί παντός επιστητού.

Η απεργία μετατράπηκε σε μια γενικευμένη
εξέγερση ενάντια στο νεοφιλελεύθερο μετα-
σχηματισμό των πανεπιστημίων που εξελίσσε-
ται τις τελευταίες δεκαετίες. Οι διοικήσεις,
που δίνουν στους εαυτούς τους απίστευτα
φουσκωμένους μισθούς και αντιμετωπίζουν τα
πανεπιστήμια σαν επιχειρήσεις χωρίς καμιά
αναφορά ούτε στους εργαζόμενους ούτε
στους φοιτητές, αναγκάστηκαν να περάσουν
στην άμυνα.

Γράφει ο Άλεξ Καλίνικος

Γι’αυτό και όταν οι διαπραγματευτές του
συνδικάτου συμφώνησαν ανόητα σε έναν εντε-
λώς λάθος συμβιβασμό με τα αφεντικά των
πανεπιστημίων την περασμένη βδομάδα, τους
ήρθε σοκ.

Στο παρελθόν, τις κακές συμφωνίες μάς τις
περνούσαν με την αμφίβολη συναίνεση μιας
βάσης παθητικής και αποθαρρυμένης.

Όμως αυτή η συμφωνία προέκυψε μετά από
τρεις βδομάδες απεργιών και στην αρχή μιας
ακόμη απεργιακής βδομάδας με μια όλο και
μεγαλύτερη βάση που ήταν ενεργή και με αυ-
τοπεποίθηση. Μπορούσαμε να συζητήσουμε
για τη συμφωνία στις απεργιακές φρουρές και
στα κοινωνικά μέσα. Αποτέλεσμα ήταν ότι η

συμφωνία σαρώθηκε μέσα από ένα κύμα θυ-
μού, χωρίς να τη στηρίξει ούτε ένας σύλλογος.

Ήταν μια ανταρσία από τα κάτω. Για να
βρούμε ανάλογα φαινόμενα πρέπει να γυρί-
σουμε πίσω στη δεκαετία του ‘60 και του ‘70
όταν ισχυρές και θαρρετές οργανώσεις συνδι-
καλιστών βάσης στα ορυχεία, τον τομέα του
αυτοκινήτου και τη βιομηχανία δεν φοβούνταν
να τα βάλουν με τους επαγγελματίες γραφει-
οκράτες των συνδικάτων.

Μεγάλο μέρος εκείνης της βιομηχανίας κα-
ταστράφηκε στις δεκαετίες του ‘80 και του
‘90. Όμως τα πανεπιστήμια υπήρξαν ένας το-
μέας σε επέκταση, χάρη στα υπέρογκα δίδα-
κτρα και την είσοδο φοιτητών από όλο τον κό-
σμο. Η αγωνιστικότητα είναι εν μέρει προϊόν
της φτηνής επέκτασης, πάνω στις πλάτες ενός
εκπαιδευτικού προσωπικού που δουλεύει ατέ-
λειωτες ώρες και συχνά σε συνθήκες επισφά-
λειας.

Ο επίσημος μηχανισμός της UCU είναι σχε-
τικά αδύναμος και άπειρος συγκρινόμενος με
τους γραφειοκρατικούς μονόλιθους όπως εί-
ναι το Unison και το Unite. Ενώ ταυτόχρονα
δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει μια βάση που
αυξήθηκε γρήγορα χάρη στις απεργίες, απέ-
κτησε μεγαλύτερη συμμετοχή και έγινε πολύ
πιο ενεργή.

Όμως, βγαίνουν διδάγματα και για άλλα
συνδικάτα. Ένα βασικό είναι, τί διαφορά κάνει
όταν οι απεργίες κλείνουν ολόκληρο το χώρο -

και οι απεργίες της UCU πλησίασαν πολύ σε
κάτι τέτοιο. Έτσι δίνεται χρόνος στους απερ-
γούς να οργανώσουν, να αποκτήσουν αυτοπε-
ποίθηση και να οικοδομήσουν δεσμούς μεταξύ
τους και με άλλους εργάτες.

Μπροστά μας βρίσκονται μεγάλες προκλή-
σεις. Η απόρριψη της συμφωνίας έχει δημι-
ουργήσει, τουλάχιστον προς το παρόν, ένα κε-
νό, όμως και η εργοδοσία και η συνδικαλιστική
ηγεσία θα αρχίσουν γρήγορα τους ελιγμούς.
Αυτός ο γύρος απεργιών έχει τελειώσει και πι-
θανώς θα υπάρξει ένα κενό ενός μήνα με τις
διακοπές του Πάσχα πριν ξεκινήσει ο επόμε-
νος γύρος 14 ημερών δράσης. 

Θα πρόκειται για μια κλιμάκωση της σύγ-
κρουσης μιας και θα μπουν στο στόχαστρο οι
εξετάσεις και άλλες μορφές αξιολόγησης που
κορυφώνονται στο τελευταίο τρίμηνο. Η διοί-
κηση ίσως αρχίσει να χρησιμοποιεί πιο βρόμι-
κες τακτικές. Αλλά, μέσα στις ερχόμενες βδο-
μάδες, ίσως υπάρξουν και προσπάθειες να μα-
γειρέψουν και να μας φορέσουν άλλη μια κακή
συμφωνία.

Η ενεργοποιημένη βάση πρέπει να παραμεί-
νει σε εγρήγορση, οργανωμένη και αποφασι-
σμένη να αποτρέψει οτιδήποτε τέτοιο και να
συνεχίσει τις απεργίες μέχρι ένα πετυχημένο
αποτέλεσμα. Αλλά και οι παλιότεροι αγωνιστές
θα δοκιμαστούν για την ικανότητά τους να αν-
ταποκριθούν σε κάτι που είναι από πολλές
απόψεις ένα καινούργιο συνδικάτο.

BΡΕΤΑΝΙΑ Ανταρσία από τα κάτω

Συγκέντρωση στο Ρίο



ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2018 εργατικη αλληλεγγυη 

Συμμετέχουν:
Ντίνος Αγιομαμίτης
Κύπρος

Κώστας Βλασόπουλος
πανεπιστημιακός Ρέθυμνο

Γιώργος Γιαννόπουλος
περιοδικό ΕΝΕΚΕΝ

Πάνος Γκαργκάνας
Εργατική Αλληλεγγύη

Βασίλης Δρουκόπουλος
πανεπιστημιακός

Θανάσης Διαβολάκης
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Δημήτρης Ζώτος
δικηγόρος

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου
πανεπιστημιακός, Σλαβικές σπουδές

Λήδα Καζαντζάκη
ιστορικός Τέχνης

Χριστίνα Καρακιουλάφη 
πανεπιστημιακός Ρέθυμνο

Κώστας Καταραχιάς
πρόεδρος συλλόγου 
εργαζομένων νοσ. Αγ. Σάββας

Δημήτρης Κουσουρής
ιστορικός

Πέτρος Κωνσταντίνου
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Μιχάλης Λυμπεράτος
εκπαιδευτικός-ιστορικός

Ζανέττα Λυσικάτου
ΔΣ ΟΕΝΓΕ

Μωυσής Λίτσης
δημοσιογράφος

Αντώνης Μαούνης
αρχιτέκτονας, πρόεδρος ΣΑΔΑΣ

Φόλκχαρτ Μόσλερ
Marx 21-Γερμανία

Λέανδρος Μπόλαρης
ιστορικός

Γιάννης Μπόλης
ιστορικός Τέχνης, επιμελητής του 
Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

Φοίβος Οικονομίδης
ιστορικός

Μελτέμ Οράλ
Τουρκία 

Κώστας Παπαδάκης
πολιτική αγωγή 
στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Προκόπης Παπαστράτης
ομότιμος καθηγητής Ιστορίας

Δημήτρης Πετρόπουλος
πρόεδρος Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ

Κώστας Πίττας
Μαρξιστικό βιβλιοπωλείο

Ελένη Πορτάλιου
καθηγήτρια αρχιτεκτονικής

Μάϊκλ Ρόμπερτς
μαρξιστής οικονομολόγος

Νίκος Στραβελάκης
οικονομολόγος

Μαρία Στύλλου
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κάτω

Αλέξανδρος Χρύσης
πανεπιστημιακός, 
Τμήμα Κονωνιολογίας, Πάντειο

200 χρόνια Μαρξ
50 χρόνια Μάης ’68
Σ

πάνια συμβαίνει μια χρονιά να είναι τόσο σημαδεμένη από
ιστορικές επετείους όσο η φετινή. Μέσα στο 2018 γιορτά-
ζουμε τα 200 χρόνια από τη γέννηση του μεγαλύτερου θε-

ωρητικού της κοινωνικής επανάστασης, του Καρλ Μαρξ. Στα
τριάντα του, το 1848, έγραψε μαζί με τον Ένγκελς το Κομμουνι-
στικό Μανιφέστο ακριβώς την ώρα που ξεσπούσε σε όλη την
Ευρώπη το κύμα των επαναστάσεων που σημάδεψε το πέρασμα
από την εποχή των αστικών επαναστάσεων στην εποχή των ερ-
γατικών.

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 πι-
κρές ήττες 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 ξεκίνη-
μα μετά την εμπειρία της “πρώτη φορά” Αριστεράς στην κυβέρ-
νηση. Ο γιορτασμός των επετείων γίνεται ζωντανή συζήτηση 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 Αθή-
νας φιλοδοξεί να συμβάλει σε αυτή τη συζήτηση. Έχει πίσω του
τριάντα χρόνια συμβολής καθώς ξεκίνησε το 1988 τιμώντας την
τότε επέτειο του Μάη. Σαν ένας τέτοιος “θεσμός” του κινήματος
ελπίζει ότι θα βοηθήσει όλους και όλες μας να βρούμε τις απαν-
τήσεις που τόσο έχουμε ανάγκη. 

Βασικοί
κύκλοι και συζητήσεις
200 ΧΡOΝΙΑ ΑΠO ΤΗ ΓEΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞ
Βιομηχανική επανάσταση και εργατική τάξη
Ο Χέγκελ και η διαλεκτική
Οι επαναστάσεις του 1848
Η Παρισινή Κομμούνα
Το Κεφάλαιο

50 ΧΡOΝΙΑ ΑΠO ΤΟΝ ΜAΗ ΤΟΥ ‘68
Οι εξεγέρσεις σε Ανατολή και Δύση
Η Αμερική και το Βιετνάμ
Γαλλία – Από τους φοιτητές στους εργάτες
Το καυτό φθινόπωρο των εργατών στην Ιταλία
Η άνοιξη της Πράγας
Από τα Ιουλιανά του ’65 στο Πολυτεχνείο του ‘73

1918 – Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜEΝΗ ΕΥΡΩΠΗ
Επανάσταση στη Γερμανία
Η Κόκκινη Διετία στην Ιταλία
Η ίδρυση της Γ’ Διεθνούς
Η ίδρυση του ΣΕΚΕ στην Ελλάδα

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ
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