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Δουλειές, Όχι βόμβες
25 Απρίλη απεργούν
και διαδηλώνουν
ΔΕΗ, Νοσοκομεία

σελ. 4, 5

1.
Η συντονισμένη επίθεση ΗΠΑ-Γαλ-
λίας-Βρετανίας στα εδάφη της Συ-
ρίας με πυραύλους από αεροπλάνα

και πολεμικά πλοία τα ξημερώματα του
Σαββάτου 14 Απρίλη αποτελεί ένα νέο ιμπε-
ριαλιστικό έγκλημα σε βάρος των λαών της
Μέσης Ανατολής και απειλή για την παγκό-
σμια ειρήνη. 

Οι επαναλαμβανόμενες υποκρισίες περί
«χειρουργικής ακρίβειας» ώστε να μην
υπάρχουν θύματα μεταξύ των αμάχων και
περί «ανθρωπιστικής επέμβασης» για να
σταματήσει η χρήση χημικών όπλων δεν
κάνουν τίποτε άλλο από το να επαναλαμβά-
νουν τα ψέματα με τα οποία έγινε προσπά-
θεια να δικαιολογηθούν οι επιθέσεις στο
Ιράκ, στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν,
ξανά στο Ιράκ, στη Λιβύη και στη Συρία τις
προηγούμενες δεκαετίες συνεχώς από το
1991 μέχρι σήμερα.

Το ίδιο υποκριτικές είναι οι διακηρύξεις
της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου ότι δεν
είχε συμμετοχή στην επίθεση και ότι προ-
κρίνει τη διπλωματία έναντι των βομβαρδι-
σμών. Διαψεύδονται από τις διευκολύνσεις
που παρέχουν οι βάσεις στη Σούδα της
Κρήτης, στην Πάφο και στο Ακρωτήρι της
Κύπρου προς τις πολεμικές μηχανές των
ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας αντί-
στοιχα.  Όσο για τη διπλωματία των συναν-
τήσεων τύπου Γενεύης υπό την αιγίδα ΗΠΑ
και Ρωσίας, αυτή δεν αποτελεί παρά το γή-
πεδο καταγραφής των ανταγωνισμών που
κλιμακώνονται με τις πολεμικές επιχειρή-
σεις.

Μόνο η κινητοποίηση των εργατών και
της νεολαίας από την Αθήνα ως το Παρίσι,
το Λονδίνο και την Ουάσιγκτον, αλλά και
ως την Άγκυρα και τις αραβικές πρωτεύου-
σες μπορεί να σταματήσει αυτόν τον κατή-
φορο.
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Σταματήστε 
την κλιμάκωση 
των ανταγωνισμών
με την Τουρκία
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Ο
ι υπεύθυνοι για
την συντριβή
του Mirage στη

Σκύρο και τον τραγικό
θάνατο του χειριστή
του βρίσκονται εδώ,
στη δική μας και όχι
μόνο στην απέναντι
πλευρά του Αιγαίου. Ο
Σμηναγός Γιώργος
Μπαλταδώρος δεν
έπεσε "υπερασπιζόμε-
νος την πατρίδα": έχα-
σε τη ζωή του ακολου-
θώντας τις παρανοϊ-
κές, πολεμοκάπηλες
διαταγές των στρατιω-
τικών επιτελείων.

Το Mirage έπεσε την
ώρα που επέστρεφε
στη βάση του ύστερα
από μια ακόμα επιχεί-
ρηση "αναχαίτισης"
τουρκικών μαχητικών
αεροσκαφών που πα-
ραβίασαν, σύμφωνα με
τα ρεπορτάζ των MME,
το "FIR Αθηνών". Το
FIR, όμως, δεν έχει κα-
μιά σχέση ούτε με κυ-
ριαρχικά δικαιώματα,
ούτε με στρατιωτικές
αναμετρήσεις. Ο χωρι-
σμός του εναέριου χώρου σε "Περιο-
χές Πληροφόρησης Πτήσεων" αφορά
τα πολιτικά αεροσκάφη και έχει σαν
στόχο την ασφάλεια των πτήσεων, όχι
την προστασία του "εθνικού χώρου"
της κάθε χώρας. 

Με βάση τις διεθνείς ρυθμίσεις του
1952 και του 1958 η Αθήνα είναι υπεύ-
θυνη για την ασφάλεια των πτήσεων
πάνω από τον ελλαδικό χώρο και το
μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου. Τι ση-
μαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα πολιτικά
(επιβατηγά ή εμπορικά) αεροσκάφη
που θέλουν να μπουν σε αυτό το χώρο
πρέπει να ενημερώνουν και να παίρ-
νουν την έγκριση της Αθήνας. Τα κρα-
τικά και στρατιωτικά αεροσκάφη,
όπως και τα αεροσκάφη που πετούν
σε πολύ μεγάλο ύψος (όπου δεν υπάρ-
χει κίνδυνος σύγκρουσης με κάποιο
εμπορικό) εξαιρούνται από αυτόν τον
κανόνα. 

Η Ελλάδα όμως δεν δέχεται αυτή
την εξαίρεση όσον αφορά στα τουρκι-
κά αεροσκάφη. Απαιτεί από την Τουρ-
κία για την είσοδο πολεμικών αερο-
σκαφών στην περιοχή του FIR Αθηνών
"σχέδιο πτήσης". Το αποτέλεσμα είναι
κάθε φορά που κάποιο τουρκικό αερο-
σκάφος μπαίνει στην περιοχή του FIR
Αθηνών να "σηκώνονται" τα ελληνικά
Mirage και F16 για να το αναχαιτίσουν.
Μια πρακτική που επιδεινώνει αντί να

εξασφαλίζει την ασφάλεια των πτήσε-
ων για την οποία τυπικά κόπτεται.

Αλλά ούτε και η οριοθέτηση του
εναέριου χώρου είναι τόσο απλή και
καθαρή. Τα ΜΜΕ εδώ στην Ελλάδα
κάνουν συνεχώς μεγάλο θόρυβο για
τον "Σουλτάνο" (τον Ερντογάν δηλαδή)
και τις απειλές του ενάντια στη Συνθή-
κη της Λωζάνης -τη συνθήκη που κα-
θόρισε τα ελληνοτουρκικά σύνορα με-
τά την περίοδο του Α' Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Η Ελλάδα, όμως, έχει αμφισβη-
τήσει στην πράξη τη Συνθήκη της Λω-
ζάνης πολλά-πολλά χρόνια πριν. 

Επέκταση

Η συνθήκη που υπογράφτηκε το
1923 αναγνώριζε (σύμφωνα με την τό-
τε πρακτική) στην Ελλάδα "χωρικά
ύδατα" πλάτους 3 ναυτικών μιλίων.
Τον Σεπτέμβρη του 1931 η κυβέρνηση
του Ελευθέριου Βενιζέλου -του πατέ-
ρα του "εθνικού οράματος" της "Ελλά-
δας των δυο ηπείρων και των πέντε
θαλασσών"- επέκτεινε αυθαίρετα τα
όρια αυτά, για τον εναέριο χώρο και
μόνο, στα 10 μίλια. Το 1936 με έναν
άλλο νόμο επεκτάθηκε και η "αιγιαλίτι-
δα ζώνη", από τα 3 στα 6 μίλια. Η
Τουρκία, λέει η επίσημη προπαγάνδα,
δεν διαμαρτυρήθηκε "εγκαίρως" για
τις αλλαγές αυτές. Άρα τις αποδέχτη-
κε. Η "όψιμη" αμφισβήτησή τους από
την Άγκυρα βαφτίζεται αμφισβήτηση

των "κυριαρχικών δικαιωμά-
των" μας. Στην πραγματικό-
τητα, βέβαια, μόνο ένα κρά-
τος έχει αποδεχτεί τον ελλη-
νικό εναέριο χώρο των 10 μι-
λίων: η Κυπριακή Δημοκρα-
τία. Οι ίδιες οι συμφωνίες
του ΝΑΤΟ, τις οποίες έχει
υπογράψει η Ελλάδα ανα-
γνωρίζουν εναέριο χώρο 6
μιλίων και όχι 10. 

Για την υπεράσπιση αυτής
της πολεμοκάπηλης παρά-
νοιας θυσιάστηκε ο  Γιώργος
Μπαλταδώρος. Δυστυχώς
δεν είναι ο μόνος: από το
1990 μέχρι σήμερα δεκάδες
στρατιωτικοί έχουν χάσει τη
ζωή τους στη διάρκεια
"ασκήσεων", "αναχαιτίσεων"
και "καταδιώξεων" στο Αι-
γαίο. Σύμφωνα με τους επί-
σημους απολογισμούς η αε-
ροπορία, το ναυτικό και ο
στρατός ξηράς έχουν "χάσει"
96 αεροσκάφη και ελικόπτε-
ρα μέσα σε αυτά τα χρόνια.
Εξίσου τραγικός είναι ο απο-
λογισμός στην άλλη πλευρά
του Αιγαίου.

Η κυβέρνηση έσπευσε να
στείλει τα συλλυπητήριά της
στην οικογένεια του Σμηνα-

γού. Η Βουλή "υιοθέτησε" τα ανήλικα
παιδιά του. Τα ΜΜΕ τον έκαναν
"ήρωα". Όλοι μαζί έτρεξαν να ρίξουν
τις ευθύνες στην "τουρκική επιθετικό-
τητα" που αμφισβητεί τα κυριαρχικά
μας δικαιώματα. Στο μεταξύ στο
υπουργείο Εθνικής Άμυνας ολοκληρώ-
νονται οι διαβουλεύσεις για την "ανα-
βάθμιση" του πολεμικού μας στόλου
που "βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπος
με καλοσυντηρημένα τουρκικά F-16".
Για την αναβάθμιση των 85 δικών μας
F-16  η κατασκευάστρια εταιρεία (Loc-
kheed Martin) έχει καταθέσει προσφο-
ρά ύψους 1,25 δις Ευρώ. Ταυτόχρονα
έχουν αρχίσει οι συζητήσεις για την
προμήθεια των νέων φρεγατών που θα
περιπολούν, μαζί με τον ΝΑΤΟϊκό στό-
λο, την ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα είναι, μετά τις ΗΠΑ, δεύ-
τερη στον κατάλογο των χωρών-μελών
του ΝΑΤΟ σε στρατιωτικές δαπάνες
που "τρώνε" κατά μέσο όρο το 2,5%
του ΑΕΠ. Με τη νέα "αγορά του αιώνα"
τα κονδύλια αυτά θα τιναχτούν ακόμα
υψηλότερα. Οι νεκροί πιλότοι είναι η
μια μόνο όψη της πολεμοκάπηλης
εξόρμησης του ελληνικού καπιταλι-
σμού. Η άλλη είναι η φτώχεια. Για την
Ελλάδα, για τον Λάτση, για τον Σαββί-
δη, για τον Μελισσανίδη, για τον Μαρι-
νάκη ρε γαμώτο...

Σωτήρης Κοντογιάννης

Πού βρίσκονται οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί για “καθαρή
έξοδο” από τα Μνημόνια; Το κλείσιμο της τρίτης αξιολό-
γησης, από την οποία θα εξαρτηθεί η εκταμίευση της τε-
λευταίας δόσης, έχει μετατεθεί ήδη για το Γιούρογκρουπ
της 21 Ιούνη. Η στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμεί-
ου παραμένει ασαφής. Τα περιβόητα μέτρα για την ελά-
φρυνση του χρέους είναι στον αέρα. Και το καθεστώς της
"μεταμνημονιακής εποπτείας" βρίσκεται ακόμα υπό δια-
πραγμάτευση.

Το σημερινό τριετές "πρόγραμμα" που συμφωνήθηκε το
καλοκαίρι του 2015 ανάμεσα στην Ελλάδα και τους πιστω-
τές της λήγει τυπικά τον ερχόμενο Αύγουστο.  Για την κά-
λυψη των άμεσων αναγκών της, αλλά και για την ανακύ-
κλωση των χρεών της, η Ελλάδα θα πρέπει να στηριχτεί
από εδώ και πέρα αποκλειστικά στις "αγορές". Το πως θα
αντιδράσουν όμως οι ίδιες οι αγορές (δηλαδή οι διεθνείς
τράπεζες και τα κερδοσκοπικά κεφάλαια) αυτό κανένας
δεν μπορεί να το προβλέψει. Θα εμπιστευτούν την Ελλάδα
και θα αγοράσουν τα νέα ομόλογα που θα εκδώσει; Ή θα
τη θεωρήσουν ευάλωτη και θα προσπαθήσουν να την εκ-
βιάσουν απαιτώντας θεόρατα επιτόκια; 

Η κυβέρνηση έχει εναποθέσει τις ελπίδες της σε δυο
εξελίξεις για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις: πρώ-
τον, στην συγκέντρωση ενός "μαξιλαριού" ασφαλείας (οι
αρχικοί υπολογισμοί μιλούσαν για 19 δις Ευρώ) εν μέρει
από τις αγορές και εν μέρει από τα υπόλοιπα δανεικά του
τρίτου μνημνόνιου. Και δεύτερον στην "ελάφρυνση του
χρέους". Και τα δυο όμως έχουν αρχίσει να σκοντάφτουν.

Η Ελλάδα βγήκε "με μεγάλη επιτυχία" τον Φλεβάρη στις
αγορές. Οι προσφορές που συγκέντρωσε για το επταετές
ομόλογο που εξέδωσε, υπερκάλυψαν κατά 200% τη ζήτη-
ση (ο στόχος ήταν ο δανεισμός 3 δις και οι προσφορές ξε-
πέρασαν τα 6) και το επιτόκιο έπεσε στο 3,5% -το χαμηλό-
τερο από την αρχή της κρίσης. Οι διεθνείς εξελίξεις,
όμως, ανέτρεψαν μέσα στις επόμενες εβδομάδες τους
σχεδιασμούς και δεν επέτρεψαν κάποια νέα έξοδο: το επι-
τόκιο των δεκαετών ομολόγων που είχε πέσει τον Φλεβά-
ρη στη δευτερογενή αγορά στο 3,7% εκτινάχθηκε στα μέ-
σα του Μάρτη κοντά στο 4,5%. Σήμερα βρίσκεται λίγο πά-
νω από το 4%. 

Δύσκολα

Και τα πράγματα είναι πιο δύσκολα στο δεύτερο σκέλος
-στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης του χρέους. Την περα-
σμένη εβδομάδα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος συναντήθηκε
για πρώτη φορά με τον Όλαφ Σολτς, τον νέο σοσιαλδημο-
κράτη υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας. Το μήνυμα
αυτής της πρώτης συνάντησης το αποτύπωσε η Καθημε-
ρινή στον τίτλο του άρθρου: "Πρώτα μεταρρυθμίσεις και
μετά ελάφρυνση χρέους": "Οι θέσεις του Γερμανικού
υπουργείου Οικονομικών είναι σταθερά υπέρ μιας αυστη-
ρής αιρεσιμότητας στην ελάφρυνση του χρέους, στο
πλαίσιο της οποίας κάθε βήμα ελάφρυνσης θα συνδέεται
με την εφαρμογή συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων και την
τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων εκ μέρους της
Ελλάδας. Ακόμα και η λειτουργία του μηχανισμού σύνδε-
σης της ανάπτυξης με την ελάφρυνση του χρέους -η λε-
γόμενη γαλλική πρόταση- θα εξαρτάται από την εφαρμο-
γή εκ μέρους της Ελλάδας των συμφωνηθέντων..." 

Τον Αύγουστο η Ελλάδα θα βγει από τα μνημόνια. Οι
δόσεις θα σταματήσουν να εγκρίνονται και να εκταμιεύον-
ται. Αλλά οι "θεσμοί" δεν πρόκειται να φύγουν. Το μεγαλύ-
τερο μέρος από τα χρήματα του Τρίτου Μνημονίου που
υπέγραψε η κυβέρνηση του Τσίπρα τον Αύγουστο του
2015 χρησιμοποιήθηκαν για την ανακύκλωση των χρεών
του Δεύτερου Μνημνονίου. Και τα τρία μνημόνια ήταν από
την αρχή έτσι σχεδιασμένα ώστε να εξασφαλίζουν, μέσα
από διάφορους μηχανισμούς, τον διαρκή έλεγχο των πι-
στωτών πάνω στα δημόσια οικονομικά. Και όπως όλα δεί-
χνουν δεν έχουν καμιά πρόθεση να παραιτηθούν.

ΜΝΗΜΟΝΙΑ

“Έξοδος” διαρκείας
Για ποιον θυσιάστηκε
ο σμηναγός Μπαλταδώρος;

Η επέκταση της ζώνης χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου 
στο Αιγαίο το μετατρέπει σε “κλειστή λίμνη”.
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2.
Η βαθύτερη αιτία για τη νέα
κλιμάκωση της ιμπεριαλιστι-
κής επίθεσης βρίσκεται

στην αποτυχία των προηγούμενων
επεμβάσεων να αποκαταστήσουν
και να εξασφαλίσουν την κλονιζόμε-
νη ηγεμονία των ΗΠΑ. Η πορεία αυ-
τού του κλονισμού είναι μακρόχρο-
νη. Ξεκινάει συνολικότερα με την ήτ-
τα στον πόλεμο του Βιετνάμ και εγ-
καινιάζεται στη Μέση Ανατολή με
την ανατροπή του Σάχη στο Ιράν και
την αποτυχία της στρατιωτικής επι-
χείρησης του τότε προέδρου Τζίμι
Κάρτερ ενάντια στην κατάληψη της
αμερικάνικης πρεσβείας στην Τεχε-
ράνη. Στη συνέχεια οι ΗΠΑ ενθάρ-
ρυναν το Ιράκ του Σαντάμ Χουσείν
να κάνει πόλεμο με το Ιράν αλλά κα-
τάληξαν να επιτεθούν στο σύμμαχό
τους το 1991, όταν αυτός κατέλαβε
το Κουβέιτ. Το κενό της ολοκληρωτι-
κής ανατροπής του καθεστώτος
Σαντάμ με τον πόλεμο του 2003 πο-
τέ δεν καλύφθηκε με τις τακτικές
του «διαίρει και βασίλευε» που
έστρεψαν Σιίτες κατά Σουνιτών σε
όλη την περιοχή. Απλά ενθάρρυνε
τον αγώνα δρόμου των περιφερει-
ακών δυνάμεων να επωφεληθούν
από το κενό.

Μέσα σε αυτή την ευρύτερη χρο-
νικά και γεωγραφικά εικόνα, γίνεται
ολοφάνερο πόσο γελοίοι είναι οι
ισχυρισμοί ότι οι επεμβάσεις των
ΗΠΑ και των «προθύμων» τους απο-
σκοπούν στην προστασία πληθυ-
σμών από δικτάτορες όπως ο
Άσαντ. Οι σφαγείς της «Αραβικής
Άνοιξης», ο Σίσι στο Κάιρο και οι εμί-
ρηδες στο Μπαχρέιν και στην ίδια τη
Σαουδική Αραβία είχαν και έχουν τη
στήριξη των ιμπεριαλιστικών δυνά-
μεων που λίγο πριν παρίσταναν τους
πάτρονες της δημοκρατίας. Και ο
Άσαντ θα είχε (και διεκδικεί να απο-
κτήσει) την ίδια στήριξη αν οι αντα-
γωνισμοί Ιράν, Τουρκίας, Σαουδικής
Αραβίας δεν είχαν μετατρέψει σε
ατέλειωτο σφαγείο τον εμφύλιο πό-
λεμο που εξαπέλυσε ο ίδιος κατά
των εξεγερμένων.

Αυτή η εικόνα είναι επίσης μια ξε-
κάθαρη προειδοποίηση για όσα τμή-
ματα των λαών της περιοχής τρέ-
φουν αυταπάτες ότι μπορούν να

κερδίσουν την ελευθερία τους μέσα
από συμμαχίες με τις ιμπεριαλιστι-
κές δυνάμεις. Ο ηρωικός μακρόχρο-
νος αγώνας των Κούρδων στην
Τουρκία, στο Ιράκ, στο Ιράν και στη
Συρία μόνο προδοσίες έχει γνωρίσει
από τέτοιες συνεργασίες. Οι απλοί
εργάτες και οι νεολαίοι που είχαν
βγει στους δρόμους κατά του Άσαντ
δεν έχουν τίποτε καλό να περιμέ-
νουν από αυτές τις δυνάμεις. Οι μό-
νοι γνήσιοι σύμμαχοί τους είναι τα
αντιπολεμικά κινήματα στις μητρο-
πόλεις του ιμπεριαλισμού και το
«αραβικό πεζοδρόμιο» που επιμένει
να αντιστέκεται από την Παλαιστίνη
ως το Μαρόκο.

3.
Η προεδρία του Ντόναλντ
Τραμπ επιχειρεί να αντι-
στρέψει τον κλονισμό της

αμερικάνικης ηγεμονίας οξύνοντας
τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνι-
σμούς σε όλα τα επίπεδα. Εμπορικοί
πόλεμοι με την Κίνα ακόμη και με
την ΕΕ, κυρώσεις και απειλές κατά
της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας,
επιστροφή στα πεδία της Μέσης
Ανατολής. Η νέα βάρβαρη επίθεση
στη Συρία δεν έχει στόχο απλά να
πιέσει τον Άσαντ και τον Πούτιν να
αποδεχθούν ότι το μέλλον της Συ-
ρίας μπορεί να κριθεί μόνο σε συ-
νεργασία με τη Δύση, αλλά και να
πιέσει τις περιφερειακές δυνάμεις
να ευθυγραμμιστούν. 

Οι πύραυλοι που έριξαν ο Τραμπ,
ο Μακρόν και η Μέι είναι μια ευθεία
ενθάρρυνση για το Ισραήλ και τη
Σαουδική Αραβία να συνεχίσουν τις
σφαγές στην Παλαιστίνη και στην
Υεμένη και να επιμείνουν στις πολε-
μικές επεμβάσεις τους στην ίδια τη
Συρία. Είναι μια άγρια προειδοποί-
ηση προς το Ιράν να αποδεχθεί τους
όρους των ΗΠΑ στην διαπραγμάτευ-
ση για αναθεώρηση της συμφωνίας
για τα πυρηνικά που έχει υπογράψει

η Τεχεράνη. Είναι επίσης μια πίεση
στην Τουρκία να περιορίσει τα
ανοίγματα προς τη Ρωσία και να
συμμορφώνεται με την πολιτική του
ΝΑΤΟ.

Αυτοί οι επιμέρους στόχοι καθορί-
ζουν και τους ρυθμούς με τους
οποίους θα συνεχιστεί η νέα επέμ-
βαση. Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός
δεν είναι πανίσχυρος, προσπαθεί να
ελιχθεί. Ο Τραμπ έκανε επίδειξη δύ-
ναμης και περιμένει να εισπράξει τις
προσαρμογές των αντιπάλων του
στα τραπέζια της διπλωματίας κάτω
από την απειλή μιας νέας κλιμάκω-
σης. Αυτός, όμως, δεν είναι λόγος
ούτε για εφησυχασμό ούτε για αυ-
ταπάτες ότι η διπλωματία θα βρει
λύση. Οι απόψεις ότι αυτή ήταν μια
σπασμωδική κίνηση του «παρανοϊ-
κού» Τραμπ για εσωτερική κατανά-
λωση δεν βοηθούν την ανάπτυξη
του αντιπολεμικού κινήματος.

4.
Οι επιπτώσεις αυτών των
εξελίξεων στον αντιδραστι-
κό ελληνοτουρκικό ανταγω-

νισμό είναι επικίνδυνες. Φαινομενικά
και η Άγκυρα και η Αθήνα δήλωσαν
ότι δεν είχαν συμμετοχή στον βομ-
βαρδισμό της 14 Απρίλη και οι δυο
κυβερνήσεις δήλωσαν ότι η συνέ-
χεια ανήκει στη διπλωματία. Ο Τούρ-
κος πρωθυπουργός έστειλε συλλυ-
πητήρια για το θάνατο του σμηνα-
γού Μπαλταδώρου που έπεσε μαζί
με το Μιράζ του στο Αιγαίο. Σύμφω-
να με δημοσιεύματα που δεν δια-
ψεύστηκαν, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συ-
ναντήθηκε με υπεύθυνους των τηλε-
οπτικών σταθμών και τους ζήτησε
να ρίξουν τους τόνους για τα ελλη-
νοτουρκικά. Στην Κύπρο προχωρούν
οι ετοιμασίες για νέα συνάντηση
Αναστασιάδη-Ακιτζί ώστε να ξαναρ-
χίσει ο διάλογος των δυο πλευρών
στο νησί.

Όμως τα φαινόμενα απατούν. Τις

κρίσιμες μέρες πριν από τον βομ-
βαρδισμό, έγινε ελληνοαμερικανική
συνάντηση στρατιωτικής συνεργα-
σίας και ο αμερικανός πρέσβης έκα-
νε δηλώσεις για να εκφράσει την
ικανοποίησή του. Αναπόσπαστο τμή-
μα των αμερικανικών πιέσεων στην
Τουρκία είναι η απειλή ότι η βάση
του Ιντσιρλίκ θα μεταφερθεί στην
Ελλάδα, κάτι που ο Καμμένος απο-
δέχεται με ευχαρίστηση. Η Κύπρος
επιβεβαίωσε έμπρακτα ότι είναι
στρατιωτικό εφαλτήριο της ΕΕ, δυο
σκέλη της ίδιας τανάλιας μαζί με το
αμερικάνικο στρατηγείο στο Κατάρ. 

Αν ο Ερντογάν κάνει στροφή βελ-
τίωσης των σχέσεων της Τουρκίας
με τη Δύση, η ελληνική διπλωματία
υπολογίζει ότι κάτι τέτοιο θα γίνει με
όρους που εξασφαλίζουν την ανα-
γνώριση των «διευρυμένων» συνό-
ρων, δηλαδή ΑΟΖ που φτάνει μέχρι
την Κύπρο: η Δύση (και η Ελλάδα)
θα αναγνωρίσει τα τετελεσμένα της
Τουρκίας στην Αφρίν και ο Ερντογάν
θα σταματήσει να αμφισβητεί την
αξιοποίηση των ενεργειακών πηγών
της Ανατολικής Μεσογείου από τον
άξονα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ.

Αυτοί είναι απειλητικοί σχεδια-
σμοί, όχι μόνο γιατί ονειρεύονται μια
κοινή ελληνοτουρκική σύμπραξη
στον ιμπεριαλιστικό βιασμό της Μέ-
σης Ανατολής, αλλά και γιατί εγκυ-
μονούν θερμές αντιπαραθέσεις μέ-
σα σε ένα ασταθές περιβάλλον πο-
λεμικών επεμβάσεων: ούτε η μοιρα-
σιά της Συρίας δεν βρίσκεται στο τέ-
λος της, ούτε η όξυνση των σχέσε-
ων ΗΠΑ-Ρωσίας.

5.
Μέσα σε αυτές τις συνθή-
κες, είναι τραγικό λάθος αν
η Αριστερά θεωρήσει  τον

ελληνικό καπιταλισμό ως αμυνόμενο
και βαφτίσει έναν ενδεχόμενο πόλε-
μο με την Τουρκία ως «πατριωτικό»
επειδή τάχα θα γίνεται για την υπε-

ράσπιση των συνόρων. Ποιων συνό-
ρων; Είναι η περιφρούρηση μιας
ΑΟΖ που απλώνεται μέχρι την Κύ-
προ «αμυντική ενέργεια»; Είναι η
επέκταση των χωρικών υδάτων στο
Αιγαίο στα 12 μίλια «αμυντική» κα-
θιέρωση θαλάσσιων συνόρων για τα
οποία πρέπει να χύσουν το αίμα
τους τα παιδιά της εργατικής τάξης; 

Δεν αξίζει να πολεμήσουμε για τα
ανταλλάγματα που προσδοκούν οι
έλληνες καπιταλιστές από την εμπλο-
κή τους στις ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις στη Μέση Ανατολή. Αντίθετα,
μπορούμε και πρέπει να διατυπώσου-
με ξεκάθαρα τα αντιπολεμικά αιτήμα-
τα των εργατών και της νεολαίας. 
• Καμιά συμμετοχή στις ιμπεριαλι-
στικές επιθέσεις. Κλείσιμο των βάσε-
ων και αποχώρηση από το ΝΑΤΟ.
• Αλληλεγγύη στον βασανισμένο
λαό της Συρίας. Αυτός είναι ο μόνος
αρμόδιος να αποφασίσει τι θα απο-
γίνει το καθεστώς Άσαντ χωρίς ξέ-
νες επεμβάσεις. Ανοιχτά σύνορα για
τους πρόσφυγες. Κατάργηση της
Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, Έξω η
Φρόντεξ. 
• Όχι στον άξονα Ελλάδα-Κύπρος-
Ισραήλ. Ναι στη φιλία ελληνοκυ-
πρίων-τουρκοκυπρίων για να αποφα-
σίσουν οι ίδιοι πως θα ζήσουν ειρη-
νικά στο νησί τους.
• Αλληλεγγύη στον αγώνα των Πα-
λαιστίνιων και των Κούρδων ενάντια
στην εθνική τους καταπίεση. Δεν
υπάρχει «απαραβίαστο των συνό-
ρων» για τον δικό τους αγώνα για
απελευθέρωση.
• Ειρήνη και φιλία με τους γείτονες.
Όχι παζάρια και εκβιασμούς για την
ένταξη στην ΕΕ ή στο ΝΑΤΟ, δική
τους υπόθεση είναι να ξεκαθαρί-
σουν ότι στους εργάτες συμφέρει το
ΟΧΙ. Δεν είναι «αντιιμπεριαλιστικό»
αίτημα το να βάζει η Αθήνα βέτο μέ-
χρι να πάρει ανταλλάγματα για την
ένταξη. Δικαίωμα των λαών της Δη-
μοκρατίας της Μακεδονίας να διαλέ-
ξουν όποιο όνομα θέλουν για τον τό-
πο τους χωρίς νονούς.
• Στοπ στον αγώνα δρόμου των εξο-
πλισμών. Λεφτά για τις εργατικές
ανάγκες, για σχολεία, νοσοκομεία
και εργατικές κατοικίες, όχι για φρε-
γάτες και μαχητικά αεροπλάνα. Ούτε
σκέψη για μεγαλύτερη στρατιωτική
θητεία ή στράτευση των γυναικών.

Με έναν τέτοιο διεθνιστικό εργατι-
κό προσανατολισμό μπορούμε να
ενώσουμε τους αγώνες ενάντια στα
Μνημόνια, ενάντια στις περικοπές,
τις ιδιωτικοποιήσεις και τις απολύ-
σεις με την αντίσταση στην πολεμική
απειλή που αγριεύει. Και να δυναμώ-
σουμε την προοπτική ότι η μόνη λύ-
ση είναι η ανατροπή του συστήμα-
τος που γεννάει και τη φτώχεια και
τον πόλεμο. 
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Όχι πόλεμο για ΑΟΖ και πετρέλαια

Αντιπολεμική διαδήλωση στη Βρετανία
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Η απεργία στις 25 Απρίλη έρχεται να θυμίσει στην κυβέρνη-
ση ότι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία δεν πιστεύουν την προ-
παγάνδα της κυβέρνησης ότι θα βγούμε από τα μνημόνια τον
Αύγουστο. Αντίθετα, στέλνει το μήνυμα ότι η μόνη διέξοδος εί-
ναι οι αγώνες μας. Διεκδικούμε μονιμοποίηση για όλους τους
ελαστικά εργαζόμενους και χιλιάδες ακόμα προσλήψεις μόνι-
μων γιατρών, νοσηλευτών κλπ, για να καλυφθούν τα τεράστια
κενά που έχουν τα δημόσια νοσοκομεία.

Αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο τους υγειονομικούς. Η μάχη
για μόνιμη και σταθερή εργασία αφορά όλο το δημόσιο τομέα.
Παράλληλα με τον αγώνα που δίνουμε στα νοσοκομεία, πα-
λεύουν για τους ίδιους λόγους οι συνάδελφοί μας από τους
δήμους που απολύονται, οι συνάδελφοί μας από την εκπαίδευ-
ση, αναπληρωτές κι αδιόριστοι, οι συνάδελφοί μας εργαζόμε-
νοι στα υπουργεία, οι εργολαβικοί στα Ελληνικά Πετρέλαια
κλπ. Είναι μια κοινή μάχη και στις 25 Απρίλη αυτό πρέπει να εκ-
φραστεί και στο δρόμο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει η ΑΔΕΔΥ να
κηρύξει απεργιακή κινητοποίηση τη συγκεκριμένη μέρα σε όλο
το δημόσιο. 

Μέχρι στιγμής σε αυτό υποτίθεται ότι υπάρχει συμφωνία των
παρατάξεων. Όλοι θεωρούν ότι είναι μια καλή ευκαιρία να γίνει
μια πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση. Αλλά μέχρι στιγμής
δεν έχει βγει κάλεσμα σε κινητοποίηση. Από τη μεριά μας επι-
μένουμε ότι αυτό δεν μπορεί να παραμένει κάτι αφηρημένο, κι
ότι χρειάζεται άμεσα να ανακοινωθεί η απόφαση και να οργα-
νωθεί η επιτυχία της. 

Αυτό το κάνουμε ήδη στα νοσοκομεία. Η κινητοποίηση στις
25 Απρίλη καλέστηκε μετά από την πίεση που άσκησε το Συν-
τονιστικό των Νοσοκομείων που αποφάσισε τη συγκεκριμένη
ημέρα ως μέρα απεργιακής δράσης για τη μονιμοποίηση
όλων. Λίγες μέρες μετά τη συνέλευση του Συντονιστικού υιο-
θετήθηκε η πρόταση από την ΠΟΕΔΗΝ. Ωστόσο το κάλεσμα
της ΠΟΕΔΗΝ μιλάει για 24ωρη απεργία σε όλη τη χώρα και
5ωρη στάση εργασίας στα νοσοκομεία της Αττικής.

Σαν Συντονιστικό των Νοσοκομείων διεκδικούμε από τα σω-
ματεία της Αττικής να διευρύνουν τη στάση εργασίας της ΠΟ-
ΕΔΗΝ, κηρύσσοντας συμπληρωματική στάση τα ίδια. Για να το
πετύχουμε αυτό παλεύουμε για να οργανωθούν παντού γενι-
κές συνελεύσεις. Και παράλληλα να συγκροτηθούν όπου δεν
υπάρχουν και να επανενεργοποποιηθούν σε όσα νοσοκομεία
υπήρχαν Επιτροπές Αγώνα, προκειμένου να οργανώσουν και
να εξασφαλίσουν τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στην
απεργία και τη διαδήλωση. 

Και ταυτόχρονα παλεύουμε για να έχει επιτυχία ο πανελλαδι-
κός χαρακτήρας της απεργίας και της διαδήλωσης. Το υλικό, οι
προκηρύξεις και οι αφίσσες του Συντονιστικού έχουν φτάσει
παντού. Συντονιζόμαστε με συναδέλφους από νοσοκομεία όλης
της χώρας προκειμένου παντού να γίνει η ίδια προσπάθεια και
η 25η Απρίλη να είναι πραγματικά μια μαζική κινητοποίηση.

Η πανελλαδική διαδήλωση των νοσοκομείων θα ξεκινήσει
στις 10:30πμ στην 1η ΥΠΕ (Αλεξάνδρας & Κηφισίας) και θα κα-
τευθυνθεί στη Βουλή και το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως μα-
θαίνουμε (σ.σ οι γραμμές αυτές γράφονται το μεσημέρι της
Δευτέρας 16/4) οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ ξεκινάνε απεργία που
θα κορυφωθεί την Τετάρτη 25/4 με μεγάλο συλλαλητήριο στο
Σύνταγμα, ενώ και οι εργαζόμενοι του ΥΠΠΟ καλούν σε 24ωρη
απεργία. Επιδιώκουμε ότι όλοι οι κλάδοι που εκείνη την ημέρα
θα απεργούν, θα ενωθούν έξω από τη Βουλή.

Χρίστος Αργύρης, γιατρός νοσοκομείο Σωτηρία

Ο αγώνας των εργαζόμενων στα
νοσοκομεία έχει μπροστά του έναν
κορυφαίο σταθμό, την απεργία στις
25 Απρίλη. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να
οργανώνουμε την απεργία στο νοσο-
κομείο. Διεκδικούμε μαζικές προσλή-
ψεις και χρηματοδότηση για να καλυ-
φθούν τα νοσοκομεία που ρημάζουν
από τις ελλείψεις. Διεκδικούμε ότι
όλοι οι συνάδελφοι και οι συναδέλ-
φισσες που δουλεύουμε μαζί θα πα-
ραμείνουν στη δουλειά. 

Τα τελευταία χρόνια η ελαστική ερ-
γασία έχει απλωθεί τόσο στα νοσοκο-
μεία όσο και ευρύτερα. Παλεύουμε
για να μην απολύεται αυτός ο κόσμος
και να μη βρίσκεται σε μια διαρκή ερ-
γασιακή ομηρεία. Αυτό σημαίνει ότι
πρέπει να μονιμοποιηθεί. Όχι μόνο
για να έχουν όλοι δουλειά αλλά για
να μπορούν και τα νοσοκομεία να
προσφέρουν τις υπηρεσίες που έχει
ανάγκη ο κόσμος. Είναι ζήτημα επιλο-
γής. Δεν μπορούν να μας λένε ότι δεν
έχουν λεφτά για τα νοσοκομεία και
την ίδια στιγμή να δίνουν λεφτά για
πολεμικούς εξοπλισμούς. Ή να τα δί-
νουν στους τραπεζίτες. 

Έχουμε την εμπειρία να παλεύουμε
και να πετυχαίνουμε νίκες, όπως έγι-
νε πριν λίγους μήνες που πετύχαμε
με τις απεργίες μας, την ανανέωση
χιλιάδων συμβάσεων συναδέλφων
μας. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Ήρθε με
οργάνωση από τα κάτω και συντονι-
σμό μαζί με το Συντονιστικό των Νο-
σοκομείων. Έτσι θα συνεχίσουμε.

Κατερίνα Αβραμίδου
εργαζόμενη Ψυχιατρικό Νοσοκομείο

Θεσσαλονίκης

Οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι από το “Νυστέρι” στην Πάτρα έχουμε ριχτεί
στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας στις 25 Απρίλη με εξορμήσεις στα νοσο-
κομεία της πόλης. Η απεργία γίνεται σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση προκειμέ-
νου να κλείσει την τέταρτη αξιολόγηση ετοιμάζεται να περάσει μια σειρά αντιδρα-
στικών μεταρρυθμίσεων μέχρι τον Ιούνιο, που αφορούν μεταξύ άλλων την επανα-
φορά της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, την περικοπή μέχρι και την τελι-
κή κατάργηση του ανθυγιεινού επιδόματος, τις μειώσεις των συντάξεων κ.α. με
την λογική της εξυπηρέτησης του «στρατηγικού» της στόχου που είναι η έξοδος
από τα μνημόνια τον Αύγουστο.

Αυτό το παραμύθι περί εξόδου από μνημόνια και εποπτεία το οποίο αναπαράγε-
ται καθημερινά από τα κυβερνητικά στελέχη δεν πείθει όμως κανένα μας, γιατί
γνωρίζουμε πολύ καλά πως η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί για την συνέχιση μα-
τωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων για ολόκληρες δεκαετίες, δηλαδή για την δι-
αιώνιση της πολιτικής της λιτότητας και των περικοπών.

Η πρόθεσή τους να ανοίξουν την καρδιοθωρακοχειρουργική κλινική στο νοσο-
κομείο του Ρίου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μισθωμένο με μπλοκάκι,
αποδεικνύει περίτρανα τον κυβερνητικό σχεδιασμό για το ξεθεμελίωμα κάθε εργα-
σιακού δικαιώματος και την λειτουργία του δημόσιου τομέα υγείας με ιδιωτικοοι-
κονομικά κριτήρια. Κριτήρια που θα σημάνουν την παραπέρα μείωση του εργατι-
κού κόστους, την χρέωση υπηρεσιών στους πολίτες, την παραπέρα μείωση της
κρατικής χρηματοδότησης, ότι ακριβώς δηλαδή πρότεινε και ο ΣΕΒ στο δελτίο
του για τα νοσοκομεία σχολιάζοντας τον προϋπολογισμό του 2018.

Αυτό κατά τους υπουργούς της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι και το «νέο
παραγωγικό μοντέλο» για το οποίο προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι «βιώσι-
μο» και «κοινωνικά δίκαιο». Βιώσιμο είναι για τα συμφέροντα των επιχειρηματιών
και δίκαιο είναι για τα κέρδη που συσσωρεύονται στις τσέπες τους κι όχι για τους
εργαζόμενους και τον λαό.

Η απεργία στις 25 Απρίλη είναι κομβικής σημασίας όμως και λόγω των εξελίξε-
ων που υπάρχουν στην περιοχή για τον έλεγχο των ενεργειακών κοιτασμάτων κι
αυτές οι εξελίξεις είναι η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος, που αφανίζει ολό-
κληρες χώρες στο όνομα της εξυπηρέτησης των συμφερόντων του κεφαλαίου.

Καλούμε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία να μπουν δυναμικά στην οργάνωση της
απεργίας στέλνοντας το μήνυμα ότι το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα πα-
λεύει για την ειρήνη ανάμεσα σε όλους τους λαούς της περιοχής και στέκεται αλ-
ληλέγγυο στους αγώνες τους για την ευημερία και το δίκιο τους. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά και να μετατρέψου-
με την μέρα αυτή σε πανεργατικό ξεσηκωμό, διεκδικώντας λεφτά για να καλύψου-
με τις ανάγκες μας στην υγεία, την πρόνοια, την παιδεία και απαιτώντας την άμε-
ση απεμπλοκή της χώρας μας από τα σφαγεία της Ε.Ε και του ΝΑΤΟ.

Κατερίνα Αγγέλη, εργαζόμενη ΠΓΝΠ Πάτρα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Απεργία και 
πανελλαδικό 
συλλαλητήριο

Ξεσηκωμός στις 25 Απρίλη

ΠΑΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

29/3, Στάση εργασίας υγειονομικών

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
1η ΥΠΕ 
(Κηφισίας και 
Αλεξάνδρας)
10.30 πμ
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Την Δευτέρα 16/4 συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΕΙΝΑΠ. Το με-
γαλύτερο μέρος της συνεδρίασης αφορούσε στη διαδικα-
σία καταβολής των αναδρομικών, δηλαδή των κλεμμένων
χρημάτων από τις μνημονιακές περικοπές στους για-
τρούς, καθώς και στην επιστροφή των μισθών στα προ
μνημονίων επίπεδα βάσει της απόφασης του ΣτΕ.

Αποφασίστηκαν επίσης :
Α. Η συμμετοχή της ΕΙΝΑΠ στο αντιπολεμικό συλλαλη-

τήριο πιθανά την επόμενη Τρίτη μαζί με το ΕΚΑ, καθώς και
σε οποιαδήποτε άλλη αντιπολεμική δράση.

Β. Συμμετοχή της ΕΙΝΑΠ με 24ωρη απεργία στην πανυ-
γειονομική απεργία στις 25 Απρίλη.

Γ. Στήριξη του γιατρού Χρίστου Αργύρη ενάντια στην
απόπειρα πειθαρχικής δίωξης που προσπαθεί να του
ασκήσει μέσω του ΙΣΑ, ο ρατσιστής γιατρός του νοσοκο-
μείου Αγίων Αναργύρων με το πρόσχημα της συκοφαντι-
κής δυσφήμισης. Αφορμή ήταν η στήριξη που παρείχε ο
Χ.Αργύρης, με έγγραφη καταγγελία και ψήφισμα από ΕΙ-
ΝΑΠ- ΟΕΝΓΕ, στον επικουρικό γιατρό ιορδανικής καταγω-
γής Αλοντάτ Μούσσα, όταν ο τελευταίος δέχτηκε ρατσι-
στική επίθεση, απειλές ύβρεις και φτύσιμο στο πρόσωπο
από τον ρατσιστή επιμελητή Α του τμήματος του. Είχε δη-
μοσιευτεί σχετικό άρθρο και στην Εργατική Αλληλεγγύη.

24ωρη Πανελλαδική απεργία προκη-
ρύσσει την Τετάρτη 25 Απρίλη το Πα-
νελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπι-
κού (ΠΣΕΠ) του ΥΠΠΟ συμμετέχοντας
στην απεργία που έχει κηρύξει η ΠΟΕ-
ΔΗΝ με βασικό αίτημα την μονιμοποί-
ηση των συμβασιούχων και μαζικές μόνι-
μες προσλήψεις.

“Καλούμε σωματεία και ομοσπονδίες
να πάρουν αποφάσεις για συμμετοχή
στην απεργία στις 25/4. Ζητάμε από την
ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο να στη-
ρίξουν την κινητοποίηση και προτείνου-
με απεργιακή συγκέντρωση μπροστά
στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρύθμι-
σης στις 11πμ ώστε να ενωθούμε με την
πορεία των υγειονομικών που θα έρχε-
ται από την Πλατεία Μαβίλη και να δια-
δηλώσουμε όλοι μαζί μέχρι τη Βουλή”,
εξηγεί στην ΕΑ ο Αντώνης Σκαρπέλης,
γραμματέας του Σωματείου.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που
εξέδωσε το ΔΣ του σωματείου, “συντο-
νιζόμαστε με τους συμβασιούχους συ-
ναδέλφους μας στα Νοσοκομεία, το Υπ.

Υγείας, στην εκπαίδευση και στους φο-
ρείς των Υπουργείων, ενώνουμε την φω-
νή μας και απαιτούμε την μετατροπή
όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρό-
νου. Καμία απόλυση συμβασιούχου. Μα-
ζικές προσλήψεις προσωπικού με μόνι-
μη και σταθερή σχέση εργασίας. Εξίσω-
ση των δικαιωμάτων των συμβασιούχων
εργαζομένων με τους μόνιμους. Άμεση
καταβολή όλων των δεδουλευμένων σε
καθαριότητα, φύλαξη, έργα και του αν-
θυγιεινού επιδόματος σε όσους το δι-
καιούνται. Έκδοση νέας προκήρυξης
για θέσεις εργασίας στην καθαριότητα
και στους αρχαιοφύλακες”.

Το ΠΣΕΠ-ΥΠΠΟ την Παρασκευή 20/4
στις 6μμ έχει καλέσει σε διευρυμένη σύ-
σκεψη στο ΕΚΑ με σκοπό την καλύτερη
συμμετοχή στην απεργία 25 Απρίλη, αλ-
λά και την εμβάθυνση της συνεργασίας
μεταξύ των σωματείων για την διεκδίκη-
ση μόνιμης και σταθερής εργασία για

όλους, την έναρξη καμπάνιας ενημέρω-
σης με περιοδείες στους χώρους δου-
λειάς, την παρουσία κοινού μπλοκ συμ-
βασιούχων στην απεργιακή πορεία της
Πρωτομαγιάς και την οργάνωση απερ-
γιακής κινητοποίησης των συμβασιού-
χων τον Ιούνη.

“Ήρθε η στιγμή να ενωθούν οι εργατι-
κές αντιστάσεις απέναντι στην αντιλαϊκή
πολιτική λιτότητας κυβέρνησης – ΕΕ –
κεφαλαίου. Να συντονιστεί ο αγώνας
για τη μετατροπή όλων των συμβάσεων
σε αορίστου χρόνου, την κατάργηση κά-
θε μορφής ελαστικής εργασίας, για μό-
νιμες μαζικές προσλήψεις. Συλλογικές
Συμβάσεις σε κάθε κλάδο και χώρο δου-
λειάς”, υπογραμμίζει ο Α. Σκαρπέλης.

Το ΠΣΕΠ αποφάσισε να συμμετέχει
και στην αντιπολεμική συγκέντρωση που
οργανώνεται την Τρίτη 17/4 στις 7μμ
στο Σύνταγμα.

Κ.Μ.

Η
ώρα της απεργιακής σύγκρουσης έφτασε για τους ερ-
γαζόμενους της ΔΕΗ. Όπως αποφάσισε η ΓΕΝΟΠ από
την Κυριακή 22/4 ξεκινάει 48ωρες επαναλαμβανόμενες

απεργίες ενάντια στο ξεπούλημα της ΔΕΗ. Η απεργία θα κορυ-
φωθεί με πανελλαδικό συλλαλητήριο το μεσημέρι της Τετάρτης
25/4, στο Σύνταγμα, ημέρα που αναμένεται να ψηφιστεί το νο-
μοσχέδιο της ιδιωτικοποίησης στη Βουλή. Η ΓΕΝΟΠ, θα πραγ-
ματοποιήσει ενημερωτική περιοδεία σε Μεγαλόπολη (17/4),
Πτολεμαΐδα (18/4) και Αθήνα (19/4) και την Παρασκευή 20/4 θα
πραγματοποιήσει 4ωρη στάση εργασίας και κινητοποίηση στην
οδό Χαλκοκονδύλη.

Το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή βγάζει στο σφυρί
τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, σε Μεγαλόπολη και Φλώρινα,
αλλά και τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης των κοιτα-
σμάτων λιγνίτη, τις κτιριακές, μηχανολογικές και βοηθητικές
εγκαταστάσεις κλπ. 

Όσο αφορά το μέλλον των εργαζόμενων, το νομοσχέδιο κα-
τά την προσφιλή τακτική της κυβέρνησης, προσπαθεί να απο-
φύγει τις αντιδράσεις, διασφαλίζοντας προσωρινά τις θέσεις
εργασίας. Πολύ σύντομα όμως οι εργαζόμενοι θα γίνουν βορά
στις ορέξεις των αρπακτικών της αγοράς. Συγκεκριμένα προ-
βλέπεται ότι δεν θα γίνουν απολύσεις για τα πρώτα 6 χρόνια,
με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών όμως, οι ερ-
γαζόμενοι θα τελούν υπό το καθεστώς του νέου κανονισμού
εργασίας που θα προσπαθήσουν να επιβάλουν τα νέα αφεντι-
κά. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι σε όσα κομμάτια των ιδιωτικο-
ποιημένων μονάδων αποφασίσουν να κλείσουν, θα αντιμετωπι-
στούν με μετακινήσεις και εθελούσιες εξόδους.

Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ δεν σταματάει σε αυτό το νομοσχέ-
διο καθώς μετά το ξεπούλημα των λιγνιτικών μονάδων ακολουθεί
το ξεπούλημα ενός ακόμα 17% της επιχείρησης.

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, στην προκήρυξη που
έχει κυκλοφορήσει για την καμπάνια ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις, έχει προειδοποιήσει για το τί θα σημάνουν τα ξεπουλήμα-
τα: “Αν περάσουν οι ιδιωτικοποιήσεις που προγραμματίζει η κυ-
βέρνηση, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι θα χάσουν την πρό-
σβασή τους σε κοινωνικά αγαθά που είναι απολύτως απαραίτητα
για να ζήσουν. Το ρεύμα, το νερό, τις μεταφορές κλπ. Θα φτια-
χτούν εργασιακά κάτεργα σε μια σειρά από χώρους σαν αυτό
που προσπαθεί να χτίσει η Cosco στο λιμάνι του Πειραιά. Και βέ-
βαια θα χτυπηθεί ο συνδικαλισμός στο πιο δυνατό κομμάτι της
εργατικής τάξης που με τους αγώνες του έχει βοηθήσει καθορι-

στικά τις κατακτήσεις που έχει συνολικά το εργατικό κίνημα”. 
Ωστόσο μπορούν να μην περάσουν τα ξεπουλήματα. Το πρώτο

βήμα είναι η επιτυχία των απεργιών που ξεκινάνε οι εργαζόμενοι
της ΔΕΗ. Απεργίες που θα πρέπει να συναντήσουν τη συμπαρά-
σταση όλης της εργατικής τάξης. Επόμενο βήμα είναι η κλιμάκω-
ση. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο διαγωνισμός θα πρέπει να έχει
προκηρυχθεί μέχρι το τέλος Μαΐου. Αν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ
κλιμακώσουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις και μετά την ψήφιση
του νομοσχεδίου, μπορούν να στείλουν τη διαδικασία στα σκου-

πίδια και να ανοίξουν το δρόμο για την ανατροπή συνολικά της
εκστρατείας ιδιωτικοποιήσεων που προγραμματίζει η κυβέρνη-
ση.

Όπως θυμίζει ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια: “Το ξε-
πούλημα των ΔΕΚΟ είναι διακαής πόθος των κυβερνήσεων
όλες τις τελευταίες δεκαετίες, από τον Μητσοτάκη του ’92 ξεκι-
νώντας. Το ότι δεν τα έχουν καταφέρει 25 χρόνια τώρα, έχει να
κάνει με το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις φοβούνται τη σύγκρου-
ση με τα πιο δυνατά κομμάτια της εργατικής τάξης. Αυτή η δύ-

ναμη μπορεί να τους σταματήσει και τώρα... Οι 40.000 ερ-
γαζόμενοι των ΔΕΚΟ που πλέον έχουν εργοδότη όχι το
κράτος αλλά το Υπερταμείο, έχουν τεράστια δύναμη στα
χέρια τους που μπορεί να τινάξει στον αέρα τα σχέδια της
ιδιωτικοποίησης. 

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ έχουν την εμπειρία από τις μεγά-
λες απεργιακές κινητοποιήσεις που έγιναν ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ πριν λίγα χρόνια, κατά κύριο λό-
γο από τα πρωτοβάθμια σωματεία. Χρειάζεται τώρα να ξα-
ναβάλουμε μπρός τις μηχανές με τον ίδιο τρόπο και με την
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ μαζί που ήδη έχει αποφασίσει 48ωρες επανα-
λαμβανόμενες απεργίες. Να  προχωρήσουν όλα τα πρωτο-
βάθμια σωματεία σε συνελεύσεις και  συγκεντρώσεις που
να ξεκινήσουν την μάχη. 

Χρειάζεται περισσότερο από ποτέ, κοινός συντονισμένος
αγώνας όλων μαζί ΤΩΡΑ και όχι όταν η κυβέρνηση πηγαίνει
τμηματικά να χτυπάει πότε τον ένα και πότε τον άλλο κλάδο”.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ο Συντονισμός συ-
νεχίζει την καμπάνια με εξορμήσεις σε εργασιακούς χώ-
ρους, ενώ τα μέλη του διεκδικούν από τα σωματεία τους
ψηφίσματα συμπαράστασης στους απεργούς της ΔΕΗ και
κήρυξη απεργιακής κινητοποίησης στο πλευρό τους, την
Τετάρτη 25/4.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Απεργία ενάντια στο ξεπούλημαΔΕΗ

Πολιορκία της Βουλής την Τετάρτη 25 Απρίλη όπου υπολογίζεται να
ψηφίζεται το νομοσχέδιο που ξεπουλάει τη ΔΕΗ καλεί η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.
Στα πλαίσια της απεργίας εκείνη την ημέρα θα γίνει συγκέντρωση
στο Σύνταγμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτή η “πολιορκία” θα
έχει την ευκαιρία να ενωθεί με το πανελλαδικό συλλαλητήριο των
απεργών στα Νοσοκομεία που θα κατηφορίζουν από την πλατεία
Μαβίλη, αλλά και με τις διαδηλώσεις των συνταξιούχων, των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών, των απεργών του ΥΠΠΟ, των
παρατασιούχων των Δήμων...

ΥΠΠΟ Απεργία 25 Απρίλη



Ά
νοιξαν ξανά τα σχολεία τη Δευτέρα 16/4
και οι εκπαιδευτικοί ξαναπιάνουν το νήμα
των κινητοποιήσεων από εκεί που το

άφησαν την τελευταία μέρα πριν τις διακοπές
στις 30 Μάρτη με το μεγάλο πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο που έφτασε μέχρι το Μέγαρο
Μαξίμου και συγκρούστηκε με τα ΜΑΤ. Ήταν η
συνέχεια ενός εκρηκτικού Μάρτη με μαζικές
πανελλαδικές κινητοποιήσεις κάθε βδομάδα και
χιλιάδες αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτι-
κούς να ζητούν Μαζικούς Μόνιμους Διορισμούς
και κλιμάκωση του αγώνα τους. Στην σύσκεψη
των Παρεμβάσεων-Συσπειρώσεων της Β/βάθ-
μιας εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 13/4 υιοθετήθηκε πρόταση προς τη
ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ αλλά και τους πρωτοβάθμι-
ους συλλόγους για συμμετοχή στην απεργία
των νοσοκομειακών στις 25 Απρίλη. Νέο γύρο
συνελεύσεων και συνέλευση των προέδρων
στην Αθήνα στις 28 Απρίλη αποφάσισε η ΟΛΜΕ.

“Μετά από μήνες κινητοποιήσεων και απερ-
γιών στους 3 βασικούς κλάδους του δημοσίου
(σχολεία-δήμοι-νοσοκομεία) με κέντρο τους
συμβασιούχους, ανοίγει η δυνατότητα ενός
πραγματικού συντονισμού στο δρόμο, στις 25
Απρίλη, μέρα πανελλαδικής απεργίας στα νο-
σοκομεία. Είναι το κοινό απεργιακό βήμα, που
μπορεί να συναντηθεί όλη η εκπαίδευση, μόνι-
μοι και αναπληρωτές, σχολεία και πανεπιστή-
μια, μαζί με τους εργαζόμενους στην υγεία και
στους δήμους, με συμβασιούχους και μόνιμους
από όλο το δημόσιο. Εκείνη τη μέρα μπορούμε
να βγούμε ενωμένοι στους δρόμους, διεκδι-
κώντας μονιμοποίηση όλων των συμβασιού-
χων, μαζικούς διορισμούς και όχι απολύσεις”,
γράφει ο Στέλιος Γιαννούλης, αναπληρωτής
δάσκαλος στο σύλλογο Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης στο νέο τεύχος της εφημερίδας
του δικτύου των αντικαπιταλιστών εκπαιδευτι-
κών “Η Τάξη μας”. “Η Τάξη μας” κυκλοφορεί
αυτή την εβδομάδα με σκοπό να απλώσει το
μήνυμα της απεργίας στις 25 Απρίλη και να δώ-
σει το στίγμα της αναγκαίας απεργιακής κλιμά-
κωσης μέσα στον επόμενο μήνα.

“Το ζήτημα των μαζικών διορισμών δεν αφο-
ρά μόνο τους αναπληρωτές, αλλά και τους μό-
νιμους καθώς η αδιοριστία της τελευταίας δε-
καετίας έχει φέρει εντατικοποίηση της εργα-
σίας τους και αφορά τελικά τις εργασιακές
συνθήκες που διαμορφώνονται για όλους μας
συνολικά μέσα στο δημόσιο σχολείο. 

Από αυτή την άποψη η άρνηση των ηγεσιών
των ΔΟΕ-ΟΛΜΕ για κήρυξη ενός ανένδοτου
απεργιακού αγώνα μέχρι τη νίκη, σε συνδυα-
σμό με τις διευκολυντικές στάσεις εργασίας,
δημιουργούν ένα κλίμα μέσα στα σχολεία ότι η
μάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά αποκλει-
στικά και μόνο τους αναπληρωτές. Ένα δεύτε-
ρο ζήτημα που ανοίγει όσο συνεχίζει ο αγώνας
μας, είναι ότι η ίδια μάχη για προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού βρίσκεται σε εξέλιξη στους
δήμους και στα νοσοκομεία όπου και εκεί η κα-
τάσταση της αδιοριστίας και της ελαστικής ερ-
γασίας έχει φτάσει στο απροχώρητο. 

Γι'αυτό η 25 Απρίλη είναι μια μεγάλη ευκαι-
ρία να δείξουμε τη δύναμή μας την ώρα που η
κυβέρνηση θα παζαρεύει τα νέα μέτρα για την
τέταρτη αξιολόγηση που θα φέρουν νέο τσε-
κούρι σε μισθούς, συντάξεις και εργασιακά δι-
καιώματα, να στείλουμε το μήνυμα ότι δε περ-
νάει το success story, ότι το καλοκαίρι βγαίνου-
με τάχα από τα μνημόνια, αλλά και να αναγκά-
σουμε τις ομοσπονδίες να δώσουν στα σοβαρά
απεργιακή συνέχεια μέχρι τη νίκη. Ο γύρος των
συνελεύσεων και η συνέλευση των προέδρων
στις 28 Απρίλη, που έχει καλέσει η ΟΛΜΕ, σε
αυτή την προοπτική χρειάζεται να προσανατο-
λιστεί και να αποφασίσει, να δώσει απεργιακή
συνέχεια και κλιμάκωση, το ίδιο και η ΔΟΕ”,
αναφέρει ο Σ. Γιαννούλης.

“Οι μαζικές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτι-
κών που ξεκίνησαν στις 2 Μάρτη και συνεχίζον-
ται στο επόμενο χρονικό διάστημα έστειλαν το
ηχηρό και αδιαπραγμάτευτο μήνυμα στο
Υπουργείο για μόνιμους και μαζικούς διορι-
σμούς. Από τη μια το εξοντωτικό εργασιακό
καθεστώς της συνεχούς μετακίνησης και από
την άλλη το ιδιαίτερο παιδαγωγικό επίπεδο των
συναδέλφων, μαζί με την εμπειρία, μας οδηγεί
στο πλέον αναγκαίο αίτημα που είναι οι μαζικοί
μόνιμοι διορισμοί.

Τώρα περισσότερο από ποτέ γεννιέται η
ανάγκη της διεύρυνσης του δίκαιου αιτήματος
για σταθερή και αξιοπρεπή δουλειά και σε άλ-
λους εργασιακούς χώρους όπως είναι οι Δήμοι
και τα Νοσοκομεία, για αυτό χρειάζεται στις 25
Απρίλη να βρεθούμε απεργιακά όλοι μαζί.

Η κλιμάκωση των διεκδικήσεων στον ευρύτε-
ρο εργασιακό τομέα τσακίζοντας μνημόνια και
αντεργατικές πολιτικές πρέπει και μπορεί να εί-
ναι η απάντηση μας”, αναφέρει στο νέο τεύχος
του εκπαιδευτικού περιοδικού “Η Τάξη μας” ο
Μιχάλης Τσομπαρτζόγλου, αναπληρωτής κα-
θηγήτής στο Γαλατά μέλος της ΕΛΜΕ Πειραιά.

Κ.Μ.
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25/4 Να ενωθούμε όλοι στο δρόμο
ΣΧΟΛΕΙΑ

Π
ρέπει να είμαστε πάντα ενωμένοι για
τα θέματα τον εργασιακών σχέσεων.
Αυτή τη στιγμή χιλιάδες απολυόμα-

στε με την προκύρηξη - παρωδία 3Κ που
υποτίθεται ότι έγινε πρώτα απ'όλα για να
τοποθετηθούν σε μόνιμες θέσεις οι εργάτες
που είμαστε όμηροι τόσα χρόνια, άλλοι με
συμβάσεις και άλλοι με δικαστικούς αγώ-
νες. Οι συμβασιούχοι - παρατασιούχοι στην
καθαριότητα των δήμων εξυπηρετούμε πά-
γιες και διαρκείς ανάγκες. Είμαστε αυτοί
που δουλεύουμε πολλές φορές κάτω από
τις πιο αντίξοες συνθήκες, με θερμοκρασίες
που στις 4πμ το ξημέρωμα αγγίζουν τους 35
βαθμούς κελσίου. Είμαστε αυτοί που όταν
τα σκουπίδια γίνονται βουνά, με τα ποντίκια,
τους αρουραίους, τις κατσαρίδες και κάθε
είδους μικροοργανισμούς να κάνουν πάρτυ,
θα τα μαζέψουμε και θα καθαρίσουμε τη
γειτονιά.

Δουλεύουμε μεσα σε αυτές τις άθλιες
συνθήκες. Αλλα επειδή εμείς έχουμε πάρει
την απόφαση να την κάνουμε αυτή τη δου-
λειά, την κάνουμε ξεπερνώντας τους ίδιους
μας τους εαυτούς. Κάνουμε αυτή τη δου-
λειά που μας αναγκάζει να μεταφέρουμε
όλες αυτές της ακαθαρσίες και στα σπίτια
μας και στα παιδιά μας με κίνδυνο και της
δικής τους υγείας. 

Κι όμως ποτέ δεν αρνηθήκαμε να εργα-
στούμε ακόμα κι αν βρέχει, χιονίζει ή έχει
καύσωνα. Μετά από όλα αυτά που προσφέ-
ραμε, ήρθε η κυβέρνηση και αντί για ευχα-
ριστώ, μας πέταξε στο δρομο. Η διαδικασία
των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, μετατράπηκε
σε ένα σφαγείο απολύσεων. Στα προσωρινά
αποτελέσματα του διαγωνισμού σχεδόν το
95% όσων δουλεύαμε μείναμε εκτός. Δεν
πέρασαν ούτε οι μισοί από το εργατικό δυ-
ναμικό που ζήτησαν οι δήμοι. Πώς θα μπο-
ρέσουν να μαζευτούν τα σκουπίδια και να
καθαριστούν οι γειτονιές; Και ποιος διασφα-
λίζει σε αυτούς που πέρασαν στους προσω-
ρινούς πίνακες ότι θα είναι και στους τελι-
κούς; Μήπως η κυβέρνηση αποσκοπεί στο
να μπερδέψει περισσότερο από ότι είναι
ήδη μπερδεμένα τα πράγματα, μόνο και μό-
νο για να καταφέρουν οι ιδιώτες που καρα-
δοκούν, να μπουν στις υπηρεσίες καθαριό-
τητας των Δήμων; Μήπως η κυβέρνηση παί-
ζει με όλους εμάς, διαφημίζοντας προσλή-
ψεις από τη μια και την ίδια στιγμή, πετών-

τας όσους δουλεύαμε μέχρι χθες, στην
ανεργία και την αβεβαιότητα; 

Στις 25 Απρίλη ας ενωθούμε όλοι μαζί δυ-
ναμικά, μαζικά, ουσιαστικά για να τους δεί-
ξουμε οτι δεν πέσαμε, ότι ακόμα είμαστε
εδώ δυνατοί, ενωμένοι και πιο αποφασισμέ-
νοι από ποτέ. Τώρα είναι η ώρα για μετωπι-
κή σύγκρουση με την κυβέρνηση. Τώρα εί-
ναι η ώρα να ενωθούμε όλοι μαζί και να κερ-
δίσουμε το δικαίωμα για μόνιμη και σταθερή
δουλειά. Τα παραδείγματα τα έχουμε. Δεν
πάει πολύς καιρός που οι αγωνίστριες συ-
ναδέρφισσες καθαρίστριες κέρδισαν τη μά-
χη για μόνιμη και σταθερή εργασία. Δεν
έκαναν πίσω, ας παραδειγματιστούμε και ας
βάλουμε και μεις μπροστά τα στήθη μας.
Για να κερδίσουμε αυτή τη μάχη, πρέπει να
φτάσουμε μέχρι τέλους. Μέχρι κι ο τελευ-
ταίος συμβασιούχος του πιο απομακρισμέ-
νου χωριού της Ελλάδας να κερδίσει το δι-
καίωμα για μόνιμη και σταθερή εργασία. Για
να μπορέσουμε όλοι μαζί να αρχίσουμε να
ξανακάνουμε όνειρα για την ζωή μας! ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ ΑΔΕΡΦΙΑ!

Λάζαρος Ντάρης
Συμβασιούχος – παρατασιούχος 

δήμου Ν.Ιωνίας

ΔΗΜΟΙ

• Κάλεσμα για διαμαρτυρία διαρ-
κείας, από την Τετάρτη 18/4 στις
12μες, έξω από το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών απευθύνουν συμβασιούχοι –
παρατασιούχοι των ΟΤΑ, που πα-
λεύουν ενάντια στις απολύσεις. 

• Την ίδια μέρα καλεί σε στάση εργα-
σίας (12μεσ – 4μμ) και ο Σύλλογος
Εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονί-
κης με σύνθημα “Καμιά απόλυση συμ-
βασιούχου – Μετατροπή τώρα όλων
των συμβάσεων σε αορίστου χρό-
νου”. Απεργιακή συγκέντρωση θα
πραγματοποιηθεί στις 12:30μμ στο
Άγαλμα Βενιζέλου.

• Σε συμβολική κατάληψη του ΟΑΕΔ
στον Άλιμο, προχώρησαν εργαζόμενοί
του, τη Δευτέρα 16/4, διεκδικώντας τη
μονιμοποίησή τους. Οι 160 εργαζόμε-
νοι προέρχονται από τα stage, εργά-
ζονται για χρόνια σε κομβικά σημεία
του οργανισμού και ακόμα δεν έχουν
μόνιμη σχέση εργασίας.

27/3, Συγκέντρωση συμβασιούχων-παρατασιούχων ΟΤΑ στο υπ. Εσωτερικών

30/3, Απεργοί εκπαιδευτικοί στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα
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Απεργία 
στα πλοία

Σ
ε απεργία στις 18 Απρίλη προχωράνε σε
όλα τα λιμάνια της χώρας οι ναυτεργά-
τες σταματώντας για μια μέρα τις θα-

λάσσιες συγκοινωνίες και μεταφορές. Στην
απεργία που έχει προκηρύξει η ΠΝΟ συμμετέ-
χουν όλα τα ναυττεργατικά σωματεία.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΕΝΕΝ με-
ταξύ άλλων αναφέρεται ότι:

“Η επίθεση εφοπλιστών – κυβέρνησης είναι
σε πλήρη εξέλιξη και η κοινή στόχευσή τους
είναι τα εναπομείναντα εργασιακά – κοινωνι-
κοασφαλιστικά – συνδικαλιστικά δικαιώματα
των εν ενεργεία και των απόμαχων της θάλασ-
σας.

Στο πλαίσιο αυτής της συντονισμένης επίθε-
σης, όπως καταγγείλαμε πρόσφατα, το μέτω-
πο κυβέρνησης και εφοπλιστών επιδιώκει την
ιδιωτικοποίηση της ναυτικής εκπαίδευσης, με
ανασφάλιστους δοκίμους αξιωματικούς στα
καράβια, κατάργηση των ΣΣΕ και σε αυτή την
κατεύθυνση επιχειρείται η δρομολόγηση πλοί-
ων μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ ελληνι-
κών λιμανιών με σημαίες ευκαιρίας στοχεύον-
τας ευθέως στην υπονόμευση του νομοθετι-
κού πλαισίου για την επάνδρωση και την οργα-
νική σύνθεση, την κοινωνική ασφάλιση, τις
ΣΣΕ. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η πολιτική της
κυβέρνησης ήταν και είναι η σύμπλευση με το
εφοπλιστικό κεφάλαιο, η στήριξη της ανταγω-
νιστικότητας και της κερδοφορίας τους και
από αυτό το πλαίσιο που πιστά υπηρετεί δεν
πρόκειται να αποκλίνει στο ελάχιστο. Όσοι και
όποιοι προσδοκούν μέσα από στημένους δια-
λόγους να αποσπάσουν κάποιο ξεροκόμματο
θα απογοητευτούν για ακόμη μια φορά”.

Συμφέροντα

Ο Αντώνης Νταλακογιώργος, πρόεδρος της
ΠΕΝΕΝ, δήλωσε στην ΕΑ: “Οι Ναυτεργάτες
ως αναπόσπαστο κομμάτι της εργατικής τάξης
της χώρας μας έχουν μόνο έναν δρόμο να πο-
ρευτούν ώστε να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτή-
ματά τους, αυτόν του αταλάντευτου αγώνα.
Να βάλουν μπροστά και πάνω τις δικές τους
ανάγκες, τα δικά τους συμφέροντα και δικαιώ-
ματα.

Αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να σφυρηλα-
τηθεί η ενότητα, η πιο πλατιά συσπείρωση, ο
συντονισμός και η κοινή δράση με όλα τα τμή-
ματα της εργατικής τάξης που αντιπαλεύουν
την αντιλαϊκή και μνημονιακή κυβερνητική πο-
λιτική, απαιτείται και επιβάλλεται περισσότερο
από ποτέ. Στον απεργιακό αγώνα και στα δί-
καια αιτήματα να υπάρξει καθολική αγωνιστική
συμμετοχή. Χρειάζεται περιφρούρηση του
αγώνα και απόκρουση οποιασδήποτε απόπει-
ρας από την πλευρά εφοπλιστών, κυβέρνησης
και των μηχανισμών τους να τον υπονομεύ-
σουν.

Επιβάλλεται οι ίδιοι οι Ναυτεργάτες να πά-
ρουν στα δικά τους χέρια την αγωνιστική και
απεργιακή πάλη και διεκδίκηση, να έχουν κα-
θοριστικό λόγο και ρόλο στην εξέλιξή του. 

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ θα πρωτοστατήσει
σε μια τέτοια κατεύθυνση και θα δώσει όλες
τις δυνάμεις της για την προετοιμασία, την ορ-
γάνωση και την επιτυχία του αγώνα”.  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αντίσταση στις απολύσεις

Κ
ινητοποίηση ενάντια στους εκβιασμούς
και τις απολύσεις πραγματοποίησαν τη
Δευτέρα 16/4 έξω από το κεντρικό κτή-

ριο της Τράπεζας Αττικής στην Ακαδημίας 54
στην Αθήνα οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα Ατ-
τικής. 

“Ο διοικητής της Attica Bank Πανταλάκης
έχει εξαπολύσει ένα κυνήγι εργαζόμενων.
Θεωρεί ότι εχθροί της είμαστε όλοι εμείς που
δουλεύουμε στην Τράπεζα. Όπως φαίνεται
τα τελευταία δυο χρόνια η διοίκηση προσπα-
θεί να διώξει και να απολύσει όποιον είναι πα-
λιός εργαζόμενος και έχει εργασιακά δικαιώ-
ματα σε μια μετωπική επίθεση εναντίον μας.
Τον Οκτώβριο του 2016 εξήγγειλε πρόγραμ-
μα εθελουσίας εξόδου, το οποίο συνεχίστηκε
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017. Από ένα σύ-
νολο σχεδόν 800 υπαλλήλων αποχώρησαν
110 περίπου.

Το Φεβρουάριο του 2017 προχώρησε σε
μισθολογικές περικοπές της τάξης του 20-
25% κατά μέσο όρο.

Το Μάρτιο του 2017 απείλησε με απόλυση
14 εργαζόμενους που δεν εντάχθηκαν στο
πρόγραμμα εθελούσιας, που όπως φαίνεται
αποτελούσαν στόχο της. Οι απολύσεις απο-
τράπηκαν μετά από παρέμβαση της ΟΤΟΕ
στο υπουργείο Εργασίας. Το Μάρτιο του
2018 εξήγγειλε νέο πρόγραμμα εθελούσιας
με στόχο άλλες 150-200 αποχωρήσεις. Δηλα-
δή, μέσα σε λίγο παραπάνω από ένα χρόνο,
σπρώχνει στην έξοδο περισσότερο από το
1/3 των υπαλλήλων. Την Τρίτη του Πάσχα,
τρεις ημέρες πριν τη λήξη του τελευταίου
προγράμματος εθελούσιας, ανακοινώνονται
9 εκδικητικές μεταθέσεις υπαλλήλων. Είναι η
στιγμή που το ποτήρι ξεχύλισε”, ανέφερε
στην ΕΑ ο Βίκτωρας Τσακίρης, εκλεγμένος
στο ΔΣ του σωματείου των εργαζόμενων

στην Τράπεζα Αττικής με την Πρωτοβουλία
Εργαζομένων υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα
την ολιγωρία της διοίκησης του Σωματείου
να καλέσει σε κινητοποιήσεις απέναντι στην
εργοδοτική αυθαιρεσία.

“Η τρίωρη στάση εργασίας ήρθε αργά και
ήταν πολύ λίγη. Χρειάζεται να εντείνουμε την
δράση μας την επόμενη περίοδο. Να σταθού-
με στο πλευρό των συναδέλφων που δέχον-
ται την επίθεση τη διοίκησης. Υπάρχουν γυ-
ναίκες που τους ζητάνε να μετακινηθούν από
την Πάτρα στην Ξάνθη, ή από την Κρήτη
στην ηπειρωτική Ελλάδα. Σαν παράταξη θα
πιέσουμε την επόμενη περίοδο το Σωματείο
να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να
στηρίξει τη μάχη που δίνουν οι συνάδελφοι
απέναντι στην αναλγησία της διοίκησης”,
αναφέρει.

“Ο εκβιασμός των 9 εργαζομένων έχει στό-
χο και την τρομοκράτηση των υπολοίπων που,
προς το παρόν, δεν είναι στο στόχαστρο, για

να εξασφαλιστεί η υποταγή και η πειθάρχηση
σε ένα εργασιακό περιβάλλον που όλο και γί-
νεται πιο δυσμενές για μας”, αναφέρεται στην
ανακοίνωση που μοίραζαν έξω από το Υπουρ-
γείο Εργασίας οι εργαζόμενοι.

“Κρίνοντας το ζήτημα εξαιρετικά σημαντι-
κό, όχι μόνο για τους 9 μετακινούμενους και
τους εργαζόμενους της Attica bank, ούτε καν
συνολικά για τον τραπεζοϋπαλληλικό κλάδο,
αλλά για όλους τους εργαζόμενους στο δη-
μόσιο και τον ιδιωτικό τομέα (οι εργαζόμενοι
στο δημόσιο σήμερα αντιμετωπίζουν το νόμο
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που επιτρέπει τη με-
τακίνησή τους εκτός νομού για ένα εξάμηνο),
πήραμε την πρωτοβουλία, συνάδελφοι από
παρατάξεις και σχήματα που δραστηριοποι-
ούνται στο Σωματείο και άλλοι εργαζόμενοι
να διοργανώσουμε παρέμβαση και να στηρί-
ξουμε την μάχη των συναδέλφων μας”, ανα-
φέρεται στην ανακοίνωση.

Κ.Μ.

EΛΠΕ Σταθερή δουλειά για όλους

Μ
εγάλη επιτυχία με σχεδόν καθολική συμμετοχή των εργολαβι-
κών εργαζόμενων στα ΕΛΠΕ είχε η 48ωρη απεργία στις 10 και
11 Απρίλη για την Θεσσαλονίκη και η 24ωρη για τα εργοστά-

σια σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο στην Αθήνα που κάλεσε το Σωμα-
τείο Εργολαβικών Εργαζόμενων στα ΕΛΠΕ. 

Μεγάλη συμμετοχή είχε και η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε
στην πύλη του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο την Πέμπτη 11/4 με
την παρουσία εκατοντάδων εργολαβικών αλλά και αλληλλέγγυων από
το Πανελλήνιο Σωματείο των μόνιμων εργαζόμενους στα ΕΛΠΕ, από
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στην Ενέργεια, αλλά και
από εργολαβικούς εργαζόμενους σε άλλες βιομηχανικές μονάδες
ενέργειας όπως από τη ΔΕΣΦΑ, την ΔΕΣΠΑ, την ΔΕΔΑ, κ.α. Την κινη-
τοποίηση στήριξε με την παρουσία του και ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια.

“Διεκδικούμε συμβάσεις με σταθερή σχέση εργασίας με τον εργο-
δότη για το σύνολο του προσωπικού και ένταξη του στον άμεσο και
πραγματικό εργοδότη. Διεκδικούμε αναγνώριση προϋπηρεσίας, συμ-
βάσεις αορίστου χρόνου με πλήρη δικαιώματα ενταγμένα στην ίδια
επιχειρησιακή ΣΣΕ για το σύνολο του προσωπικού και ύπαρξη Κλαδι-
κών ΣΣΕ για την κάλυψη όλων των εργαζόμενων στα έργα Φυσικού
Αερίου και στις εγκαταστάσεις των Διυλιστηρίων. Διεκδικούμε αυξή-
σεις στα κατώτατα ημερομίσθια, επιδόματα γάμου, ανθυγιεινής εργα-
σίας, βάρδιας και τις τριετίες μας, για να μπει ένα τέλος στην απλή-
ρωτη εργασία και απόδοση σωστής ασφαλιστικής κάλυψης”, αναφέ-

ρεται στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν εργολαβικοί εργαζόμενοι
στις ΔΕΣΦΑ, ΔΕΠΑ, ΔΕΔΑ, ΕΛΠΕ τονίζοντας πως το ίδιο πρέπει να
συμβεί και σε κάθε άλλη επιχείρηση στον κλάδο.

“Ήταν μια απεργία που είχε μεγάλη συμμετοχή και έστειλε το μήνυ-
μα ότι οι εργολαβικοί εργαζόμενοι δεν κάθονται με σταυρωμένα τα
χέρια. Παρά τις απειλές και την προσπάθεια τρομοκράτησης η παρου-
σία των συναδέλφων ήταν σημαντική”, τονίζει ο πρόεδρος του Πανελ-
λήνιου Σωματείου Εργολαβικών στα ΕΛΠΕ, Χρήστος Ζαρκινός. 

“Ωστόσο η απάντηση/ανακοίνωση της διοίκησης των ΕΛΠΕ στην
απεργία αποδεικνύει την αδιαλαξία τους. Τόλμησαν να που πως οι ερ-
γολαβικοί κατά μέσο όρο παίρνουν 1.700 ευρώ. Λένε ψέματα. 

Το χειρότερο απ'όλα είναι ότι στο τέλος της ανακοίνωσης η διοίκηση
γίνεται απειλητική θυμίζοντας ότι χιλιάδες άνεργοι περιμένουν απ' έξω
για να βρουν δουλειά. Οι απειλές της εργοδοσίας δεν μας πτοούν.

Την Πέμπτη έχουμε συνάντηση με την καινούρια διοίκηση των ΕΛΠΕ
και μετά τις επιστολές που στείλαμε στις εργολαβικές εταιρίες ζητάμε
από τους εργολάβους μέσα στην επόμενη εβδομάδα να κάτσουμε στο
τραπέζι και να μιλήσουμε. Είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε να τους πιέ-
ζουμε.

Την επόμενη περίοδο χρειάζεται να συνεχίσουμε τη συνεργασίας
μας με το σωματείο των μονίμων εργαζόμενων. Μπροστά στην ιδιωτι-
κοποίηση που ετοιμάζει η κυβέρνηση μόνιμοι και εργολαβικοί πρέπει
να σταθούμε μαζί απέναντι στην προσπάθεια της εργοδοσίας να χτυ-
πήσει τα εργασιακά μας δικαιώματα”, συνεχίζει.

Δευτέρα 16/4
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Για να πάμε μπροστά, με δυνατή αντικαπιταλιστική Αριστερά
Τ

ο επόμενο Σαββατοκύριακο
21-22 Απρίλη η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα
προχωρήσει την 4η Συνδιάσκε-

ψή της ενώ εδώ και λίγες μέρες το
μετωπικό σχήμα της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς μπήκε ήδη στον δέ-
κατο χρόνο ζωής.

Η δημιουργία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν
ήταν προϊόν πολιτικών «συνοικε-
σίων» από αυτά που μας έχουν συ-
νηθίσει τα κόμματα της κυρίαρχης
τάξης. Προέκυψε μέσα στους αγώ-
νες που έδωσαν οι εργαζόμενοι και
οι νέοι ενάντια στις επιθέσεις της
κυβέρνησης Καραμανλή, ξεκινώντας
από τις απεργίες των δασκάλων και
τις φοιτητικές καταλήψεις το 2006-7
και στη συνέχεια στην εξέγερση του
Δεκέμβρη του 2008. Και αντίθετα με
τα όσα προφήτευαν λογής-λογής
Κασσάνδρες, δεν ήταν μια ευκαιρια-
κή προεκλογική συγκόλληση. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πάτησε πάνω στην
εμπειρία χρόνων. Eμπειρία κοινών
σχημάτων μέσα στους χώρους ερ-
γασίας, όπως οι Παρεμβάσεις στους
εκπαιδευτικούς ή τα ΕΑΑΚ στις σχο-
λές. Εμπειρία και παράδοση της
επαναστατικής αριστεράς που κατά-
φερε να μείνει ζωντανή από το Πο-
λυτεχνείο μέχρι σήμερα. Εμπειρία
από προηγούμενες ανταρσίες της
βάσης στα κόμματα της ρεφορμιστι-
κής αριστεράς. Έτσι, μέσα στην κοι-
νή δράση άνοιξε ο διάλογος και
φτάσαμε αρχικά στην κοινή συγκέν-
τρωση ΜΕΡΑ-ΕΝΑΝΤΙΑ στο Σπόρ-
τινγκ στις 31 Γενάρη 2009 και στη
συνέλευση στην Αθηναϊδα στις 22
Μαρτίου του 2009, δυνάμεις με δια-
φορετικές αφετηρίες, διαδρομές και
υπαρκτές διαφωνίες να δημιουργή-
σουν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το κείμενο της
πολιτικής απόφασης της Αθηναϊδας
κατέληγε τότε: 

«Περισσότερο παρά ποτέ, οι ερ-
γαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία, χρει-
άζονται μια Αριστερά δυνατή και

ενωτική, που θα συμβάλλει στην
αγωνιστική ενότητα όλων των εργα-
ζόμενων και της νεολαίας και θα ορ-
γανώνει την κοινή δράση! Μια Αρι-
στερά πρωτοπόρα σε νικηφόρους
αγώνες, έτσι ώστε να πληρώσουν
την κρίση οι καπιταλιστές και να
ανατραπούν οι κυβερνήσεις του κε-
φαλαίου και της ΕΕ! Μια Αριστερά
της αυτοπεποίθησης, που θα διατη-
ρεί την πολιτική και οργανωτική της
αυτοτέλεια και δεν θα δορυφορο-
ποιείται γύρω από το ρεφορμισμό!
Μια Αριστερά ανατρεπτική αντικαπι-
ταλιστική, που αγωνίζεται για την
επανάσταση, την εξουσία των εργα-
ζομένων, το σοσιαλισμό και τον κομ-
μουνισμό! Αυτή την Αριστερά, με

συνείδηση των δυσκολιών, αλλά και
της ανάγκης, φιλοδοξούμε να οικο-
δομήσουμε με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ».

Τι πετύχαμε όλο αυτό το διάστημα
και που βρισκόμαστε, αλήθεια, σή-
μερα σε σχέση με αυτές τις εκτιμή-
σεις και τις προσδοκίες; 

Μοιάζει σήμερα, ίσως υπερβολικό
αυτό το εισαγωγικό «περισσότερο
παρά ποτέ». Όταν γράφονταν αυτές
οι γραμμές η λέξη «μνημόνιο» δεν
υπήρχε στο λεξιλόγιό μας.

Κι όμως, είχε εξαιρετική σημασία,
το γεγονός ότι, ένα χρόνο κιόλας
πριν τις 23 Απριλίου του 2010, οπότε
ο Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε
το πρώτο «πρόγραμμα σταθερότη-
τας» από το Καστελόριζο, υπήρχε

μια νέα πολιτική δύναμη μέσα στην
Αριστερά που έβαζε ξεκάθαρα αυ-
τές τις παραπάνω βασικές κατευ-
θύνσεις. 

Κρίσιμος ρόλος

Ο ρόλος που έπαιξε ήταν κρίσιμος
από τα πρώτα της κιόλας βήματα,
καταρχήν μέσα στους αγώνες. Στις
17 Δεκέμβρη 2009, και ενώ ψηφίζε-
ται ο προϋπολογισμός-προΐμιο των
μνημονίων που θα ακολουθήσουν, οι
ηγεσίες στη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ

αρνούνται να καλέσουν έστω και μια
24ωρη. Οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ρίχνουν όλες τους τις δυνάμεις σε
πρωτοβάθμια σωματεία, συνδικάτα
και ομοσπονδίες που παίρνουν
απεργιακές αποφάσεις οδηγώντας
σε μια πανεργατική απεργία από τα
κάτω. 

Έτσι άνοιξε ο δρόμος για τις περί-
που 40 πανεργατικές απεργίες που
έχουν ακολουθήσει από τότε μέχρι
σήμερα. Τα καλέσματα της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στο Μουσείο και την Πατησίων -
ανάμεσα στις καθιερωμένες συγκεν-
τρώσεις ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στο Πεδίο του
Άρεως και του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια-
μετατρέπονται στις πανεργατικές
απεργίες σε χώρο συγκέντρωσης
των πιο μαχητικών κομματιών της
εργατικής τάξης που δεν διαιρούσε
αλλά κατάφερνε να ενώνει στο δρό-
μο ολόκληρη την εργατική τάξη. 

Η προοπτική του εργατικού ελέγ-
χου, για την οποία η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χα-
ρακτηριζόταν λίγο ως πολύ «ουτοπι-
κή», ζωντάνεψε έστω και σε εμβρυα-
κή μορφή, κυρίως στην ΕΡΤ αλλά
και σε μια σειρά από άλλα ΜΜΕ. 

Ο ρόλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν κρί-
σιμος για την οργάνωση της κοινής
δράσης και πάνω στις μεγάλες πολι-
τικές μάχες που έχει δώσει το κίνη-
μα, ενάντια στον φασισμό, τον ρα-
τσισμό, τον σεξισμό. Με διάλογο και
συντροφική αντιπαράθεση –και στο
εσωτερικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ- αλλά και
ταυτόχρονα μέσα από πρωτοβου-
λίες μετωπικής δράσης όπως η
ΚΕΕΡΦΑ -που δημιουργείται και αυ-
τή το 2009- η αντιρατσιστική και αν-
τιφασιστική δράση γίνονται ταυτό-
σημες με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Από την
Αθήνα πόλη Αντιφασιστική, δύο μέ-
ρες μετά την δολοφονία του Σαχζάτ

ΓήπεδοΓήπεδο
ΠυγµαχίαςΠυγµαχίας
Γήπεδο
Πυγµαχίας

Το Σάββατο 21 Απριλίου το πρωί ξεκινάει τις εργασίες της η
4η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Ολυμπιακό
Γυμναστήριο Πυγμαχίας Περιστερίου. Θα ολοκληρωθεί την
Κυριακή 22 Απριλίου με τις ψηφοφορίες για τις αποφάσεις και
την εκλογή των Συντονιστικών Οργάνων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Τρεις χιλιάδες περίπου μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετείχαν
στις συνελεύσεις που έγιναν τις προηγούμενες μέρες σε 80
τοπικές και κλαδικές επιτροπές για να εκλέξουν 1000  σχεδόν
αντιπροσώπους που θα συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα
στην Συνδιάσκεψη.

Το Ολυμπιακό Γυμναστήριο  Πυγ-
μαχίας Περιστερίου βρίσκεται στην

οδό Σ. Γονατά και Β. Ηπείρου κοντά
στη γέφυρα Ροσινιόλ στο Μπουρνάζι. 

Για να φτάσει κανείς εκεί μπορεί να
χρησιμοποιήσει το λεωφορείο «732

Άγιος Φανούριος» και να κατέβει
στην Στάση Κωνσταντινουπόλεως
(πρώτη στάση μετά τον Κηφισό). 

Το 732 μπορεί να πάρει κανείς από
την Ομόνοια (Γ’ Σεπτεμβρίου πλατεία

Λαυρίου) καθώς και από τη στάση
“Σίδερα” στην οδό Σεπολίων (παράλ-

ληλη Λιοσίων),  ακριβώς στο ύψος
του Σταθμού ΜΕΤΡΟ-ΗΣΑΠ Αττικής.

Σπόρτινγκ, 31 Γενάρη 2009

Στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο
Πυγμαχίας Περιστερίου 
η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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Για να πάμε μπροστά, με δυνατή αντικαπιταλιστική Αριστερά
Λουκμάν τον Γενάρη του 2013 μέχρι
τον αντιφασιστικό ξεσηκωμό μετά
την δολοφονία του Παύλου Φύσσα
και από την συμμετοχή στις μέρες
διεθνούς αντιφασιστικής δράσης
που οργανώνονται κάθε Μάρτη μέ-
χρι τα Pride και τους αγώνες για ίσα
δικαιώματα των γυναικών και των
ομοφυλόφιλων, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ανα-
δεικνύεται στη δύναμη που δένει την
μάχη ενάντια στον φασισμό, τον ρα-
τσισμό και την καταπίεση με την μά-
χη ενάντια στο σύστημα που τα γεν-
νάει.

Όταν το εξεγερτικό πνεύμα της
πλατείας Ταχρίρ φτάνει το καλοκαίρι
του 2011 στην πλατεία Συντάγματος
θα βρει τα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να
συμμετέχουν μαζικά στο κίνημα.
Στις συνελεύσεις, στις πλατείες
ανοίγοντας την κόντρα με τα ακρο-
δεξιά και εθνικιστικά στοιχεία που
κάνουν την απόπειρα να δώσουν χα-
ρακτήρα «εθνικού» συλλαλητηρίου,
καθορίζουν τον ταξικό χαρακτήρα
του κινήματος των πλατειών. Απέ-
ναντι στην «αποχή» και την καταγγε-
λία του ΚΚΕ στο μαζικό κίνημα αλλά
και στην στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ που
από τότε καλοβλέπει τα «αντιμνημο-
νιακά» μέτωπα με την «λαϊκή δεξιά»
(μια στρατηγική που τελικά θα οδη-
γήσει στην συγκυβέρνηση με τον
Καμένο) η ΑΝΤΑΡΣΥΑ προβάλει ένα
εναλλακτικό αντικαπιταλιστικό δρό-
μο ενάντια στα μνημόνια. 

Ήδη από το 2010, με τις μάχες
ενάντια στο πρώτο μνημόνιο να βρί-
σκονται στην αρχή της, η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ επεξεργάζεται και διατυπώνει
τις δικές της θέσεις για μια αντικαπι-
ταλιστική διέξοδο από την κρίση.
Στις 27-28 Μάρτη του 2010 στη διή-
μερη συνέλευση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο
Σινέ Κεραμεικός, προβάλλονται οι
θέσεις της απέναντι στο χρέος και
την κρίση, που στη συνέχεια θα συγ-
κεκριμενοποιηθούν ακόμα περισσό-
τερο στο αντικαπιταλιστικό μεταβα-
τικό πρόγραμμα πάλης, ρήξης και
ανατροπής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ: στάση
πληρωμών-διαγραφή του χρέους,
εθνικοποίηση των τραπεζών με ερ-
γατικό έλεγχο, απαγόρευση των
απολύσεων, αντικαπιταλιστική ρήξη
με την ΕΕ.

Έτσι, από το 2009 μέχρι το 2015 η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ πετυχαίνει να παίζει ένα
καθοριστικό διπλό ρόλο στις εξελί-
ξεις: Λειτουργώντας αφενός με την
μετωπική και αγωνιστική στάση σαν
πυροδότης και επιταχυντής των
αγώνων και παίζοντας αφετέρου βα-
σικό ρόλο στην πολιτική του διαμόρ-
φωση σε ριζοσπαστική κατεύθυνση,
με βασικά εργαλεία το αντικαπιταλι-
στικό πρόγραμμα πάλης και την έμ-
φαση στο αντιφασιστικό-αντιρατσι-
στικό μέτωπο. 

Στις εκλογές του 2012 και του

2015, αυτό το ριζοσπαστικό ρεύμα
που συντάραξε την Ευρώπη, όπως
έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστο-
ρία, τροφοδότησε πλειοψηφικά το
κομμάτι εκείνο της Αριστεράς που
υποσχόταν ότι θα μπορούσε «ρεαλι-
στικά» και άμεσα να το βγάλει από
τα μνημόνια μέσα από την διαχείρι-
ση του αστικού συστήματος από μια
αριστερή κυβέρνηση – δηλαδή τον
ΣΥΡΙΖΑ. 

Κόντρα στην τεράστια πίεση από
τις δυνάμεις του ρεφορμισμού να
προσαρμοστεί, η ANTAΡΣΥΑ υπερά-
σπισε την «πολιτική και οργανωτική
της αυτοτέλεια» και δεν σύρθηκε
ούτε το 2012 ούτε το 2015 πίσω από
τις πολιτικές του ρεφορμισμού. Δεν
επαναλήφθηκε αυτό που λίγα χρό-
νια νωρίτερα είχαμε δει να συμβαίνει
στην Ιταλία όταν σύσσωμη η αντικα-
πιταλιστική αριστερά σύρθηκε πίσω
από την επιλογή της Κομμουνιστικής
Επανίδρυσης να μπει στην κυβέρνη-
ση Πρόντι με αποτέλεσμα την σχε-
δόν εξαφάνισή της σήμερα από τον
εκλογικό, τουλάχιστον, χάρτη της
Ιταλίας.

Αντίθετα, στην Ελλάδα την πολιτι-
κή κρίση και τις διαδοχικές καταρ-
ρεύσεις της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ,
της κυβέρνησης Παπαδήμου, της
τρικομματικής ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ
και στο τέλος της κυβέρνησης των
Σαμαροβενιζέλων, την διαδέχθηκε
ένα ριζοσπαστικό κίνημα, το οποίο
εκφράστηκε με μεγαλειώδη τρόπο
στο 62% του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα
του 2015. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στήριξε ξα-
νά με όλες της τις δυνάμεις αυτή τη
μάχη.

Εναλλακτική 
στον κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ

Από το καλοκαίρι του 2015 και με-
τά, η ανατροπή του μεγάλου ΟΧΙ
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
σήμανε συνέχιση των μνημονιακών
επιθέσεων λιτότητας και ιδιωτικοποι-
ήσεων, αλλά η κατρακύλα δεν στα-
μάτησε εκεί. Τρία χρόνια κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχουν σημάνει:
Εφαρμογή της ρατσιστικής συμφω-
νίας ΕΕ-Τουρκίας, κλειστά σύνορα,
απελάσεις και στρατόπεδα για τους
πρόσφυγες, καμιά διαδικασία νομι-
μοποίησης των μεταναστών, πλήρη
ένταξη στα νατοϊκά σχέδια του
Τραμπ, ενίσχυση του αντιδραστικού
άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, νέ-
ους εξοπλισμούς. 

Και μέσα σε αυτή τη νέα περίοδο
ο ρόλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αναδεικνύε-
ται κομβικός σε όλα τα παραπάνω
ζητήματα: 
• Στο εργατικό κίνημα, με πρωτο-

βουλίες κοινής δράσης όπως ο Συν-
τονισμός ενάντια στα Μνημόνια, το
Συντονιστικό στα νοσοκομεία, οι

προσπάθειες συντονισμού των συμ-
βασιούχων και των αδιόριστων εκ-
παιδευτικών του δημοσίου, αλλά και
σε μια σειρά από άλλους χώρους
για την υπεράσπιση του δικαιώμα-
τος στην εργασία στον ιδιωτικό το-
μέα, ενάντια στο πρόγραμμα ιδιωτι-
κοποιήσεων που βάζει μπρος να
υλοποιήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ. 
• Στην πρώτη γραμμή της μάχης

για αλληλεγγύη στους πρόσφυγες,
διαδηλώνοντας στον Έβρο για ανοι-
χτά σύνορα, στα νησιά ενάντια στα
προσφυγικά στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης της ΕΕ, στις πόλεις με αίτη-
μα καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες,
επιβάλλοντας στην πράξη την έντα-
ξη των προσφυγόπουλων στα σχο-
λεία σε κόντρα με τις απόπειρες της
Χρυσής Αυγής να ξαναζωντανέψει
επιτροπές «αγανακτισμένων». 
• Στην πρώτη γραμμή της σύγ-

κρουσης με τον φασισμό. Στη δίκη
της Χ.Α στο Εφετείο και στον Κορυ-
δαλλό, ξεσκεπάζοντας και αποδει-
κνύοντας μέρα τη μέρα την ναζιστι-
κή φύση και δράση της εγκληματι-
κής συμμορίας. Παντού όπου τα
τάγματα εφόδου τολμήσανε να ξα-
ναβγαίνουν στους δρόμους, στον
Ασπρόπυργο και αλλού -πετυχαίνον-
τας σε αυτές τις μάχες να ενώσουν
όλες τις δυνάμεις της αριστεράς
από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι το
ΚΚΕ και τον χώρο της αναρχίας.
• Στο μέτωπο του πολέμου και

του εθνικισμού, που τους τελευταί-
ους μήνες έχει ανοίξει ορμητικά. Την
ίδια στιγμή που η Μέση Ανατολή και
η Ανατολική Μεσόγειος βυθίζονται
μέσα στην πολεμική δίνη των ιμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ αναδεικνύεται στο μοναδικό

μέτωπο της αριστεράς που όχι μόνο
αντιτίθεται στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και τη συμμετοχή της
Ελλάδας σε αυτές, αλλά υψώνει και
ένα ηχηρό διεθνιστικό ΟΧΙ στον εθνι-
κισμό και την πολεμοκαπηλεία. 

Ενάντια στον αντιδραστικό άξονα
Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και τα κυ-
βερνητικά σχέδια επέκτασης του ελ-
ληνικού καπιταλισμού στην ανατολι-
κή Μεσόγειο και την επικίνδυνη πο-
λεμική όξυνση των ανταγωνισμών με
τον τουρκικό καπιταλισμό. Ενάντια
στα «εθνικά» σχέδια που θέλουν τον
ελληνικό καπιταλισμό Νόνο των Βαλ-
κανίων, ανοίγοντας το δρόμο στην
ακροδεξιά και την δεξιά να οργανώ-
νει εθνικιστικά συλλαλητήρια, που
απειλούν να ξαναβγάλουν τα τάγμα-
τα εφόδου στους δρόμους.  

Μέσα σε αυτό το κλίμα όξυνσης
των ανταγωνισμών, παγκόσμιας οι-
κονομικής αστάθειας και πολιτικής
κρίσης οι υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ
για «έξοδο από τα μνημόνια» και
«επιστροφή στην κανονικότητα» γί-
νονται όλο και πιο θολές και μακρι-
νές για τους εργαζόμενους, τους
συνταξιούχους, τους νέους, τους
μετανάστες και τους πρόσφυγες
που εξακολουθούν να βιώνουν –και
κυρίως να αγωνίζονται ενάντια στην
«κανονικότητα» της λιτότητας, της
ανεργίας, της αδιοριστίας, των δια-
λυμένων δημοσίων δομών, των
στρατοπέδων προσφύγων και του
μόνιμου πλέον πολεμικού συναγερ-
μού. 

Γι’ αυτό, τα ζητήματα που θέτει το
αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα πάλης
εξακολουθούν να αποτελούν σήμε-
ρα τη μοναδική εναλλακτική λύση
απέναντι στο ζοφερό μονόδρομο
των μνημονίων και των αδιεξόδων

του καπιταλισμού – και είναι αυτή
μια συζήτηση που η ΑΝΤΑΡΣΥΑ επι-
διώκει συστηματικά να ανοίξει πλα-
τιά με όλες τις δυνάμεις της Αριστε-
ράς. Ιδιαίτερα, όταν μέσα σε αυτήν,
εξακολουθούν είτε να κυκλοφορούν
απόψεις για νέα «πατριωτικά μέτω-
πα» που οδηγούν σε ΣΥΡΙΖΑ ξαναζε-
σταμένο είτε απόψεις που σε αναμο-
νή μιας μελλοντικής «λαϊκής εξου-
σίας», υπερασπίζονται τα «εθνικά
συμφέροντα» μέχρι την Ανατολική
Μεσόγειο. 

Είναι στο χέρι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ -ξε-
περνώντας μια σειρά από προβλή-
ματα και αδυναμίες- να συνδεθεί και
να κερδίσει στο αμέσως επόμενο
διάστημα πλατειά κομμάτια αγωνι-
στών που προσβλέπουν σε αυτή. Οι
δυνατότητες είναι ορατές, όχι μόνο
στις κατά καιρούς δημοσκοπήσεις,
αλλά κυρίως στην άνοδο των δυνά-
μεών της μέσα στους εργατικούς
χώρους. Γίνονται ακόμη περισσότε-
ρο ορατές, μέσα στους αγώνες, μέ-
σα στις γειτονιές και τους χώρους
εργασίας, στην απλή επικοινωνία με
τον κόσμο, όταν υποχωρούν σεχτα-
ρισμοί και εσωστρέφειες.

Δυνατή ΑΝΤΑΡΣΥΑ σημαίνει δύνα-
μη για το εργατικό κίνημα και την
αριστερά, όχι μόνο στην Ελλάδα,
αλλά και έξω από αυτήν, καθώς παν-
τού ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου
αναζητά εναλλακτική στα αδιέξοδα
και τις προδοσίες του ρεφορμισμού.
Αυτή τη δύναμη, «με συνείδηση των
δυσκολιών, αλλά και της ανάγκης»,
μπορούμε να την αναδείξουμε το
επόμενο διάστημα, ξεκινώντας με
μια γόνιμη συζήτηση στην 4η Συν-
διάσκεψη. 

Γιώργος Πίττας

17 Νοέμβρη 2017
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 30 χρόνια ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

Τ
ριάντα χρόνια πριν, η Οργάνωση Σοσιαλιστι-
κή Επανάσταση (ΟΣΕ, η οργάνωση από την
οποία προέρχεται το ΣΕΚ) πραγματοποίησε

ένα τριήμερο συζητήσεων για την επέτειο των είκο-
σι χρόνων από το Μάη του ’68. Από την επόμενη
χρονιά, αυτή η διοργάνωση έγινε πλουσιότερη, έγι-
νε ο «Μαρξισμός». Φέτος συμπληρώνονται 50 χρό-
νια από το Μάη του ’68, 200 χρόνια από την γέννη-
ση του Μαρξ. Κι ο «Μαρξισμός 2018» είναι αφιερω-
μένος σε αυτές τις επετείους. 

Κάθε χρονιά από τότε μέχρι σήμερα, κάθε Μάη η
διοργάνωση του «Μαρξισμού» έδινε αυτό το στίγ-
μα, συνδέοντάς το με τους αγώνες και τις αναζητή-
σεις του κινήματος σε κάθε φάση. Χιλιάδες αγωνι-
στές και αγωνίστριες πέρασαν από τις συζητήσεις
του και ήρθαν -πολλοί για πρώτη φορά- σε επαφή
με τις επαναστατικές ιδέες και την συσσωρευμένη
εμπειρία του αγώνων της τάξης μας.

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο θυμίζει αυτή την πο-
ρεία με μια νέα έκδοση: ένα λεύκωμα των αφισών
της διοργάνωσης. Είναι η ιστορία του κινήματος,
στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, αυτών των συγ-
κλονιστικών τριάντα χρόνων, και ταυτόχρονα η
αποτύπωση της παρέμβασης των επαναστατών σε
αυτούς τους αγώνες με τις ιδέες και τη δράση
τους. Μπορεί η παροιμία «μια εικόνα αξίζει όσο χί-
λιες λέξεις» να είναι υπερβολική, αλλά στην περί-
πτωση αυτού του λευκώματος είναι η πραγματικό-
τητα. 

«Προλετάριοι όλων των χωρών
ενωθείτε»

Για παράδειγμα στην αφίσα του «Μαρξισμού ‘92»
το σύνθημα που δεσπόζει είναι το «Προλετάριοι
όλων των χωρών ενωθείτε». Ήταν η εποχή που η
πολεμοκάπηλη εκστρατεία της κυβέρνησης του
Μητσοτάκη για το «Μακεδονικό» είχε γνωρίσει το
φόρτε της με τα εθνικιστικά συλλαλητήρια. Η ΟΣΕ
είχε δώσει τη μάχη ενάντια σε αυτή την εκστρατεία,
με σημαία το διεθνισμό. Οι εθνικιστικές εκστρατείες δεν
έσωσαν την κυβέρνηση της ΝΔ. Ένα χρόνο μετά η αφίσα

του Μαρξισμού ’93 κυκλοφορούσε με μια φωτογραφία των
απεργών της ΕΑΣ, των μπλε λεωφορείων της Αθήνας. Αυτή
η απεργία ήταν η αιχμή του δόρατος του εργατικού κινή-

ματος που γκρέμισε τη ΝΔ. 
Και οι αγώνες δεν σταμάτησαν με την εκλογή του

ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Οι ανταρσίες των εργα-
τών και της νεολαίας συνεχίστηκαν. Η αφίσα του
Μαρξισμού ’95 θυμίζει στους παλιούς και μαθαίνει
στους νεότερους έναν τέτοιο αγώνα. Οι απεργοί
εργάτες των ναυπηγείων του Σκαραμαγκά αποδοκι-
μάζουν τον Λαλιώτη, υπουργό και μεγαλοστέλεχος
του ΠΑΣΟΚ τότε, έξω από τη βουλή. Ήταν ένας
από τους σκληρούς αγώνες ενάντια στις ιδιωτικο-
ποιήσεις που είχαν βάλει μπροστά οι κυβερνήσεις
του Α. Παπανδρέου και του Σημίτη στη συνέχεια. 

Αντικαπιταλισμός
«Η επανάσταση είναι επίκαιρη» ήταν το σύνθημα

της αφίσας του Μαρξισμού ‘98, στα τριάντα χρόνια
από το Μάη. Και τα επόμενα χρόνια το νέο κίνημα
του Σιάτλ και της Γένοβα, έφερνε τον αντικαπιταλι-
σμό και την συζήτηση για την επαναστατική προ-
οπτική σε μια νέα γενιά ριζοσπαστικοποίησης. Οι
αγώνες της εργατικής τάξης και της νεολαίας, η
επανεμφάνιση της Αριστεράς όπως στην Λατινική
Αμερική στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, οι
επαναστάσεις της Αραβικής Άνοιξης, είναι τα «στιγ-
μιότυπα» μιας ζωντανής πορείας που έχουν αποθα-
νατιστεί στις αφίσες του Μαρξισμού. 

Και μαζί με αυτά συνδυάζονται τα μεγάλα ερωτή-
ματα που απασχολούν τον κόσμο της Αριστεράς.
Το 2016, οι αφίσες του Μαρξισμού είχαν το σύνθη-
μα «Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο». Η κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ και η χρεοκοπία του μεταρρυθμι-
στικού δρόμου δεν είναι το τέλος αυτής της προ-
σπάθειας, ούτε το όριο της Αριστεράς. Πέρσι το
τετραήμερο του Μαρξισμού ήταν αφιερωμένο στα
100 χρόνια της Ρώσικης Επανάστασης με τον Πύρ-
γο του Τάτλιν -τον πύργο της Κομμουνιστικής Διε-
θνούς- να δεσπόζει στην αφίσα του. Αυτή η προ-
οπτική είναι ζωντανή και σήμερα, πενήντα χρόνια
μετά το Μάη του ’68 που αναγέννησε την επανα-

στατική αριστερά σε παγκόσμια κλίμακα. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Α
πό το Κομμουνιστικό Μανιφέστο του
Μαρξ και του Ένγκελς και τις ευρω-
παϊκές επαναστάσεις του 1848 στους

αγώνες του σήμερα. Μια πελώρια διαδρομή
–από την Κομμούνα του Παρισιού και το
ρώσικο Οκτώβρη του 1917 στην παγκόσμια
έκρηξη του Μάη 1968, το αντικαπιταλιστικό
κίνημα της Γένοβα, τις απεργίες ενάντια
στα μνημόνια, τις κινητοποιήσεις της νεο-
λαίας και τις διαδηλώσεις ενάντια στο ρα-
τσισμό και τη φασιστική απειλή. Μια μακριά
πορεία αγώνων και επαναστατικών ιδεών.

Σε αυτή τη διαδρομή μάς ταξιδεύει –ξεκι-
νώντας με εικόνες από τις σημερινές μάχες
ενάντια στα μνημόνια, το ρατσισμό, το φα-
σισμό και τον πόλεμο– το καταπληκτικό βίν-
τεο που καλεί στο «φεστιβάλ Μαρξισμός»
στις 17-20 Μάη, αφιερωμένο στα 50 χρόνια
από το Μάη και στα 200 χρόνια από τη γέν-
νηση του Μαρξ.

Ο Μάης ήταν η «επιστροφή της επανά-
στασης». Η εισβολή της μαζικής δράσης ξα-
νά στο προσκήνιο ξετυλίγεται ορμητικά στο
βίντεο καθώς βλέπουμε τη νεολαία μαζί με
απεργούς εργάτες κι εργάτριες να διαδη-
λώνουν στους δρόμους του Παρισιού με
κόκκινες σημαίες. Ενάντια στον πόλεμο του
Βιετνάμ και τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό,
εκατοντάδες χιλιάδες να ξεχειλίζουν την
πλατεία Γκρόσβενορ του Λονδίνου, τα κα-
τειλημμένα αμερικάνικα πανεπιστήμια, τους
δρόμους του Βερολίνου. Στην Πράγα, να
σταματούν και να σκαρφαλώνουν πάνω στα
τανκς της ρώσικης εισβολής. Στο Τόκιο, να
συγκρούονται με την αστυνομία ενάντια
στην κατασκευή ενός αεροδρόμιου. Στο
«καυτό φθινόπωρο» του 1969 στην Ιταλία,
να καταλαμβάνουν πανεπιστήμια και εργο-
στάσια. Στις ανατροπές των δικτατοριών σε
όλο τον ευρωπαϊκό νότο και στην «επανά-
σταση των γαρυφάλλων» στην Πορτογαλία.
Στον «πρώιμο Μάη» των Ιουλιανών του
1965, στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και
στους εργατικούς αγώνες της Μεταπολίτευ-

σης στην Ελλάδα.
Επιστροφή όχι μόνο της μαζικής δράσης,

αλλά και των επαναστατικών ιδεών. Η ανα-
δρομή του βίντεο στον Μαρξ και το Κομ-
μουνιστικό Μανιφέστο, στις πρώτες εργατι-
κές επαναστάσεις το 1848, στην Κομμούνα,
στον Οκτώβρη, θυμίζει ότι το κύμα ριζοσπα-
στικοποίησης του Μάη ήταν η μήτρα που
γέννησε μια νέα επαναστατική αριστερά και
οργανώσεις σαν την Οργάνωση Σοσιαλιστι-
κή Επανάσταση, από την οποία προέρχεται
το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα. 

Ο «Μαρξισμός» φέτος γιορτάζει τα τρια-
κοστά του γενέθλια –ξεκίνησε το 1988 και
από τότε μέχρι σήμερα, αδιάλειπτα, είναι
ένα τετραήμερο συζητήσεων που συνδέουν
τις επαναστατικές ιδέες με τους καθημερι-
νούς αγώνες. Το βίντεο μάς ταξιδεύει και σ’
αυτή την τριαντάχρονη διαδρομή. Βλέπουμε
από τα πάνελ των ομιλητών να παρελαύ-
νουν αγωνιστές και αγωνίστριες από τους
απεργούς των λεωφορείων που γκρέμισαν
την κυβέρνηση του Μητσοτάκη το 1993, μέ-
χρι τους αντικαπιταλιστές της Γένοβα, τους
καταληψίες των πανεπιστήμιων το 2006-7,
τους εξεγερμένους του 2008 και τους συν-
τρόφους και συντρόφισσες που έκτισαν την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ λίγο αργότερα. Αλλά και Μαρξι-
στές από όλον τον κόσμο, όπως ο Κρις Χάρ-
μαν, ο Σαμίρ Αμίν, ο Άλεξ Καλλίνικος, ο
Ντέιβιντ Χάρβεϊ, ο Μάικλ Ρόμπερτς, η Κρι-
στίνε Μπούχολτς, ο Τζορτζ Μάρτιν, ο Αλέν
Κριβίν και άλλοι.

Η μουσική υπόκρουση του βίντεο δεν θα
μπορούσε παρά να «δένει» με τον Μάη 68:
είναι το κομμάτι Kick out the jams των MC5,
που ηχογραφήθηκε στο Ντιτρόιτ το 1969
και έγινε σύμβολο ανυπακοής και εξέγερ-
σης της νεολαίας.

Δείτε το βίντεο στο https://www.youtube.
com/watch?v=YPZjSZNyems ή στο λινκ που
υπάρχει στο www.sekonline.gr/, απολαύστε
το και ελάτε στον Μαρξισμό 2018.

Κώστας Πίττας

Ένα βίντεο με τη
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Μ
ε τις αποκαλυπτικές για τη
φονική τους δράση συνομι-
λίες Δεβελέκου, Μπαρέκα,

Πατέλη, Ρουπακιά, Τσακανίκα και
Κορκοβίλη ολοκλήρωσε το δικαστή-
ριο κατά την 241η δικάσιμο (16/4) την
ακρόαση συνομιλιών χρυσαυγιτών. 

Χαρακτηριστικές είναι οι συνομι-
λίες που αφορούν την επίθεση
στους συνδικαλιστές της Ζώνης. Στο
δικαστήριο διαβάστηκαν τα μηνύμα-
τα που αντάλλαξε ο Δεβελέκος με
τον Λαγό.

Λαγός: «Φίλε γαμήσαμε τα κομ-
μούνια σήμερα σε Νίκαια και Πέρα-
μα. Βγήκαν για αφισσοκολλήσεις και
τους μακελέψαμε».

Δεβελέκος: «Τί λες ρε Γιάννη?
Πού και πότε»

Λαγός: «Στη Νίκαια πιο χαλαρά
πριν λίγο. Παράτησαν τις κόλλες και
τρέχαν. Στο Πέραμα πιο σοβαρά.
Καμιά σαρανταριά από δαύτους και
τους τρέχουν οι δικοί μας τώρα.»

Και λίγα sms πιο μετά, ο Λαγός
στέλνει: «Φίλε πολύ ξύλο. Τους έσπα-
σαν δέκα αμάξια. Τους τσάκισαν».

Σε τηλεφωνική συνομιλία λίγο με-
τά, ο Λαγός περιγράφει στον Δεβε-
λέκο: «Διέγραφαν συνθήματα που
γράψαμε εκεί προχθές. Ήταν εκεί κι
ο πρόεδρος της Ζώνης και του λέμε
αυτά που ξέρατε τελείωσαν. […] Φά-
γανε ξύλο πολύ σου λέω. […] Τους
έστειλαν στο νοσοκομείο, σε μια φά-
ση ήταν ανάσκελα. […] Τους βάλανε
κάτω, τους βαράγανε.[…] Στο Πέρα-
μα κόλαση, φίλε, ισοπέδωση. […]
τους λιώσανε.» Επιβεβαιώνονται
απόλυτα δηλαδή οι καταθέσεις των
θυμάτων, ενώ η υπερασπιστική
γραμμή, που κάνει λόγο για συμπλο-
κή, πάει στα σκουπίδια. Τέλος, ο Δε-
βελέκος ρωτάει αν θα συνεχιστεί η
περιοδεία βίας και ο Λαγός απαντάει
ότι τους μάζεψε, «μην τσιμπήσουν
και κανέναν δικό μας».

Στις 13/9/13, σε άλλη συνομιλία, ο
Δεβελέκος λέει: «Έχουμε Ζώνη σε
δυο βδομάδες. […] Θα γελάσουμε
πολύ». Στις 14/9/13: «Το μεγάλο ντα-
χτιρντί, δεν ξέρω αν έχεις μιλήσει με
το Γιάννη, θα είναι σε δυο βδομά-
δες. Στο Πέραμα, στη Ζώνη, που θα
πάμε πάλι. […] Εκεί θα πέσει ραβδί

χοντρό. […] Να περά-
σει το αυτόφωρο, να τελειώνουν. Να
βγούνε τα παιδιά έξω και θα τους
γαμήσουμε». Μεσολάβησε βέβαια η
σύλληψη της ναζιστικής συμμορίας,
μετά τον μαζικό αντιφασιστικό ξεση-
κωμό για τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα.

Η δολοφονία του Παύλου

Σε διάφορα σημεία μετά τη δολο-
φονία γίνεται λόγος για όπλα τα
οποία πρέπει να ξεφορτωθούν. Στις
18/9/13 ο Δεβελέκος δίνει εντολή:
«άδειασε σπίτι και το πιστόλι». Ο Λα-
γός δίνει οδηγίες στον Δεβελέκο:
«αν έχει σπίτι του κάτι [ο Θωμάς
Μπαρέκας, που έχει μόλις προσαχ-
θεί] κοιτάξτε να το καθαρίσετε»,
αμέσως μετά ο Δεβελέκος μεταφέ-
ρει την εντολή, ενώ ξαναπαίρνει ο
Λαγός τον Δεβελέκο για να τον ενη-
μερώσει ότι βρέθηκε πτυσσόμενο
γκλοπ.

Λίγο μετά ο Δεβελέκος μιλάει με
Λαγό, Κασιδιάρη και Μιχαλολιάκο
για τον Ρουπακιά. Η εντολή είναι:
«Τον μαλάκα δεν τον ξέρεις, δεν τον
έχεις δει». Την επόμενη μέρα μιλάει
με Μιχαλολιάκο, Ουρανία Μιχαλο-
λιάκου και Λαγό για την καταδίκη σε
βάρος του για οπλοφορία. Ο Δεβε-
λέκος ρίχνει το φταίξιμο στην κοπέ-

λα και στη μητέρα του επειδή δεν
ξεφορτώθηκαν τα όπλα του όπως
έπρεπε. Το ίδιο βράδυ μιλάει με τη
μητέρα του η οποία ανέφερε τον πα-
τέρα του Παύλου Φύσσα, για να της
απαντήσει ο Δεβελέκος: «πες του
ότι θα πάει να βρει το γιο του». Σε
άλλη συνομιλία στις 23/9/13 επιβε-
βαιώνει ότι ο Παύλος Φύσσας ήταν
γνωστός και στοχοποιημένος και η
ΧΑ αμετανόητη: «ήταν σεσημασμέ-
νος […] Ένα κωλόπαιδο και μισό. […]
Ξέρεις τι τραγούδια έλεγε; Καλά να
πάθει. […] Τραγούδα τώρα πούστη
από κει που είσαι».

Στις 25/9/13 γίνεται η μεγάλη αντι-
φασιστική απεργία και διαδήλωση
προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής
στη Μεσογείων. Ο Δεβελέκος μιλάει
με αστυνομικό από τις δυνάμεις κα-
ταστολής. 

«Αστ: έχει πολύ κόσμο φίλε, έχουν
ξεκινήσει. […] Αφού σου λέω ανεβαί-
ναν, ανεβαίναν, δεν τελειώνανε.

Δεβελέκος: Οι διμοιρίες είναι φαν-
τάζομαι στο σημείο που πρέπει.

Αστ: στο σημείο που πρέπει είναι,
δεν τους έχουν πλαισιώσει όμως. Κι
αυτοί είναι διάσπαρτοι είναι παντού.
Αυτό είναι το κακό.

Δεβελέκος: Έχε με σε ενημέρω-
ση.

Αστ: ναι, ναι, ναι, κανονικά.»
Και την επόμενη μέρα, αστυνομι-

κός περιγράφει στον Δεβελέκο: «Εί-
χανε πολύ, ΠΟΛΥ κόσμο. […] Πιθα-
νόν ούτε το ’08 να ήτανε τόσοι».

Στις συνομιλίες του Πατέλη ακού-
γεται ο Τσακανίκας να λέει απελπι-
σμένος, κλαίγοντας: «γράφουν στο
Έθνος μαλακίες, δεν το πιστεύω.. Ο
Γεώργιος Τσακανίκας κατάγεται από
την Αίγυπτο, γι’ αυτό και είναι η γυ-
ναίκα του στο 5μελές. […] Διασυρ-
μός. […] Θα γίνουμε ρεζίλι ομαδι-
κώς, θα με ξηλώσει το κόμμα ρε μα-
λάκα», ενώ ο Πατέλης, ακόμα πιο
απελπισμένος, νομίζοντας ότι έλαβε
την κλήση για να μάθει κι άλλα ενο-
χοποιητικά στοιχεία, βάζει τις φω-
νές: «εμένα θα με κοιτάνε και θα με
βαράνε μέσα [στη φυλακή] φίλε. Θα
με γαμάνε».

Όταν ο Πατέλης μιλάει με τον
Κούζηλο στις 20/9/13, σε άθλια κα-
τάσταση, ομολογεί: «Δε βλέπω να τη
βγάζω καθαρή». Την ίδια μέρα μιλά-
ει με τον Κομιάνο και λέει: «Μη σπά-
σει κανένας, θα μας γαμήσουνε τώ-
ρα. Ακόμα δεν έχετε έρθει σε μαύρη
ώρα, είμαστε σε μαύρη εμείς. Είμα-
στε Έλληνες εθνικιστές, είμαστε
χρυσαυγίτες, δεν κάνουμε πίσω».
Κλείνει φωνάζοντας το γνωστό ναζι-

στικό σύνθημα: «Ψηλά τα λάβαρα».
Στις συνομιλίες του Μπαρέκα φαί-

νεται καθαρά η οργανωμένη προ-
σπάθεια να ξεφορτωθούν τα όπλα.
Ο Λαγός λέει στον Μπαρέκα: «είχες
αφήσει το ρόπαλο, στο είχαμε πει 10
ώρες πριν». Σε συνομιλία την επόμε-
νη μέρα ακούγεται: «Δύο κλούβες
κάτω από τα γραφεία. Αν και έγκυρη
πηγή λέει ότι για προστασία είναι,
όχι για προσαγωγές… [να μην έχου-
με] Τίποτα πάνω μας».

Διάχυτη σε όλες τις συνομιλίες εί-
ναι η επίγνωση ότι τα τηλέφωνα πα-
ρακολουθούνται, ενώ παραπάνω
από εμφανής είναι ο ρόλος του Λα-
γού σε οτιδήποτε έχει να κάνει με
τις περιοχές στις οποίες είναι υπεύ-
θυνος. Από το αν θα ανοίξουν τα
γραφεία, ποιοι πρέπει να πάνε και το
ποιον ενημερώνει για να οργανωθεί
η απόκρυψη του οπλοστασίου, μέχρι
το ποια είναι η γραμμή για το τι δη-
μοσιεύεται στα κοινωνικά μέσα, τα
μπλογκ κλπ, το τι λέγεται με την
αστυνομία και τους δικηγόρους.
Αποφασίζει ακόμα ποιος μένει και
ποιος φεύγει, είτε για τη δράση της
συμμορίας κατά τη διάρκεια των
διώξεων, είτε για να αποφευχθούν
παραπάνω συλλήψεις.

Η δίκη θα συνεχιστεί με την ανά-
γνωση/προβολή του υλικού που έχει
βρεθεί στους σκληρούς δίσκους των
στελεχών, συμπεριλαμβανομένου
του δίσκου του Μιχαλολιάκου.

Αφροδίτη Φράγκου
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ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ

Από: “τους
γαμήσαμε”,
στον πανικό

«Έχει πάνω του 15 φόνους»
Σε συνομιλία του με τον Τσακανίκα στις 30/8/13 ο

Δεβελέκος λέει: «πάμε να ανατινάξουμε, να βάλουμε
κανά δυναμίτη να πούμε […] ξέρω και τα τζιπάκια του
και όλα», για στοχοποιημένο άτομο για το οποίο συ-
ζητούν. Στις 31/8/13 συνομιλεί με κάποιον που του
περιγράφει ότι φοβήθηκε γιατί κυκλοφόρησε κατά
λάθος με το όπλο του, το οποίο αρχικά ονομάζουν
κωδικά «σίδερο». Ωστόσο αμέσως μετά τον ρωτάει τι
είναι, και ο συνομιλητής απαντάει «9ρι Walther». Και
σχολιάζει ο Δεβελέκος: «αυτό να το ξέρεις, αν το πή-
ρες 5 κατοστάρικα, επειδή είναι πολύ καλό κομμάτι,
την έχεις γαμήσει. Έχει πάνω του 15 φόνους». Το
πρωτοπαλίκαρο του Μιχαλολιάκου και μέλος της κεν-
τρικής επιτροπής της ΧΑ, δε χάνει ευκαιρία να δείξει

ότι είναι μέσα σε όλες τις εγκληματικές δράσεις. Στις
4/9/13 λέει: «νόμιζα ότι κατέβαινε η ομάδα για να κά-
νει ζημιά, όχι εκδηλώσεις και μαλακίες». 

Χαρακτηριστικό του τρόπου λειτουργίας της ιεραρ-
χίας φαίνεται σε συνομιλία του με τον Τσακανίκα στις
6/9/13, όπου σχολιάζουν το ενδεχόμενο να παρθεί
πρωτοβουλία από τα μέλη για κάποια επίθεση: «Βλέ-
πεις ρε φίλε, τέλος πάντων είναι ανώτερός μου. […]
Ξέρεις πώς τό 'παιξε ο Γιώργος, έδωσε εντολή ο Λα-
γός, μην κινηθούμε». Στη συνέχεια συζητάνε πώς θα
μπορούσαν να επιτεθούν (μιλούν ξανά για κάποιο στο-
χοποιημένο άτομο) κάνοντάς το να φανεί σαν τσακω-
μός σε καφέ και αξιολογούν αν ο Λαγός θα καταλάβει
ότι είναι πρωτοβουλία.

Επόμενες
δικάσιμοι
Απρίλης: 18/4, 20/4, 24/4 και
25/4 στον Κορυδαλλό. 23/4
στο Εφετείο.
Μάης: 2/5, 15/5, 17/5, 24/5,
29/5 και 30/5 στον Κορυδαλ-
λό. 9/5, 16/5 και 21/5 στο Εφε-
τείο.

Χιλιάδες κόσμου διαδηλώνει προς τα κεντρικά γραφεία της ΧΑ στη
Μεσογείων στην αντιφασιστική απεργία των συνδικάτων στις 25/9/2013
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Όταν πριν τρία χρόνια ξεκινούσε η

δίκη της Χρυσής Αυγής, η ηγεσία της

έκανε λόγο για «σκευωρίες» και

ισχυριζόταν ότι μέσα στο δικαστήριο

θα «αποδείξουν την αθωώτητά»

τους και μάλιστα πανηγυρικά. 

Πόσο αξιόπιστοι έχουν αποδειχθεί

σήμερα αυτοί οι ισχυρισμοί;

Η υπεράσπιση γνώριζε από την
αρχή ότι η αποδεικτική διαδικασία
θα είναι συντριπτική, και ιδιαίτερα η
φάση των αναγνωστέων εγγράφων.
Γι’ αυτό το λόγο από την αρχή ζήτη-
σε την απαγόρευση της ραδιοτηλεο-
πτικής μετάδοσης της δίκης, επιχεί-
ρησε όσο μπορούσε την αποσιώπη-
ση της διαδικασίας, ενώ με ενστά-
σεις επιδίωξε να σταματήσει την δη-
μοσιοποίηση και την ανάγνωση στο
δικαστήριο των συγκεκριμένων στοι-
χείων. Αλλά δεν τα κατάφερε. Και
αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί
επισφραγίζει καταλυτικά την στοιχει-
οθέτηση του κατηγορητηρίου και
επιβεβαιώνει τα όσα έχουν πει τόσο
οι επώνυμοι όσο και οι προστατευό-
μενοι μάρτυρες (πέντε πρώην μέλη
της Χ.Α.) που κατέθεσαν στην προ-
ηγούμενη φάση της διαδικασίας. 

Βρισκόμαστε σήμερα στη φάση
ανάγνωσης των εγγράφων. Το δικα-
στήριο διαβάζει το υλικό της ανάκρι-
σης, ακούει ηχητικά τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων, βλέπει βίντεο από
τους σκληρούς δίσκους των συλλη-
φθέντων. Αυτή η φάση έρχεται μετά
από την ολοκλήρωση των καταθέσε-
ων των μαρτύρων κατηγορίας και
πολιτικής αγωγής που έφτασαν τελι-
κά τους 140. 

Αυτό που προκύπτει και στοιχει-
οθετείται μέσα από σκληρό αποδει-
κτικό υλικό, επιβεβαιώνει τα όσα
έχουν καταθέσει στην προηγούμενη
φάση οι μάρτυρες κατηγορίας της
πολιτικής αγωγής. Αυτό που αποδει-
κνύεται και μέσα από την διαδικασία
των αναγνωστέων εγγράφων είναι η
τέλεση πλήθους κακουργηματικών
και πλημμεληματικών πράξεων στα
πλαίσια δομημένης εγκληματικής
οργάνωσης.

Όσον αφορά την υπόθεση της δο-
λοφονίας Φύσσα, έχει αποδειχθεί ο
οργανωμένος χαρακτήρας της συγ-
κεκριμένης επίθεσης. Tόσο από το
άνοιγμα των τηλεφώνων όσο και
από τις κεραίες που ενεργοποίησαν
τα μέλη της Χ.Α εκείνο το βράδυ,
προέκυψε η συγκέντρωσή τους (με-
τά από sms και τηλέφωνα) στα γρα-
φεία της τοπικής οργάνωσης της Νί-
καιας και η οργανωμένη μετάβαση
και δράση τους στην διάρκεια της
δολοφονικής επίθεσης στον Παύλο
Φύσσα. Μάλιστα, μέσα από τις τηλε-
φωνικές τους συνδιαλέξεις, προέκυ-
ψε και η στοχοποίηση του Παύλου
Φύσσα από μέλη της Χ.Α. που είναι
και κατηγορούμενοι, κάτι που επι-

σφραγίζει τον οργανωμένο χαρακτή-
ρα της δολοφονίας.

Αλλά και για τις υπόλοιπες υποθέ-
σεις τα στοιχεία είναι συντριπτικά.
Όσον αφορά την επίθεση στους
κομμουνιστές συνδικαλιστές στο Πέ-
ραμα προέκυψε η κεντρική οργάνω-
σή της, με γνώση και έγκριση του
βουλευτή και κατηγορούμενου για
διεύθυνση της εγκληματικής οργά-
νωσης Λαγού, ενώ όσον αφορά την
επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργά-
τες προέκυψε η προαναγγελία της
συγκεκριμένης επίθεσης, λίγες ώρες
νωρίτερα, πάλι από τον Λαγό. 

Ποιος ο ρόλος που έχουν παίξει

όλες αυτές οι αποκαλύψεις και η

εξέλιξη της δίκης όσον αφορά στις

απόπειρες της Χ.Α να «επανανομιμο-

ποιήσει» πολιτικά την εγκληματική

της δράση; 

Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μεγά-
λο κομμάτι ανθρώπων που παρακο-
λουθεί την δίκη της Χ.Α, παρότι τα
μεγάλα μέσα ενημέρωσης έχουν
προσπαθήσει να την αγνοήσουν. Η
Χ.Α δεν κατάφερε να ρίξει μαύρο
στην ενημέρωση όσον αφορά την
εξέλιξη της δίκης. Και ενώ στόχευε,
επειδή η δίκη κρατάει χρονικά, ότι
σιγά-σιγά θα ξεχνιέται, στην πραγ-
ματικότητα οι αποδείξεις που προ-
κύπτουν από αυτήν, την φέρνουν
ολοένα σε δυσκολότερη θέση.

Στρατηγικά, το πρόβλημα που έχει
να αντιμετωπίσει σήμερα η Χ.Α είναι
το πώς θα καταφέρει να διατηρήσει
την ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη
να εμφανίζεται σαν «νόμιμο πολιτικό
κόμμα» και την ίδια στιγμή να στέλ-
νει το μήνυμα στα μέλη της ότι εξα-
κολουθεί να είναι μια βίαιη οργάνω-
ση που κάνει τραμπούκικες επιθέ-
σεις, με τον τρόπο που είδαμε πρό-
σφατα και με τις επιθέσεις στη Φα-

βέλα και στις δύο συναδέλφους, την
Ελευθερία Τομπατζόγλου και την
Ευγενία Κουνιάκη, αλλά και σε άλ-
λες περιπτώσεις. 

Είναι ένα πρόβλημα βέβαια που
έχει ξεκινήσει τα προηγούμενα χρό-
νια. Η έναρξη της ποινικής δίωξης
σήμανε ότι η Χ.Α δεν μπορούσε να
συνεχίσει το πολιτικό σχέδιο των
επιθέσεων των ταγμάτων εφόδου
και του πολιτικού ρεύματος που αυ-
τό το σχέδιο δημιουργούσε. Κατα-
λυτικό ρόλο έχει παίξει το γεγονός
ότι πλέον σήμερα, η δίκη έχει προ-
χωρήσει και έχει παράξει πολιτικά
αποτελέσματα. Ύστερα από την επι-
τάχυνση των ρυθμών της, μετά το
δεύτερο μισό του 2016 και το 2017,
κανένας δεν μπορεί να αγνοεί τα
στοιχεία που βγαίνουν. Έτσι, παρότι
μπροστά στην ηγεσία της Χ.Α. ανοί-
γονται μια σειρά από ευκαιρίες, π.χ
η ανάδυση ξανά του μακεδονικού, ο
εθνικισμός, οι ρατσιστικές και αντι-
προσφυγικές πολιτικές της ΕΕ και
της κυβέρνησης, η Χρυσή Αυγή εξα-
κολουθεί να είναι στα στενά της ποι-
νικής δίωξης και της ολοκλήρωσής
της. 

Τι έχει σημάνει η δίκη όσον αφορά

την ανοχή που έχουν επιδείξει 

οι μηχανισμοί του κράτους αλλά και

οι κυβερνήσεις στην εγκληματική

συμμορία της Χρυσής Αυγής; 

Η εξέλιξη της δίκης έχει παίξει ρό-
λο και στο ίδιο το πολιτικό σύστημα
και το πώς αντιμετωπίζεται η Χρυσή
Αυγή. Το αναγκάζουν να απομονώ-
σει την Χ.Α. Αλλά αυτό είναι μια μά-
χη που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι
δεν είναι καθόλου δεδομένη. Δεν
πρόκειται για μια θέση αρχής, αλλά
προκύπτει όσο υπάρχει μια διαρκής
πίεση από τον κόσμο αλλά και από
την ίδια τη δίκη. Η φυσιολογική ρο-

πή του πολιτικού συστήματος είναι
προς τη νομιμοποίηση της Χρυσής
Αυγής και την αντιμετώπισή της ως
ενός ακόμη πολιτικού κόμματος. 

Αλλά σημαντικός είναι ο ρόλος
που παίζει η κινητοποίηση του κό-
σμου. Κάθε φορά που υπάρχουν
κρούσματα σπασίματος της «υγει-
ονομικής ζώνης» που έχει χτιστεί γύ-
ρω από την εγκληματική συμμορία
της Χρυσής Αυγής, υπάρχει κατα-
κραυγή και αυτό είναι μια σημαντική
κατάκτηση η οποία οφείλεται στη
δράση του αντιφασιστικού κινήμα-
τος, αλλά έχει να κάνει και με τη δί-
κη.

Ποιος είναι ο ρόλος του αντιφασιστι-

κού κινήματος στη μάχη που δίνετε

μέσα στο δικαστήριο;

Για εμάς τους δικηγόρους της πο-
λιτικής αγωγής που δίνουμε αυτή τη
μάχη, το αντιφασιστικό κίνημα είναι
αυτό που έχει τον καταλυτικό ρόλο
στην απονομιμοποίηση της Χρυσής
Αυγής. Μια δικαστική απόφαση ου-
σιαστικά θα επισφραγίσει τη μάχη
που θα κερδηθεί έξω από την δικα-
στική αίθουσα, μέσα από τις μεγά-
λες συγκεντρώσεις που γίνονται κά-
θε χρόνο τον Μάρτη όσο και τον Σε-
πτέμβρη στην επέτειο της δολοφο-
νίας του Παύλου Φύσσα, αλλά και
σε μια σειρά από κινητοποιήσεις για
να κλείσουν γραφεία της Χ.Α. Έχου-
με συμμετάσχει σε εκατοντάδες εκ-
δηλώσεις που έχουν γίνει σε όλη την
Ελλάδα, δείχνοντας ακριβώς ότι τα
γραφεία τους είναι ορμητήρια δολο-
φονικών ενεργειών.

Κάθε μικρή ή μεγάλη αντιφασιστι-
κή κινητοποίηση είναι οξυγόνο για
τα θύματα, τις οικογένειες των θυ-
μάτων και την πολιτική αγωγή σ' αυ-
τόν τον μαραθώνιο, σε μια μακρό-
συρτη μάχη που κρατάει πολλά χρό-
νια. Η παρουσία κόσμου, κοινού και
δημοσιογράφων στο ακροατήριο –
που είδαμε να υπάρχει είτε από αντι-
φασιστικές και αντιρατσιστικές ορ-
γανώσεις όπως η ΚΕΕΡΦΑ, είτε από
το ΠΑΜΕ είτε από συλλογικότητες
του αντιεξουσιαστικού χώρου είτε
από ανένταχτο κόσμο – ήταν και εί-
ναι απαραίτητη. Είναι μια σημαντική
μάχη που από πολλές πλευρές την
έχουν δώσει κομμάτια του κινήμα-
τος, που ξέρουμε ότι η ενότητά τους
δεν είναι αυτονόητη.

Πως συνεχίζει από εδώ 

και πέρα η δίκη;

Μπροστά μας έχουμε την ολοκλή-
ρωση της ανάγνωσης των εγγρά-
φων, με την εκτίμηση ότι θα τελει-
ώσει πριν από το καλοκαίρι οπότε
θα ακολουθήσει η εξέταση των μαρ-
τύρων υπεράσπισης της Χ.Α. Από
εδώ και πέρα ο ρυθμός της δίκης
εναπόκειται και στο ίδιο το δικαστή-
ριο και στο πως η ίδια η έδρα θα

κρατήσει την ανάγνωση των εγγρά-
φων σε όσα θεωρεί απολύτως ου-
σιώδη. 

Η φάση των μαρτύρων υπεράσπι-
σης εκτιμώ ότι δεν θα είναι μεγάλη
χρονικά σε μάκρος, γιατί οι μάρτυ-
ρες δεν φαίνεται να αφορούν τα
πραγματικά περιστατικά των επιθέ-
σεων, αλλά τα ζητήματα του «χαρα-
κτήρα» των κατηγορούμενων και της
«πολιτικής δράσης» της Χ.Α. Εκτιμώ
ότι προς τα τέλη της χρονιάς θα ξε-
κινήσει η διαδικασία των απολογιών
των κατηγορουμένων, οπότε εναπό-
κειται στην υπεράσπισή αν θα προ-
σέλθουν, ιδιαίτερα τα ηγετικά στελέ-
χη, για να απολογηθούν, κάτι το
οποίο μέχρι στιγμής έχουν υπαινιχ-
θεί ότι πρόκειται να κάνουν. 

Εκείνο είναι το σημείο που, μετά
την λήξη και των απολογιών, θα κλη-
θεί ο ίδιος ο μηχανισμός της δικα-
στικής εξουσίας να τοποθετηθεί. Θα
έχουμε την πρόταση των εισαγγελέ-
ων όσον αφορά το ποια θα πρέπει
να είναι η κατάληξη αυτής της υπό-
θεσης και θα έχουμε και την απόφα-
ση του δικαστηρίου.

Υπάρχει κίνδυνος 

να πέσουν στα μαλακά;

Το σημαντικό για εμάς μέσα στο
δικαστήριο ήταν να θωρακιστεί το
κατηγορητήριο, να προσέλθουν οι
μάρτυρες κατηγορίας, να αναγνω-
στούν τα κρίσιμα έγγραφα, ειδικά
μάλιστα τα κομμάτια εκείνα που η
αστυνομία είχε αμελήσει και χρει-
άστηκε – και ακόμα χρειάζεται – η
παρέμβαση της πολιτικής αγωγής
προκειμένου να ακουστούν. Με τον
τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η
αποδεικτική διαδικασία, και θεωρώ
ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει,
το δικαστήριο στο τέλος θα έχει όλα
τα απαραίτητα στοιχεία για να κατα-
δικάσει τους κατηγορούμενους. 

Από εκεί και πέρα, η κατάληξη της
δίκης δεν θα είναι μόνο μια απόφα-
ση που θα έχει να κάνει στεγνά με
την δικογραφία αυτής της υπόθε-
σης. Το ελληνικό κράτος, μέσω των
δικαστών, θα κληθεί να αποφασίσει
αν θα επανανομιμοποιήσει στο σύ-
νολό της, και μάλιστα με εκατομμύ-
ρια ευρώ που έχουν παρακρατηθεί
λόγω της αναστολής της κρατικής
χρηματοδότησης, την Χρυσή Αυγή,
αν θα την αποδώσει «καθαρισμένη»
από τις δολοφονικές ενέργειες ξανά
πίσω στην κοινωνία ή αν θα στείλει
τους ηγέτες της στη φυλακή. 

Εκεί, η σημασία του αντιφασιστι-
κού κινήματος και ευρύτερα η φωνή
της δημοκρατικής πλειοψηφίας θα
είναι σημαντική. Και αυτό είναι ου-
σιαστικά το σημείο όπου θα κριθεί
και η τελική εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο Θ. Καμπαγιάννης μίλησε 
στον Γιώργο Πίττα

«Συντριπτική η αποδεικτική διαδικασία»

Συνέντευξη με τον Θανάση Καμπαγιάννη, 
συνήγορο Πολιτικής Αγωγής

στη δίκη της Χρυσής Αυγής
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Διαβεβαιώσεις από το υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης ότι θα έχει άμε-
σα πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο
έλαβε ο Βασίλης Δημάκης. Μετά
από αυτή την εξέλιξη, ο κρατού-
μενος φοιτητής στο Πολιτικό της
Νομικής αποφάσισε να διακόψει
την πολυήμερη απεργίας πείνας
και δίψας στην οποία είχε προχω-
ρήσει το τελευταίο διάστημα προ-
ασπίζοντας το δικαίωμά του στη
μόρφωση.

Έπρεπε βέβαια να φτάσει κυ-
ριολεκτικά στο “παρά πέντε”, με
τη ζωή του να βρίσκεται σε άμεσο
κίνδυνο, για να κινηθεί το υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης και να ικανοποι-
ήσει το αίτημά του για φοίτηση
στο Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονικό
βραχιολάκι -το οποίο το συμβού-
λιο των φυλακών και όλα τα αρμό-
δια κρατικά όργανα απέρριπταν
συνεχόμενα και χωρίς πειστική αι-
τιολόγηση. 

Η ανακοίνωση του υπουργείου
με την οποία τονίζει “τη σταθερή
του δέσμευση στην υποστήριξη
της εκπαίδευσης των κρατουμέ-
νων, με πολιτικές και έργα σε όλες
τις φυλακές της χώρας” δεν στηρί-
ζεται πουθενά. Ήταν ο ίδιος ο
απεργός πείνας και δίψας καθώς
και το κίνημα συμπαράστασης που
ξεδιπλώθηκε στο πλευρό του -από
τους συμφοιτητές του και τους πα-
νεπιστημιακούς του δασκάλους
μέχρι τους γιατρούς, τους εκπαι-
δευτικούς και όλον τον κόσμο που
υπερασπίζεται το δικαίωμα όλων
στη μόρφωση- που πέτυχαν την
ικανοποίηση του αιτήματός του.

Η περίπτωση του Δημάκη ανα-
δεικνύει συνολικά την εκδικητική
στάση των αρμόδιων αρχών απέ-
ναντι στους κρατουμένους καθώς
και τη συστηματική παραβίαση
των δικαιωμάτων των τελευταίων.
Οι άδειες, οποιουδήποτε είδους,
είναι κεκτημένο δικαίωμα των κρα-
τουμένων και όχι “δωράκι” του κά-
θε συμβουλίου που το παραχωρεί
ή το στερεί χωρίς καμία δικαιολο-
γία. Αν ο Δημάκης, που είχε όλες
τις προϋποθέσεις για την εκπαι-
δευτική άδεια, έπρεπε να διακιν-
δυνέψει τη ζωή του για να την πά-
ρει, τότε δεν υπάρχει καμία αμφι-
βολία ότι οι παραβιάσεις είναι θε-
σμός. Μόνο με τη δράση του μαζι-
κού κινήματος θα κατακτήσουμε
ξανά τα παραβιασμένα δικαιώμα-
τα των κρατούμενων.

Ποινές ως και 10 χρόνια φυλακή και πιθανή απέλαση
αντιμετωπίζουν, στη δίκη που ξεκινά την Παρασκευή
20 Απρίλη στη Χίο, οι 35 μετανάστες και πρόσφυγες
που τον περασμένο Ιούλη έπεσαν θύματα αστυνομικής
εφόδου στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Μόριας.
Οι “35 της Μόριας” -κύρια αφρικανικής καταγωγής-
αφού χτυπήθηκαν άγρια από την αστυνομία, συνελή-
φθησαν και βρέθηκαν κατηγορούμενοι με ψευδείς κα-
τηγορίες. Αυτή ήταν η απάντηση του αρμόδιου υπουρ-
γείου σε διαμαρτυρία που είχε προηγηθεί στο στρατό-
πεδο για τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης και για
την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εξέταση των αι-
τήσεων ασύλου με αποτέλεσμα την παράταση του εγ-
κλεισμού χιλιάδων ανθρώπων.

Όπως έχουν περιγράψει οι 5 από τους 35 σε κοινή
δήλωσή τους: “Στις 18 Ιουλίου, μια ομάδα μεταναστών
πολλών διαφορετικών εθνικοτήτων και φυλών μαζεύτη-
κε για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στο γεγονός ότι κρα-
τούμαστε φυλακισμένοι στη Λέσβο σε απάνθρωπες
συνθήκες. Για να διαλύσουν τη διαμαρτυρία, οι αστυ-
νομικοί εκτόξευσαν δακρυγόνα στην ομάδα μετανα-
στών που διαμαρτύρονταν έξω από την κεντρική είσο-
δο του κέντρου κράτησης. 

Οι αστυνομικοί ήταν αυτοί που, με πλήρη εξάρτηση,
επιτέθηκαν σε άοπλους μετανάστες με πέτρες, γκλομπ
και δακρυγόνα. Περισσότερο από μια ώρα αφότου εί-
χαν σταματήσει οι συμπλοκές, η αστυνομία περικύκλω-
σε μόνο τον αφρικανικό τομέα του κέντρου. Οι αστυνο-
μικοί ήταν αυτοί που κατέστρεψαν περιουσία, σπάζον-
τας τα παράθυρα και τις πόρτες των λυόμενων στα
οποία μέναμε. Χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τους αν-
θρώπους που βρίσκονταν μέσα, πέταξαν δακρυγόνα
στα κλειστά λυόμενα. Έσερναν ανθρώπους από τα
μαλλιά έξω από τα λυόμενα. Έδερναν όποιον έβρισκαν
με τα γκλομπ, τις μπότες και τις γροθιές τους, συμπε-
ριλαμβανομένης και μιας γυναίκας που ήταν έγκυος. 

Φαίνεται πως στοχοποιηθήκαμε αποκλειστικά από το
χρώμα του δέρματος μας: επειδή είμαστε μαύροι. Κα-
τά τη διάρκεια αυτής της βίαιης και ρατσιστικής επίθε-
σης μας χτύπησαν και μας συνέλαβαν. Οι αστυνομικοί
συνέχισαν να μας χτυπούν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ
φορούσαμε χειροπέδες, και μας αρνήθηκαν οποιαδή-
ποτε ιατρική βοήθεια, ακόμα και μέρες αργότερα”.

Ξυλοδαρμοί, δακρυγόνα και στημένες δικαστικές
διώξεις, αυτή είναι η πολιτική της Ευρώπης-Φρούριο
και τα αποτελέσματα των ρατσιστικών συμφωνιών με
την Τουρκία που υλοποιεί η ελληνική κυβέρνηση. Η
υπόθεση γίνεται ακόμα πιο προκλητική από το γεγονός
ότι η δίκη θα διεξαχθεί στη Χίο, όπου βρίσκονται μόλις
οι 10 από τους 30 προφυλακισμένους -οι υπόλοιποι εί-
ναι διασκορπισμένοι σε Αυλώνα και Κορυδαλλό και με
προβλήματα επικοινωνίας με δικηγόρους- ενώ οι 5 βρί-
σκονται στη Λέσβο με περιοριστικούς όρους.

Οι “8 της Πέτρου Ράλλη”

Λίγες μέρες μετά, στις 27 Απρίλη, ξεκινά στο Εφε-
τείο (Αλεξάνδρας και Λουκάρεως) και η δίκη των 8 φυ-
λακισμένων προσφύγων στο κολαστήριο της Πέτρου
Ράλλη που αντίστοιχα τον περσινό Μάη διαμαρτυρή-
θηκαν για την αδικαιολόγητη παράταση της κράτησής
τους ζητώντας μια συνάντηση με το διευθυντή της φυ-
λακής. Αντί γι' αυτό δέχτηκαν αστυνομική εισβολή στο
κελί τους, άγριο ξυλοδαρμό και κατηγορίες για “στά-
ση”, “επικίνδυνη σωματική βλάβη”, “οπλοφορία”. Οι
αστυνομικοί έχουν καταθέσει ότι οι κρατούμενοι με τα
σπασμένα κεφάλια και χέρια “τραυματίστηκαν μόνοι
τους” πέφτοντας πάνω στα κάγκελα..!

Τη Δευτέρα 23/4 εκδικάζεται στο Εφετείο η υπόθεση των Ν. Αποστόλου και Ν. Σαλού-
φα, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί πρωτόδικα σε επτά μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή
για την επίθεση σε μέλη της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας Πειραιά.

Στις 15/9/2012 τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής Πειραιά επιτέθηκε σε μέλη της Αντι-
ναζιστικής Πρωτοβουλίας τραυματίζοντάς τους σοβαρά. Αναγνωρίστηκε ο Νίκος Απο-
στόλου, ο κατά δήλωσή του στρατολογητής του Ρουπακιά, κατηγορούμενος και στη με-
γάλη δίκη της ΧΑ και ο Νεκτάριος Σαλούφας, σωματοφύλακας του Κούζηλου, οι οποίοι
και καταδικάστηκαν την 1/4/2015 για απρόκλητη σωματική βλάβη από κοινού. Η ΚΕΕΡΦΑ
Πειραιά καλεί τα Σωματεία και τις αντιφασιστικές συλλογικότητες, τους αντιφασίστες
και τις αντιφασίστριες σε μαζική παρουσία στα Δικαστήρια Πειραιά, στις 9πμ. Ήρθε η
ώρα για την οριστική καταδίκη των Ναζί και την απομόνωσή τους από το αντιφασιστικό
κίνημα!

Ξ
εκίνησε τη Δευτέρα 16 Απρίλη στο
Εφετείο Αθηνών στο Β ΜΟΕ η εκδί-
καση, σε δεύτερο βαθμό, της υπό-

θεσης της ρατσιστικής δολοφονίας του
Σαχζάτ Λουκμάν τα χαράματα της 17ης
Ιανουαρίου 2013 στην οδό Τριών Ιεραρ-
χών στα Πετράλωνα. Είναι μια σημαντική
δίκη καθώς οι δολοφόνοι Στεργιόπουλος
και Λιακόπουλος, που πρωτόδικα έχουν
καταδικαστεί σε ισόβια, δικάζονται και
στη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής. 

Το δικαστήριο προχώρησε στον ορισμό
της ομάδας των ενόρκων, ενώ έκανε δε-
κτό το αίτημα του συνήγορου της πολιτι-
κής αγωγής Δημήτρη Ζώτου να γίνει
απευθείας κλήση του Χαντίμ Χουσεΐν, πα-
τέρα του Σαχζάτ Λουκμάν, ώστε να του
δοθεί βίζα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Στη συνέχεια, όρισε τις τρεις επόμενες
δικάσιμους. Συγκεκριμένα, η δίκη θα συ-
νεχιστεί στις 14 Ιούνη, με την άφιξη του
Χαντίμ Χουσεΐν στη χώρα και μετά στις 19
και 26 Ιούνη. Αντιφασίστες και αντιφασί-
στριες βρέθηκαν στην αίθουσα του δικα-
στηρίου. Ανάμεσα στους μάρτυρες κατη-
γορίας είναι η Μαρία Κουβέλη, πρώην
πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης με-
ταναστών του Δήμου Αθήνας, ο Δημή-
τρης Χριστόπουλος, πρόεδρος της Διε-
θνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου, ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντο-
νιστής ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Τζαβέντ Ασ-
λάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινό-
τητας Ελλάδος η “Ενότητα”, ο Παναγιώ-
της Δημητράς, από το Παρατηρητήριο
Συμφωνιών του Ελσίνκι. 

Η πρωτόδικη απόφαση 398/2014 του
ΜΟΔ Αθηνών είχε καταδικάσει τους δο-
λοφόνους σε ποινή ισόβιας κάθειρξης
αναγνωρίζοντας ξεκάθαρα το ρατσιστικό
κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης που
δέχθηκε ο νεαρός εργάτης από το Πακι-
στάν καθώς πήγαινε με το ποδήλατό του
στη δουλειά του σε λαϊκή. Οι δράστες
έγιναν αντιληπτοί από ενοίκους της πολυ-
κατοικίας μπροστά από την οποία δολο-
φονήθηκε ο Σαχζάτ Λουκμάν και λίγο αρ-
γότερα συνελήφθησαν από την αστυνο-
μία. Είχαν βγεί παγανιά με μηχανάκι κου-
βαλώντας μαχαίρια τύπου πεταλούδα.

Συνάντησαν τον Σαχζάτ Λουκμάν στην
οδό Τριών Ιεραρχών, του έκλεισαν το
δρόμο και με εντελώς αιφνιδιαστικό τρό-
πο του κατάφεραν επτά μαχαιριές, μία
στη καρδιά και τις άλλες στη πλάτη και τα
χέρια αφήνοντας τον να ξεψυχήσει στο
πεζοδρόμιο. Συνελήφθησαν κάπου στο
Σύνταγμα όπου σύμφωνα με την εισαγγε-
λέα “γύρναγαν σαν να έκαναν το γύρο
του θριάμβου” έχοντας τα ματωμένα μα-
χαίρια ακόμα πάνω τους. Στην έρευνα
της αστυνομίας στα σπίτια τους βρέθηκε
το κλασικό χρυσαυγίτικο οπλοστάσιο από
μαχαίρια, στιλέτα, ρόπαλα του μπέϊζ
μπολ καθώς και έντυπο υλικό της Χρυσής
Αυγής.

Ήταν η περίοδος των μαζικών ρατσιστι-
κών επιθέσεων και των περιπολιών που
οργάνωνε η Χρυσή Αυγή με θύματα μετα-
νάστες και που κορυφώθηκε τον Σεπτέμ-
βρη της ίδιας χρονιάς με τις επιθέσεις
κατά των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Η ισόβια
καταδίκη των δολοφόνων ήταν αποτέλε-
σμα της μεγάλης καμπάνιας που οργάνω-
σε το αντιρατστικό και αντιφασιστικό κί-
νημα μέσα και έξω από τα δικαστήρια. Η
οριστική καταδίκη τους είναι η μόνη δι-
καίωση για τον Σαχζάτ Λουκμάν.

Λ.Β.

Αλληλεγγύη
στη Μόρια

Δικάζονται στο Εφετείο 
οι δολοφόνοι του Λουκμάν

Δίκη νεοναζί και στον Πειραιά

Κάτω 
τα χέρια 
από τα
δικαιώματα 
των
κρατουμένων
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Σ
την Τακτική του Συνέλευση προχωράει ο
Σύλλογος Συνταξιούχων της Εθνικής Τρά-
πεζας (ΣΣΕΤΕ) την Τετάρτη 25/4 και χιλιά-

δες είναι οι συνταξιούχοι της ΕΤΕ που αναμέ-
νουν εξοργισμένοι την ενημέρωση και τον απο-
λογισμό της διοίκησης του συλλόγου 7 μήνες
μετά τον “ξαφνικό θάνατο” του ΛΕΠΕΤΕ.

Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με την Ξένια
Καραπιπέρη, συνταξιούχο της ΕΤΕ από την
Ομάδα Δράσης για το ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ
που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης
ενάντια στην προσπάθεια της διοίκησης Φραγ-
κιαδάκη να εξαφανίσει τις επικουρικές παροχές
16.500 χιλιάδων συνταξιούχων της ΕΤΕ και των
οικογενειών τους.

“Ως τώρα από τη μεριά μας δόθηκε βάρος
στην κινηματική διεκδίκηση και στην ενημέρωση
των συναδέλφων είτε με ακτιβιστικές ενέργειες,
είτε με την πίεση προς το σύλλογο. Ξεκινήσαμε
από την αφετηρία ότι ο ΛΕΠΕΤΕ είναι αδιαπραγ-
μάτευτος και εγγυημένων παροχών, μια θέση
που ήταν κοινή για όλες τις παρατάξεις πριν
ακόμα τις προηγούμενες εκλογές. Αν αυτό για
κάποιο λόγο άλλαξε τότε γιατί κανείς δεν κατέ-
βηκε στην βάση των συνταξιούχων για να μας
ενημερώσει; 

Θεωρούμε τη συνέλευση της επόμενης εβδομά-
δας πάρα πολύ σημαντική. Η διοίκηση είναι αναγ-
κασμένη να φέρει και οικονομικό και διοικητικό
απολογισμό. Για τον οικονομικό απολογισμό θα
πω μόνο ότι 10 μέρες πριν τη συνέλευση και ακό-
μα δεν είχαν δημοσιοποιηθεί τα τρέχοντα οικονο-
μικά στοιχεία. Αυτό από μόνο του λέει πολλά.

Αυτό όμως που θεωρούμε σίγουρο πως πρέ-
πει να καταψηφιστεί για πάρα πολλούς λόγους
είναι ο διοικητικός απολογισμός. Η διοίκηση του

Συλλόγου έχει πραγματικά να απολογηθεί για
την ολιγωρία της όλο αυτό το χρονικό διάστημα.  

Ξεκινώντας από το ζήτημα του ΛΕΠΕΤΕ, θεω-
ρούμε ότι ο ΣΣΕΤΕ θα έπρεπε να έχει επιδιώξει
να θέσει το θέμα σε γνώση της κοινωνίας απέ-
ναντι στο μύλο του κοινωνικού αυτοματισμού
που μας έχει πετάξει η διοίκηση της τράπεζας
και η κυβέρνηση. 

Διαχειριστικός έλεγχος

Η διοίκηση θα έπρεπε να έχει κάνει σημαία
της το διαχειριστικό έλεγχο του ΛΕΠΕΤΕ. Θα
έπρεπε να υπάρχουν διαρκείς προσπάθειες
προς όλες τις κατευθύνσεις πολιτικές, δικαστι-
κές, δημοσιογραφικές για να δούμε πού έχουν
πάει τα εκατομμύρια ευρώ των εισφορών μας
που δίναμε τόσα χρόνια. 

Όμως πρέπει να μπούμε και σε άλλα ζητήματα
που απασχολούν τους συναδέλφους. Τι γίνεται
με τα στεγαστικά δάνεια που μετά το κόψιμο
του ΛΕΠΕΤΕ έχουν κοκκινίσει λόγο της απρό-
βλεπτης μεταβολής των συνταξιοδοτικών τους
συνθηκών. Πρόκειται για ζήτημα που αφορά
τουλάχιστον ένα 40% των συναδέλφων που έχα-
σαν το ΛΕΠΕΤΕ. Το ίδιο συμβαίνει με το επίδομα
αποκατάστασης τέκνων που οι συνάδελφοι πλή-
ρωναν για δεκαετίες θέλοντας να εξασφαλίσουν
τα παιδιά τους μόλις θα έμπαιναν στο πανεπι-
στήμιο ή θα ξεκίναγαν τη ζωή τους. 

Για όλα αυτά και πολλά άλλα ακόμα υπάρχει
ένα τεράστιο έλειμμα ενημέρωσης από την με-
ριά του ΣΣΕΤΕ που έχει αφήσει χιλιάδες ανθρώ-
πους στην μοίρα τους χωρίς την παραμικρή κου-
βέντα για το τι συμβαίνει. 

Ο λόγος που συνεχίζουμε και παλεύουμε είναι
η αναλγησία και η απανθρωπιά της διοίκηση της

ΕΤΕ που φτάνει να λέει ότι για τις ζημιές της
τράπεζας φταίει ο ΛΕΠΕΤΕ. Αυτό έχει εξοργίσει
χιλιάδες συναδέλφους που βλέπουν τις κρατή-
σεις δεκαετιών να εξαφανίζονται. Ένας εισαγγε-
λέας θα έπρεπε πρωτα να ψέξει και να ερευνή-
σει τις ζημιές από τρομερά σκάνδαλα όπως η Fi-
nance, η Τίτλος, η εξαγορά της Eurobank, οι θυ-
γατρικές στα Βαλκάνια για να μη μιλήσουμε για
τα δανεικά και αγύριστα σε καναλάρχες. Στρα-
τιές συμβούλων με χρυσοπληρωμένα μπόνους,
τεράστιες χορηγίες και χλιδάτη ζωή στελεχών
με τεράστιους μισθούς. Το καθένα από αυτά εί-
ναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. 

Ο ΛΕΠΕΤΕ αποτελεί ένα απειροελάχιστο ποσό
μπροστά σε όλα αυτά. Στη συνέλευση αυτό που
μας ενδιαφέρει κατ' αρχήν είναι να ενημερώσου-
με τους συναδέλφους, να ακουστεί η φωνή μας,
να μπορέσουμε να αφυπνίσουμε κόσμο και να
αναγκάσουμε το ΔΣ του ΣΣΕΤΕ να εκπληρώσει
την δουλειά για την οποία εκλέχθηκε. Από τη με-
ριά μας κάνουμε ξεκάθαρο πως δεν πρόκειται να
συνθηκολογήσουμε και να περιμένουμε άβουλοι
το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου.

Αυτή η στάση του ΣΣΕΤΕ έχει δημιουργήσει με-
γάλη πόλωση μέσα στους συνταξιούχους. Περι-
μένουμε ότι η πόλωση που έχουμε αντιληφθεί θα
εκδηλωθεί είτε με τοποθετήσεις είτε ακόμα και με
πρόταση μομφής στο προεδρείο. Μέσα στην ίδια
τη συνέλευση θα δούμε πώς θα σχηματιστούν οι
καταστάσεις και οι συσχετισμοί και σε ποιο επίπε-
δο ανατροπής μπροούμε να φτάσουμε”.

Κυριάκος Μπάνος

• Νέα συγκέντρωση οργανώνει ο ΣΣΕΤΕ την
Πέμπτη 19/4 στις 9.30πμ έξω από το κεντρικό
κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην οδό Αι-
όλου, στην πλατεία δημαρχείου της Αθήνας.

Σε εκλογές προχωράει το Συνδικάτο Τουρισμού Επισιτισμού Αττικής με-
τά και την εκλογοαπολογιστική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την
Δευτέρα 16/4.

“Είναι η ώρα να σημάνει συναγερμός σε κάθε χώρο δουλειάς για την μα-
ζικοποίηση του Συνδικάτου, για το δυνάμωμά του. Γιατί είναι το εργαλείο
μας απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία που χτυπάει κόκκινο συνολικά
αλλά και ειδικότερα στον κλάδο”, αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η
“Καμαριέρα”, η αντικαπιταλιστική παράταξη εργαζόμενων στο Επισιτισμό
και τον Τουρισμό. 

“Κυβέρνηση και αφεντικά πανηγυρίζουν για την αύξηση του τουρισμού
που για ακόμα μια χρονιά σπάει νέα ρεκόρ. Την ίδια στιγμή, οι συνθήκες
για τους εργαζόμενους χειροτερεύουν. Οι εργοδότες γράφουν στα παλιά
τους τα παπούτσια τις συλλογικές συμβάσεις και επιβάλλουν μισθούς των
400 ευρώ στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ταυτόχρονα κλέβουν καθημε-
ρινά χρήματα από κάθε εργαζόμενο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μας κά-
νουν και χάρη αν παίρνουμε κάποια ένσημα. Εξοντωτικά ωράρια, ιδίως τώ-
ρα που αρχίζει η σαιζόν, υπερωρίες ατελείωτες αλλά και απλήρωτες. Αυτή
είναι η εργασιακή πραγματικότητα για χιλιάδες συναδέλφους και αυτή η
πραγματικότητα μπορεί να αλλάξει μονάχα μέσα από την συμμετοχή στο
Συνδικάτο, με την οργάνωση των χώρων μας και τους αγώνες μας”, τονίζε-
ται στην ανακοίνωση.

“Οι εργοδότες βρίσκουν σύμμαχό τους, την κυβέρνηση Τσίπρα, που για
να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Τρόικας, της ΕΕ και των δανειστών, συ-
νεχίζει και κλιμακώνει όλες τις επιθέσεις ενάντια στους εργαζόμενους. Η
κυβέρνηση πουλάει παραμύθια για success story ενώ όλα τα μέτρα που
παίρνει είναι για να βοηθήσει την εργοδοσία να αυξήσει τα κέρδη της.  

Για να τα αλλάξουμε όλα αυτά χρειαζόμαστε δυνατό Συνδικάτο και μαζι-

κούς αγώνες με συνέχεια και κλιμάκωση. Δυστυχώς σε αυτό υπάρχει πρό-
βλημα. Η προηγούμενη απεργία που κάλεσε η Ομοσπονδία ήταν πριν από
ένα χρόνο, τον Ιούλιο του 2017. Και παρόλο που η ομοσπονδία δεν έκανε
τίποτε, το κλαδικό συνδικάτο αλλά και συλλογικότητες έκαναν την προ-
σπάθεια, οργάνωσαν την απεργία και είχε επιτυχία. Με μια απεργία τον
χρόνο όμως δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα”, αναφέρει στην
ΕΑ ο Βασίλης Μυρσινιάς, εργαζόμενος στον Επισιτισμό-Τουρισμό και υπο-
ψήφιος με την “Καμαριέρα” στις επικείμενες εκλογές. 

“Χρειάζεται να απαιτήσουμε από τα συνδικάτα να βάλουν ένα πρόγραμ-
μα με αγωνιστικές κινητοποιήσεις, τώρα που μπαίνουμε στη σαιζόν, που να
δημιουργήσει πρόβλημα στα αφεντικά. Με απεργίες καλά οργαωμένες, με
στάσεις εργασίας, με συγκεντρώσεις, να επιβάλουμε ότι θα σπάσουμε τον
τσαμπουκά των εργοδοτών. 

Ταυτόχρονα χρειάζεται να στήσουμε επιτροπές εργαζόμενων παντού και
να γραφτούν στο σωματείο όσο περισσότεροι συνάδελφοι γίνεται στους
χώρους που βρισκόμαστε. Για να διεκδικήσουμε συλλογικά και οργανωμέ-
να να μην περάσει καμία από τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες. Αυτή τη μάχη
δίνουμε στην «Καμαριέρα», το δίκτυο εργαζόμενων του Συντονισμού ενάν-
τια στα Μνημόνια στον κλάδο του Τουρισμού Επισιτισμού και καλούμε
όλους τους συναδέλφους να βρεθούμε μαζί, να συντονιστούμε και να δώ-
σουμε και την εκλογική μάχη, αλλά και όλες τις αναγκαίες μάχες της επό-
μενης περιόδου μαζί”, τόνισε ο Β. Μυρσινιάς.

Στη Σχολή Γραφικών Τεχνών
και Καλλιτεχνικών Σπουδών του
ΤΕΙ Αθήνας οργανώνουμε τη Γενι-
κή Συνέλευση του συλλόγου για
την Τρίτη 24/4. Στόχος μας είναι
να δώσουμε συνέχεια στη μάχη
για την ανατροπή του Νόμου Γα-
βρόγλου και του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, για μαζικές
προσλήψεις και μονιμοποιήσεις
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης. Ταυτόχρονα, διεκδικούμε
τη σύνδεση των αγώνων του πα-
νεκπαιδευτικού μετώπου με αυ-
τούς των εργαζομένων στα νοσο-
κομεία και τους δήμους. Για αυτό,
η πρόταση της Γραφίδας, του
σχήματος ΕΑΑΚ στο οποίο συμμε-
τέχουμε είναι η συμμετοχή στην
απεργία των νοσοκομείων 25/4 με
κλειστή κατειλημμένη σχολή, στις
12μες στα Προπύλαια. 

Οι εξελίξεις στις επιθέσεις της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι ραγδαί-
ες κι αυτό έχει ήδη ξεσηκώσει τη
νεολαία ενάντια στην εμπλοκή της
Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς
ανταγωνισμούς. Το ΔΣ της ΣΓΤΚΣ
σήμερα αποφάσισε να κλείσει η
σχολή για να στηρίξουμε τους
αγωνιστές φοιτητές που συνελή-
φθησαν στην αντιιμπεριαλιστική
κινητοποίηση της Δευτέρας 16/4.
Σαν Γραφίδα κρεμάσαμε πανό με
αίτημα να σταματήσουν οι βομ-
βαρδισμοί, να φύγουν όλες οι ιμ-
περιαλιστικές δυνάμεις συμπερι-
λαμβανομένων των χωρών στην
περιφέρεια της Συρίας, να κλείσει
η βάση της Σούδας και να ανοί-
ξουν τα σύνορα για τους πρόσφυ-
γες. Στις παρεμβάσεις μας συζη-
τάμε το πώς με καταλήψεις και
απεργίες μπορούμε να νικήσουμε. 

Τέλος, η ομάδα του ΣΕΚ στο
ΤΕΙ Αθήνας οργανώνουμε εκδή-
λωση για το φεστιβάλ Μαρξισμός
2018, που θα κάνουμε την Πέμπτη
26/4 στις 2μμ στην είσοδο της
σχολής. Με εξορμήσεις, πανό και
χαρτοπανό στολισμένα με τις αφί-
σες του Μάη '68 ανοίγουμε τη συ-
ζήτηση για τις ιδέες του Μαρξ και
των εξεγέρσεων του '68, αυτές
που σήμερα μπορούν να κατακτή-
σουν το τέλος των πολέμων, των
μνημονίων, του ρατσισμού και της
καταπίεσης. Καλούμε καθηγητές
μας αριστερούς, φωτογράφους,
γραφίστες και εικαστικούς να
συμμετέχουν και να εμπλουτίσουν
τη συζήτηση τη μέρα της εκδήλω-
σης αλλά και στο τετραήμερο.

Βασίλεια Χαρλαύτη

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΤΕ

“Αδιαπραγμάτευτος” ο ΛΕΠΕΤΕ

Εκλογές στο Συνδικάτο Τουρισμού-Επισιτισμού

ΣΓΤΚΣ

Συνέλευση
Τρίτη 24/4
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ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 5.30μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου
6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  20/4
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ σταθμός Μετρό 6.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Σωτήρος κ Καραϊσκου 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα  6.30μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας (Public)
6.30μμ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Σταθμός Συγγρού Φιξ 6μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 8μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Κεντρική πλατεία 6.30μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 6.30μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 7μμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική πλατεία
7μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ  πλατεία Εξαρχείων 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου και Γαλατσίου 6.30μμ

ΚΥΨΕΛΗ Κυψέλης και πλατεία Κανάρη
6.30μμ

ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός Άνω Πατήσια ΗΣΑΠ
7.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρτίου 6μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Αμπελοκήπων 6μμ
ΒΟΛΟΣ πλατεία Αγ. Νικολάου 7μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη  και Ρήγα Φεραίου 6μμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,
7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 καφέ Κρίκος 7μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 καφέ Πικαπ 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 καφέ 1968 (στοά Βενιζέλου
και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 Goody’s 8μμ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 Γραφεία Γ ΕΛΜΕ Γκράβα
7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 Φιλοσοφική 7μμ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 καφέ Ποέτα 8μμ
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 στοά Σαρκά, Α’κτίριο, Β’
ορ., 8μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά
6.30μμ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 Η μικρή Πλατεία 7.30μμ
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 Πολιτιστικός Σύλλογος Ιλισ-
σός (Βακχυλίδου 20-22) 7.30μμ
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 καφέ Wake & Bake 7μμ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 Πολύκεντρο 8μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 καφέ Σεβάχ 7μμ
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4  καφέ Θερσίτης (πλ. Αγ.Νι-
κολάου) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Δανάη Κατριμουστάκη

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4  καφέ 18 γραμμάρια 7μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 καφέ Καλαμαριά
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 καφέ Ζωή 6μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 καφέ Πολύκεντρο 7.30μμ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΧΑΝΙΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 ΕΔΕ (Αράτου 21) 7μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.Νικο-
λάου) 7μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12)
8μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 καφέ Ορίζοντες 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 καφέ Νότος 8μμ
Ομιλητές: Τάκης Καραβίτης, Ευγενία
Βρούσο

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 δημαρχείο 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 Θόλος 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

Στις σχολές
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26/4 αίθ. προβολών ΣΓΤΚΣ 2μμ
Ομιλήτρια: Τζώρτζια Τουλιάτου, καθ.ψηφια-
κών μέσων

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26/4 αμφ. Κυλικείου 2μμ

ΧΗΜ.ΜΗΧ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26/4 3μμ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/5 αιθ. 613, 2μμ

ΝΟΠΕ

ΤΕΤΑΡΤΗ  2/5 αίθ. 5, 2μμ

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 3/5 αμφ. 2 έναντι κτιρίου Σάκη
Καράγιωργα 2μμ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/5 2μμ

Μαρξιστικά Φόρουμ
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ σα
στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ λαγ μέ -
νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο -
ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες πά-
ρουν 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 αλ-
λα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο μία, η
δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά τος λει τουρ γεί για
να προ στα τεύ ει τα συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας
τά ξης. H εργα τι κή τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της
κρά τος, στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία, στα
συμ βού λια αντι προ σώ πων απ' τους χώρους δου -
λε ι άς και στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή.

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

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

και των άλ λων ανα το λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί
καπι τα λι σμοί. 

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

Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι κά κι-
νή 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 μα-
χη τι κά τμή μα τα σε ένα επα να στα τι κό σοσι α  λι στι -
κό εργα τι κό κόμ μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να
πεί θει τους εργά τες για την επα να στα τι κή προ ο -
πτι κή παρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς αγώ νες.
Eί μα στε αντί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά -
στα σης της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

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

Ο Μάης του ’68 τότε και σήμερα – Μαρξισμός 2018
Προβολή βίντεο – έκθεση αφίσας από το «Atelier Populaire 1968» και
βιβλία για τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Μαρξ και τον Μάη του ‘68

ΕΡΤ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/5 γραφεία ΠΟΣΠΕΡΤ 1μμ

ΜΕΤΡΟ

ΠΕΜΠΤΗ 3/5 γραφεία ΣΕΛΜΑ, Σεπόλια
12μ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/5 αμφ. 6η Πνευμονολογική
1.30μμ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 αμφιθέατρο 1.30μμ

Στους εργατικούς χώρους



Σ
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η
νέα επιχείρηση συκοφάντη-
σης, τρομοκράτησης και ποινι-

κοποίησης της δράσης της Πακιστα-
νικής Κοινότητας Ελλάδας η “Ενότη-
τα” και του προέδρου της, Τζαβέντ
Ασλάμ, με ενορχηστρωτή την Πακι-
στανική Πρεσβεία στην Ελλάδα. Την
επίθεση έχει εξαπολύσει ο ίδιος
πρέσβης του Πακιστάν, Χαλέντ Ου-
σμάν, που, σε πρόσφατη ανακοίνω-
σή του, απείλησε με διεθνές ένταλ-
μα σύλληψης τον Τζαβέντ Ασλάμ και
ένταξη όλων των μελών της Κοινότη-
τας σε μαύρη λίστα -δηλαδή με στέ-
ρηση διαβατηρίου.

Τις απειλές, που κατήγγειλε η
“Ενότητα” σε κοινή συνέντευξη τύ-
που με την ΚΕΕΡΦΑ την περασμένη
εβδομάδα, ακολούθησαν επιστολές-
τελεσίγραφο σε φορείς και οργανώ-
σεις της αριστεράς με τις οποίες ο
πρέσβης ζητά την διακοπή των σχέ-
σεών τους με τον Τζαβέντ Ασλάμ.
Μια τέτοια επιστολή έφτασε και στον
Πέτρο Κωνσταντίνου, δημοτικό σύμ-
βουλο Αθήνας με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ και μέλος
του Συμβουλίου Ένταξης Μετανα-
στών του Δήμου Αθήνας, την οποία
μάλιστα, όπως αναφέρει σε δήλωσή
του, ο πρέσβης του Πακιστάν “κοινο-
ποίησε (προς εκφοβισμό άραγε;)
στον εκπρόσωπο της Ιντερπόλ στην
Αθήνα!”. Πρόκειται για μια προκλητι-
κή εκστρατεία με στόχο το χτύπημα
μιας από τις πιο δυνατές και μαχητι-
κές κοινότητες μεταναστών στη χώ-
ρα, την προσωπική εξόντωση των
πιο πρωτοπόρων αγωνιστών της κα-
θώς και τον εκφοβισμό όσων έχουν
συνεργαστεί μαζί της και έχουν στα-
θεί στο πλευρό της.

Ο “πόλεμος” του Πακιστανού πρέ-
σβη ενάντια στην “Ενότητα” έχει ξε-
κινήσει εδώ και ένα χρόνο, μετά την
αποτυχία του “να αποσπάσει την
υποταγή του Τζαβέντ Ασλάμ στις εν-
τολές της πρεσβείας”, όπως ειπώθη-
κε στη συνέντευξη τύπου. Έφτασε
μάλιστα “στις 17 Μάρτη 2018 σε συ-
νέντευξη να συκοφαντεί δηλώνον-
τας ότι ο Τζαβέντ Ασλάμ οργανώνει
αντιφασιστικές κινητοποιήσεις κατά
της Χρυσής Αυγής δίνοντας πέντε
ευρώ και ένα “μπέργκερ” στο κάθε
διαδηλωτή(!) και ο πρόεδρος βάζει
στη τσέπη του άλλα 25 ευρώ!!! Η
Πακιστανική Κοινότητα του απαίτη-
σε να ζητήσει γραπτά συγνώμη και
αυτός εξοργισμένος ανακοίνωσε ότι
θα βάλει όλη την Κοινότητα στη
μαύρη λίστα”, αναφέρει η ΚΕΕΡΦΑ.

Το ίδιο αυτό διάστημα που έχει ξε-
κινήσει τις απειλές προς την Πακι-
στανική Κοινότητα, ο πρέσβης έχει
προχωρήσει σε “φιλικές συνομιλίες”
με τους υπόδικους νεοναζί της Χρυ-
σής Αυγής. Τους προηγούμενες μή-
νες προσκάλεσε τους βουλευτές της
ναζιστικής συμμορίας στην πρεσβεία
ενώ συναντήθηκε και με το Νίκο Μι-
χαλολιάκο. “Σε μια περίοδο που συ-
νεχίζεται η δίκη της ΧΑ, οι συναντή-
σεις που πραγματοποιεί ο πρέσβης

της Πακιστανικής Πρεσβείας με τους
νεοναζί, δείχνουν ότι υπάρχει αλλη-
λοσυνεννόηση και αλληλοκατανόηση
της Χρυσής Αυγής και της Πακιστα-
νικής Πρεσβείας, να ξηλώσουν τον
Τζαβέντ Ασλάμ. Αυτού του τύπου οι
κινήσεις μας αφορούν όλους. Δώσα-
με μάχη ενάντια στον φασισμό και
δεν ανεχόμαστε κανέναν που κάνει
πλάτη στους δολοφόνους της ΧΑ”
τόνισε ο Πέτρος Κωνσταντίνου στη
συνέντευξη τύπου.

Επιθέσεις

Οι επιθέσεις του πρέσβη σχετίζον-
ται και με τις καταγγελίες για διαφθο-
ρά της Πακιστανικής Πρεσβείας, κατά
της οποίας η “Ενότητα” έχει δώσει
μεγάλες μάχες. Συγκεκριμένα, ο πρέ-
σβης Χάλεντ Ουσμάν ήρθε στην Αθή-
να τον Ιούλιο 2016 μετά την πολύμη-
νη διαμαρτυρία της Πακιστανικής Κοι-
νότητας κατά του προηγούμενου
πρέσβη, ο οποίος έπαιρνε δωροδο-
κίες από εκατοντάδες Πακιστανούς
μετανάστες, προκειμένου να τους
εξασφαλιστεί ανανέωση διαβατηρίου
ή απλά μία υπογραφή επικύρωσης,
πράγματα δηλαδή που δικαιούνται
από το νόμο. Ο Χάλεντ Ουσμάν πα-
ρουσιάστηκε αρχικά ως ερευνητής
των καταγγελιών των εκατοντάδων
μεταναστών αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν
κατάφερε να εντοπίσει ούτε έναν που
να προσάπτει σχετική κατηγορία στον
προηγούμενο πρέσβη. Στην πράξη,
δεν αποδέχτηκε να συναντήσει ούτε
έναν καταγγέλλοντα.

Ο νέος πρέσβης δεν ξήλωσε ποτέ
το κύκλωμα δωροδοκιών ενώ στη
συνέχεια έθεσε κι αυτός στο στόχα-
στρό του την Πακιστανική Κοινότη-
τα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση
της ΚΕΕΡΦΑ: “Έφτασε να απειλεί με

ένταξη στη μαύρη λίστα και τον Αμίρ
Κάας, έναν άνθρωπο που εργάζεται
ως γραμματέας τύπου της Κοινότη-
τας, επιδιώκοντας να επιβάλει λογο-
κρισία”. Πριν ένα χρόνο, άτομα που
είχαν εμπλακεί στις δωροδοκίες επι-
χείρησαν να εμποδίσουν τις δημο-
κρατικές εκλογές της Πακιστανικής
Κοινότητας ακόμη και με προσφυγή
στα δικαστήρια. Δε το κατάφεραν. 

Το ίδιο το διεθνές ένταλμα σύλλη-
ψης που ο πρέσβης χρησιμοποιεί ως
απειλή προς τον Τζαβέντ Ασλάμ έχει
βρόμικη προϊστορία. Το καλοκαίρι
του 2005, εικοσιοκτώ Πακιστανοί με-
τανάστες αντιμετώπισαν απαγωγές
και ανακρίθηκαν παράνομα από τις
βρετανικές μυστικές υπηρεσίες ως
ύποπτοι για βομβιστικές επιθέσεις
στο Λονδίνο. Η αρπαγή τους εντασ-
σόταν στην διεθνή ισλαμοφοβική εκ-
στρατεία που συνόδευε τότε “τον
πόλεμο κατά της τρομοκρατίας” των
ΗΠΑ και της “συμμαχίας των προθύ-
μων”στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. 

Ο Τζαβέντ Ασλάμ, μαζί με τη Συμ-
μαχία Σταματήστε τον Πόλεμο, κα-
τήγγειλε το σκάνδαλο των απαγω-
γών και γι’ αυτή του την κίνηση μπή-
κε στο στόχαστρο της χούντας του
Μουσάραφ, πιστού συμμάχου των
ΗΠΑ στον πόλεμο, που έκανε τα
πάντα για να πετύχει την απέλασή
του. Το διεθνές ένταλμα σύλληψης
με τις στημένες κατηγορίες εναντίον
του Τζαβέντ για “παράνομη διακίνη-
ση μεταναστών” τον οδήγησαν για
18 μέρες στη φυλακή. Ένα τεράστιο
κίνημα αλληλεγγύης που αγκάλιασε
συνδικάτα, νεολαία και κόμματα της
αριστεράς, ξεσηκώθηκε τότε απαι-
τώντας και πετυχαίνοντας την απε-
λευθέρωσή του. Τελικά και ο Άρειος
Πάγος απέρριψε επί της ουσίας το

αίτημα της πακιστανικής κυβέρνη-
σης δικαιώνοντάς τον.

Ανυπόστατη

Η επαναφορά του εντάλματος είναι
ανυπόστατη και παράνομη. Όπως εί-
πε στη συνέντευξη τύπου ο Φραγκί-
σκος Ραγκούσης, συνήγορος υπερά-
σπισης του Τζαβέντ Ασλάμ, στην
πραγματικότητα είναι “μια δήλωση
έντονη της κρατικής τρομοκρατίας
όταν άνθρωποι όπως ο Τζαβέντ επι-
χειρούν να ελέγχουν τις παρανομίες
της εξουσίας”. Εξήγησε ότι τότε “ο
Αρειος Πάγος της χώρας είπε ότι δεν
μπορεί να εκτελεστεί το ένταλμα και
να συλληφθεί ο Τζαβέντ, δηλαδή
έκρινε αβάσιμες, για μην πω παράνο-
μες, τις αιτιάσεις της τότε πακιστανι-
κής κυβέρνησης κατά του πολίτη της
ο οποίος το μόνο που θέλησε και
προσδοκούσε είναι μέσα από νόμιμη
δράση να προβάλει τα προβλήματα
της Πακιστανικής κοινότητας”. 

Τόνισε επίσης ότι η πρεσβεία ήταν
“στον αντίποδα των συμφερόντων
των Πακιστανών αλλά πλάι στα συμ-
φέροντα της τσέπης των διαφόρων
πρεσβευτών και όσων τους πλαισίω-
ναν. Ο Τζαβέντ έχει μια πλούσια κοι-
νωνική και πολιτική δράση που έχει
αξιολογηθεί, έχει επιβραβευθεί και
είναι από την ελληνική κοινωνία
επαινετή”. Και έκλεισε λέγοντας ότι
“το ένταλμα αυτό θα έπρεπε να είναι
μαυροπίνακας για την πρεσβεία,
απαγορευμένος καρπός να το χρη-
σιμοποιήσει όταν ξέρει ότι το ανώτα-
το δικαστήριο της χώρας έκρινε, δι-
καίωσε και καταξίωσε τη δράση του
Τζαβέντ”.

Στην πραγματικότητα, αυτή τη
δράση δεν μπορεί να ανεχτεί η Πακι-
στανική Πρεσβεία. Η Πακιστανική

Κοινότητα Ελλάδας έχει πρωτοστα-
τήσει όλα αυτά τα χρόνια σε όλους
τους αγώνες τόσο του αντιρατσιστι-
κού-αντιφασιστικού όσο και του ερ-
γατικού κινήματος στην Ελλάδα.
Έχει επανειλημμένα αντισταθεί στα
ρατσιστικά πογκρόμ της αστυνο-
μίας, με κορυφαία στιγμή τον Αύ-
γουστο του 2012 όταν δεκάδες χι-
λιάδες Πακιστανοί πλημμύρισαν το
Σύνταγμα ενάντια στον “Ξένιο Δία”
του τότε υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ Δένδια.
Έχει δώσει σκληρές μάχες ενάντια
στις φασιστικές δολοφονίες και επι-
θέσεις των ταγμάτων εφόδου της
Χρυσής Αυγής, με εμβληματικές
στιγμές την ισόβια καταδίκη των δο-
λοφόνων του Πακιστανού εργάτη
Σαχζάτ Λουκμάν, την διάλυση της
ναζιστικής συμμορίας σε γειτονιές
όπως η Νίκαια ή την σύλληψη των
δραστών των πρόσφατων φασιστι-
κών επιθέσεων στο Ασπρόπυργο.

Έχει επίσης αντισταθεί παραδειγ-
ματικά στις εργοδοτικές επιθέσεις,
από τη μάχη για τη δικαίωση των με-
ταναστών εργατών στη Μανωλάδα,
μέχρι τις απεργίες στο εργοστάσιο
της Γενικής Ανακύκλωσης στον
Ασπρόπυργο και στο εργοστάσιο
του Γεωργίου στον Αυλώνα. Ενώ
έχει δείξει έμπρακτη εργατική συμ-
παράσταση και αλληλεγγύη, τόσο
παλιότερα όταν κάλεσε όλους τους
μετανάστες να αρνηθούν να εργα-
στούν σε απεργοσπαστικά συνερ-
γεία κατά τη διάρκεια απεργίας
διαρκείας της ΠΟΕ-ΟΤΑ, όσο και πιο
πρόσφατα που έσπευσε να βοηθή-
σει τους πλημμυροπαθείς στις εργα-
τογειτονιές της Μάντρας.

Με αυτή τη δράση και οργάνωση
η “Ενότητα” έχει γίνει παράδειγμα
και έχει βοηθήσει όλες τις κοινότη-
τες στη χώρα να κάνουν αντίστοιχα
βήματα. Ο Τζαβέντ Ασλάμ ήταν ανά-
μεσα στους μάρτυρες κατηγορίας
που κατέθεσε με πρόταση της ει-
σαγγελίας στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής. Η συντριπτική πλειοψηφία των
μελών της “Ενότητας” στηρίζουν το
ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον ίδιο
όλα τα τελευταία χρόνια στις εκλο-
γές της κοινότητας.

Η επίθεση της Πακιστανικής Πρε-
σβείας στον Τζαβέντ Ασλάμ και την
Πακιστανική Κοινότητα είναι επίθεση
σε όλους μας. Τα συνδικάτα και το
εργατικό κίνημα, οι φοιτητικοί σύλ-
λογοι, οι οργανώσεις της αριστεράς,
οι κοινότητες μεταναστών, οι δημο-
τικές κινήσεις, όλες οι συλλογικότη-
τες του αντιρατσιστικού-αντιφασι-
στικού κινήματος και οι κινήσεις
υπεράσπισης των δικαιωμάτων
έχουμε τη δύναμη να ματαιώσουμε
οποιαδήποτε νέα σχέδια απέλασης
του Τζαβέντ Ασλάμ και καταστολής
της Πακιστανικής Κοινότητας.

Λένα Βερδέ
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Κάτω τα χέρια 
από τον Τζαβέντ Ασλάμ

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Ο Τζαβεντ Ασλαμ και η Πακιστανική Κοινότητα
σε διαδήλωση στη Γκορυτσά Ασπροπύργου

ενάντια σε επιθέσεις φασιστών σε αγρεργάτες.

Εκδήλωση αλληλεγγύης και
στήριξης στον Τζαβέντ Ασλάμ
διοργανώνεται στις 28 Απρίλη 
σε χώρο στην οδό Αχαρνών 61



Σ
ε μια περίοδο που ο πόλεμος ξαναφουντώνει στη Μέση
Ανατολή, μια σύγχρονη ταινία για τις πληγές που άφη-
σε πίσω του ο εμφύλιος του Λιβάνου δε μπορεί παρά

να προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον. Και πράγματι, η «Προσβο-
λή» δημιουργεί προσδοκίες, καθώς ξεκινά παρουσιάζοντας
με συναρπαστικό τρόπο τον κόσμο του ακροδεξιού χριστια-
νού μηχανικού αυτοκινήτων Τόνι: Εθνικιστικές συγκεντρώσεις
του Χριστιανικού κόμματος, δουλειά στο συνεργείο του, σπίτι
–στη χριστιανική συνοικία της Βηρυτού όπου μένει με την –
έγκυο- σύντροφό του. 

Με αφορμή ένα χαλασμένο λούκι βεράντας, ο Τόνι τσακώ-
νεται άσχημα με τον Παλαιστίνιο μηχανικό Γιάσερ που δου-
λεύει για τον εργολάβο που εκτελεί επισκευές στην περιοχή.
Ο Τόνι μισεί τους Παλαιστίνιους. Στο συνεργείο του, μια γι-
γάντια οθόνη προβάλλει ευλαβικά τα κυρήγματα μίσους του
Μπασίρ Τζεμαγιέλ, ηγέτη των φαλαγγιτών χριστιανών που
δολοφονήθηκε στον εμφύλιο. Όταν ο Γιάσερ τον επισκέπτε-
ται με υπόδειξη του εργοταξιάρχη για να μη χάσει τη δουλειά
του, ο Τόνι του θυμίζει με χαιρεκακία τις σφαγές των Παλαι-
στίνιων από τον Σαρόν στα στρατόπεδα Σάμπρα και Σατίλα,
με αποτέλεσμα ο Γιάσερ να του σπάσει δυο πλευρά.

Η υπόθεση φτάνει στα δικαστήρια αλλά αντί να λυθεί κλι-
μακώνεται σε πολιτική αντιπαράθεση που σταδιακά ξεδιπλώ-
νει το κουβάρι της πρόσφατης ιστορίας του Λιβάνου. Σφαγή
των Παλαιστίνων τον «Μαύρο Σεπτέμβρη» του 1970 στην Ιορ-
δανία, φυγή στη Βηρυτό, πολιτική κρίση και πόλωση, εμφύ-
λιος στον Λίβανο. Τον Τόνι αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει
ένας μεγαλοδικηγόρος – αλεπού του Χριστιανικού κόμματος,
τον Γιάσερ, που δουλεύει χωρίς ένσημα και κινείται με «lais-
sez passer» σαν διαβατήριο η νεαρή δικηγόρος μιας ΜΚΟ. Η

ταινία εξελίσσεται σε δικαστικό δράμα και η αντιπαράθεση
μετατρέπεται σε διαδηλώσεις δεξιών κατά Παλαιστινιων μέσα
από την εμπλοκή των ΜΜΕ και των πολιτικών.

Σ’αυτό το σημείο γίνεται εμφανής η πρόθεση του δημιουρ-
γού να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στους δυο πρωταγωνι-
στές, στην πραγματικότητα, ανάμεσα σ’αυτό που αντιπροσω-
πεύει καθένας τους στη Λιβανέζικη ιστορία. «Κανείς δεν έχει
το μονοπώλιο στον πόνο», ακούγεται να αγορεύει ο σαρδό-
νιος δικηγόρος του Τόνι, αποκαλύπτοντας ότι ο πελάτης του
υπήρξε επίσης θύμα του πολέμου, ήταν παιδί όταν η οικογέ-
νειά του εκδιώχθηκε από την πόλη τους, το Νταμούρ που κα-
ταλήφθηκε από Παλαιστίνιους αντάρτες. Έτσι δικαιολογείται
το μίσος του για τους Παλαιστίνιους...

Αυτή η οπτική ωστόσο είναι ολότελα λανθασμένη. Ο εμφύ-

λιος στο Λίβανο δεν έγινε λόγω φανατισμού δυο μερίδων του
πληθυσμού που δεν είχαν αλληλοκατανόηση μεταξύ τους,
αλλά λόγω της πολιτικής κρίσης στη διακυβέρνηση της χώ-
ρας, η οποία οξύνθηκε από την παρουσία των Παλαιστίνιων
προσφύγων και των πολιτικών τους οργανώσεων. Η Λιβανέζι-
κη κοινωνία πολώθηκε ανάμεσα στη συμμαχία μουσουλμάνων
- αριστεράς – PLO και τη χριστιανική δεξιά που υποστηριζό-
ταν από τις ΗΠΑ. Η τελευταία άνοιξε τον δρόμο για να εισβά-
λει το Ισραήλ και να σφάξει τους Παλαιστίνιους. Δεν ήταν
ισοδύναμοι οι αντίπαλοι και δεν έφταιγαν όλοι γενικά. Η αστι-
κή τάξη των Μαρωνιτών ήταν κυρίαρχη απέναντι στη μου-
σουλμανική φτωχολογιά και τους Παλαιστίνιους. Η σφαγή
στο Νταμούρ πράγματι είναι γεγονός αλλά υπήρξε σαν αντί-
ποινα στις σφαγές των ακροδεξιών φαλαγγιτών. 

Η «Προσβολή» είναι καλογυρισμένη και ενδιαφέρουσα
στην παρακολούθηση, αλλά «κλείνει το μάτι» στις ίσες απο-
στάσεις και εξαντλείται στην έκκληση για ανεκτικότητα και
ανθρωπιά σαν απάντηση στη διχόνοια. Πρόκειται όμως για
ακριβώς το αντίθετο: Οι ασυμφιλίωτες αντιθέσεις μέσα στη
Λιβανέζικη κοινωνία και τη Μέση Ανατολή πυροδότησαν τον
πόλεμο και όχι η μισαλλοδοξία των ανθρώπων. Η ταινία ήταν
υποψήφια για ξενόγλωσσο Όσκαρ, αλλά στο Λίβανο έκοψε
εισητήρια αποκλειστικά σε κοινό χριστιανών, προκαλώντας
επικρίσεις ότι επιχειρεί να ξεπλύνει τα εγκλήματα δεξιάς και
σιωνιστών στην ιστορία της χώρας.

Δήμητρα Κυρίλλου
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Η προσβολή του Ζιάντ Ντουέιρι

Α
ποχαιρετισμών συνέχεια, με τον Μίλος Φόρμαν, τον με-
γάλο Τσέχο κινηματογραφιστή, σκηνοθέτη των ταινιών
«Στη φωλιά του κούκου» και «Αμαντέους». 

Ο Φόρμαν γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τσεχοσλοβακία
από θετούς γονείς, καθώς οι βιολογικοί γονείς του εκτελέστη-
καν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Έκανε τα πρώ-
τα του κινηματογραφικά βήματα στη δεκαετία του ’60, μέσα
στους καλλιτεχνικούς κύκλους της Πράγας, που ασκούσαν
κριτική στο σταλινικό καθεστώς και το δόγμα του σοσιαλιστι-
κού ρεαλισμού που ήταν επίσημη γραμμή στις κρατικοκαπιτα-
λιστικές χώρες. Αντίθετα ο Φόρμαν ξεχώρισε με τις ταινίες
«Φωτιά, πυροσβέστες» και «Οι έρωτες μιας ξανθιάς», δείγματα
του Τσέχικου Νέου Κύματος και της αμφισβήτησης της επο-
χής. 

Πριν ξεσπάσει η εξέγερση της «Άνοιξης της Πράγας» το
1968, ο Φόρμαν είχε εγκαταλείψει τη χώρα. Στις ΗΠΑ καθιε-
ρώθηκε με τη «Φωλιά του κούκου», μια αλληγορία για το σύ-
στημα εξουσίας που συντρίβει τον σύγχρονο άνθρωπο όταν
αυτός τολμά να αντισταθεί. Ακολούθησε η κινηματογραφική
μεταφορά της ροκ όπερας «Hair», το «Αμαντέους» πάνω σε
μια βιογραφία του Μότσαρτ, το «Υπόθεση Λάρι Φλιντ», που
προκάλεσε τεράστια συζήτηση πάνω στο ζήτημα της ελευθε-
ρίας λόγου. Ο Φόρμαν δεν χρειάστηκε να υποστεί τις συνέπει-
ες της ήττας της «Άνοιξης της Πράγας», παιδί της οποίας
υπήρξε. Έζησε σαν Αμερικανός πολίτης, δείχνοντας ευαισθη-
σία στη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια που ασφαλώς δεν εκ-

πλήρωνε η δεύτερη
πατρίδα του. Στο έρ-
γο του εκφράζεται η
εποχή του ψυχρού
πολέμου. Όχι τυ-
χαία, οι πρώτες ται-
νίες που έκανε στην
Τσεχοσλοβακία και
που είχαν απαγο-
ρευτεί για ένα δια-
στημα, παραμένουν
δημοφιλείς μέχρι
σήμερα.

Ο
Βιτόριο Ταβιάνι που πέθανε
πριν λίγες μέρες εκπροσωπεί
μαζί με τον αδελφό του Πάολο

τις καλύτερες στιγμές του Ιταλικού σινε-
μά, τη συνάντηση της νεορεαλιστικής
παράδοσης με την πολιτικοποίηση του
Μάη του ’68 (ιταλικό «θερμό φθινόπω-
ρο») και τη μαρξιστική ιδεολογία -ήταν
σταθερά στρατευμένοι στην αριστερά. 

Γεννημένοι στην Τοσκάνη του Μουσο-
λίνι και με σπουδές μουσικολογίας και
θητεία στο θέατρο, οι αδελφοί Ταβιάνι
μπήκαν στον κόσμο του κινηματογρά-
φου σαν μαθητές του Ροσελίνι και του
μεγάλου ντοκιμεντερίστα Γιόρις Ίβερς
τη δεκαετία του ’60, σε μια συγκυρία
όταν έκλεινε η μεταπολεμική περίοδος
και η Ιταλία έμπαινε σε μια εποχή μεγά-
λων κοινωνικών και πολιτικών αγώνων.
Το ανήγγειλαν με την πρώτη τους σπον-
δυλωτή ταινία «Οι Ανατρεπτικοί», με
ιστορίες τεσσάρων ανθρώπων που με
διαφορετικό τρόπο εμπλέκονται με την
κηδεία του ηγέτη του Κ.Κ. Ιταλίας Παλ-
μίρο Τολιάτι. 

Αυτό το εκρηκτικό μείγμα ανέπτυξαν
με τις επόμενες ταινίες τους: «Κάτω από
τον αστερισμό του σκορπιού», «Το χρο-
νικό του Σαν Μικέλε», «Αλλοζανφάν».
Δανείζονται θέματα από τα λαϊκά παρα-
μύθια και την ιστορία της Ιταλίας, κύρια
του 19ου αιώνα, δηλαδή της αστικής
συγκρότησης της Ιταλίας και της γέννη-
σης των επαναστατικών κινημάτων. Σε
μια δεκαετία (’70) που οι ιταλικές κυβερ-
νήσεις προσπαθούσαν να εξωραϊσουν
την εικόνα του ιταλικού καπιταλισμού
αποσιωπώντας την πολιτική κρίση και
διαφθορά, οι Ταβιάνι και άλλοι αριστε-

ροί σκηνοθέτες έδειχναν στις ταινίες
τους μια χώρα γεμάτη ταξικές αντιθέ-
σεις, προκαταλήψεις, βία και συγκρού-
σεις. Οι ήρωές τους βρίσκονται μπρο-
στά σε μεγάλα ηθικά και πολιτικά διλήμ-
ματα, συχνά αντιμετωπίζουν την προδο-
σία και τη συντριβή, όμως οι δημιουργοί
αγκαλιάζουν με συμπάθεια τον βολοντα-
ρισμό και την θέλησή τους να αλλάξουν
τον κόσμο και τον εαυτό τους μέσα
σ’αυτόν. 

Ορόσημο

Με το «Πατέρας αφέντης» (1977)
έφτιαξαν μια ταινία – ορόσημο και σύμ-
βολο της αυταρχικής Ιταλίας και του
αγώνα του ανθρώπου ενάντιά της. Ακο-
λουθεί το «Λιβάδι» και «Η νύχτα του Σαν
Λορέντζο», κατά τη γνώμη μας κορυ-
φαία στιγμή της δουλειάς τους. Αφηγεί-
ται την οδύσσεια των κατοίκων ενός χω-
ριού της Τοσκάνης που αποφασίζουν το
καλοκαίρι του 1944 να αψηφήσουν τις
εντολές των ναζί και να συναντήσουν
τους Συμμάχους, που διαφαίνεται να
επικρατούν στον Πόλεμο. Η Νύχτα του
Σαν Λορέντζο είναι η νύχτα που πέ-

φτουν τ’ αστέρια, και η νύχτα
όπου τα όνειρα πραγματοποι-
ούνται, σύμφωνα με την ιταλική
λαϊκή παράδοση. Η ταινία κορυ-
φώνεται σε μια μυθική μάχη
όπου μπλέκονται οι ιστορικοί
χρόνοι για να δικαιώσουν και
πάλι αυτούς που αγωνίζονται
ενάντια στους δοσίλογους κάθε
εποχής και κοπής, ξαναγράφον-
τας την ιστορία από τα κάτω.

Μορφολογικά επηρεάστηκαν
από τον μοντερνισμό που τότε

μεσουρανούσε στην κινηματογραφική
Ευρώπη, την μπρεχτική αποστασιοποί-
ηση που κουβαλούσαν από την θεατρική
τους παιδεία, και τη μουσική που παίζει
πάντα κομβικό ρόλο στις ταινίες τους και
τους προσδίδει έναν μαγικό ρεαλισμό.
Έτσι κατόρθωσαν να μετατρέψουν τις
ιστορίες και τα μηνύματά τους σε οπτι-
κο-ακουστικά αριστουργήματα, που δί-
νουν ερεθίσματα για σκέψη και προβλη-
ματισμό.

Ακολούθησε το λιγότερο πολιτικό αλ-
λά εξαιρετικό «Χάος», εμπνευσμένο από
την Σικελία του Λουίτζι Πιραντέλλο. Οι
Ταβιάνι συνέχισαν να δημιουρ-
γούν μέχρι πρόσφατα. Το 2012
βραβεύτηκαν με το ντοκιμαντέρ
«Ο Καίσαρας πρέπει να πεθά-
νει» που γύρισαν σε μια φυλακή
της Ρώμης. Ωστόσο η καρδιά
του έργου τους παραμένει στις
ταινίες του 1970-80, που αξίζει
να ανακαλύψουμε και να ξανα-
δούμε και σήμερα που αποχαι-
ρετάμε τον Βιτόριο Ταβιάνι.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Aποχαιρετισμός σε Βιτόριο Ταβιάνι και Μίλος Φόρμαν
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Αντιπολεμικές
διαδηλώσεις σε
όλο τον κόσμο

Σ
ε όλο τον κόσμο οργανώθηκαν
αντιπολεμικές διαδηλώσεις πολύ
γρήγορα μετά το αγγλογαλλοα-

μερικάνικο χτύπημα στη Συρία. Μέσα
στις ΗΠΑ, οι αντιπολεμικές οργανώσεις
βγήκαν με πανώ και πικέτες σε περισ-
σότερα από 40 σημεία, από τη Νέα
Υόρκη και την Ουάσιγκτον ως το Φίνιξ
και το Σαν Ντιέγκο. 

Στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης η κι-
νητοποίηση έγινε μπροστά στον ουρα-
νοξύστη του Τραμπ. Στο Σαν Φρανσί-
σκο η αντιπολεμική οργάνωση “Code
Pink” πήγε έξω από το σπίτι της Νάνσι
Πελόζι (της επικεφαλής των Δημοκρατι-
κών στη Βουλή). “Χαλάσαμε την ησυχία
γειτονιών και απλών ανθρώπων στη Συ-
ρία. Θέλουμε να φέρουμε τον αγώνα
στις γειτονιές αυτών που αποφασίζουν
τον πόλεμο”, λέει η Έλενορ Λεβίν, από
το Code Pink. Στο Ιράκ έγιναν κάποιες
από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις σε
όλη τη Μέση Ανατολή, ενώ αντιπολεμι-
κές κινητοποιήσεις οργανώθηκαν σε
διάφορα σημεία της Ινδίας. Η αντιπολε-
μική συγκέντρωση στην Κύπρο έχει
κερδίσει διεθνή προβολή, μιας και από
τις βάσεις του νησιού απογειώθηκαν τα
βρετανικά βομβαρδιστικά.

Βρετανία

Στο Λονδίνο εκατοντάδες κόσμος
βγήκε άμεσα στο δρόμο μετά από κάλε-
σμα της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πό-
λεμο. Παράλληλα γίνονταν διαδηλώσεις
σε 11 σημεία από το Μπρίστολ ως το
Λιντς, ενώ κινητοποιήσεις έγιναν ακόμη
και στο Όρκνι, το βορειότερο σημείο
της Σκοτίας και τη νήσο Γουάιτ στα νό-
τια της Βρετανίας. 

Η Αν που διαδήλωνε στο Λονδίνο, δή-
λωσε στην αδελφή μας εφημερίδα, So-
cialist Worker: “Όταν ξύπνησα το Σάβ-
βατο και είδα ότι η Βρετανία είχε βομ-
βαρδίσει τη Συρία έμεινα άφωνη.
Ήμουν ήδη θυμωμένη με τις εικόνες
των βομβαρδισμών στη Ντούμα από το
συριακό καθεστώς. Αλλά τώρα αυτή η
αεροπορική επιδρομή απλώς ρίχνει κι
άλλο λάδι στη φωτιά.

Η Μαρία λέει πως “Δεν υποστηρίζω
το συριακό καθεστώς ή τη Ρωσία. Αλλά
οι βόμβες δεν είναι λύση. Δεν ρώτησαν
τους Σύριους. Υπάρχουν αγωνιστές στη
Συρία που δεν έχουν σταματήσει να λέ-
νε ότι οι βομβαρδισμοί δεν είναι η λύση.
Αλλά η Τερέζα Μέι και ο Τραμπ απλώς
τους αγνοούν”.

Ο Ντέιβιντ, επίσης στο Λονδίνο, λέει
πως “Όλο αυτό δεν έχει τίποτα το αν-
θρωπιστικό. Έχει να κάνει με τις ΗΠΑ
και τη Βρετανία που υπερασπίζουν τα
συμφέροντά τους στη Μέση Ανατολή.
Είναι αηδιαστικό να βλέπεις πολιτικούς
να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις
ανθρωπιστικές ευαισθησίες για να δι-
καιολογήσουν τις επεμβάσεις τους”.

Oι συγκρούσεις στη Συρία 
μπορούν να γίνουν αφορμή για 
πιο γενικευμένο πόλεμο

Έ
χουν υπάρξει ισχυρισμοί
και από τις δυο πλευρές
ότι η συριακή κρίση ση-

ματοδοτεί την πιο σοβαρή αντι-
παράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον
και Μόσχας από την εποχή της
κρίσης των πυραύλων τον Οκτώ-
βρη του 1962. Δεν με έχουν πεί-
σει στο ελάχιστο.

Η κρίση του 1962 πυροδοτήθη-
κε γιατί η κυβέρνηση Κένεντι ανα-
κάλυψε πως η ΕΣΣΔ εγκαθιστού-
σε θερμοπυρηνικούς πυραύλους
μεσαίου βεληνεκούς στην Κούβα.
Η κίνηση της ΕΣΣΔ είχε εν μέρει
στόχο να αποτρέψει παραπέρα
προσπάθειες των Αμερικάνων να
ανατρέψουν το καθεστώς του
Φιντέλ Κάστρο μετά την απόβαση
στον Κόλπο των Χοίρων, και εν
μέρει να περιορίσουν το αμερικά-
νικο πλεονέκτημα των πυρηνικών
πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Το διακύβευμα εκείνης της
σύγκρουσης για ένα νησί 530 χι-
λιόμετρα απ’το Μαϊάμι που μέχρι
την επανάσταση του 1959 ήταν
μισο-αποικία των ΗΠΑ ήταν πολύ
μεγάλο. Γνωρίζουμε πλέον πως οι
Ρώσοι είχαν γεμίσει την Κούβα με
τακτικά πυρηνικά όπλα. Έτσι, αν
περνούσε η άποψη του Πενταγώ-
νου και προχωρούσαν σε εισβολή
στην Κούβα, το νησί θα είχε γίνει
ραδιενεργό, και πιθανώς όλος ο
πλανήτης.

Γράφει ο
Άλεξ Καλλίνικος

Ευτυχώς ο Κένεντι παράκουσε
τους στρατηγούς του και προχώ-
ρησε σε συμφωνία με τον σοβιε-
τικό ηγέτη, τον Νικίτα Χρου-
στσόφ. Οι πύραυλοι αποσύρθη-
καν σε αντάλλαγμα με την κατάρ-
γηση των αμερικάνικων πυραύ-
λων που βρίσκονταν κοντά στη
Ρωσία, στην Τουρκία, και με την
υπόσχεση να μην γίνει εισβολή
στην Κούβα.

Η Συρία, σε αντιδιαστολή, έχει
γίνει σύμβολο της άρνησης των
ΗΠΑ να παίξουν στρατιωτικό ρό-
λο πρώτης γραμμής στη Μέση
Ανατολή μετά το Ιράκ. Ο Μπαράκ
Ομπάμα αρνήθηκε να κάνει επέμ-
βαση και προτίμησε να τα βάλει
με τους τζιχαντιστές μέσω δολο-
φονιών από μη επανδρωμένα αε-
ροσκάφη. Για τον Ομπάμα, η
πραγματική απειλή ήταν η Κίνα. Η
ανάδυση του Ισλαμικού Κράτους

τον ανάγκασε με πολλούς δι-
σταγμούς να στείλει κάποια πε-
ριορισμένα στρατεύματα στο
Ιράκ και τη Συρία και να διατηρή-
σει κάποια στο Αφγανιστάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει
στην πραγματικότητα αντιστρέ-
ψει αυτή την πολιτική. Πριν από
δυο βδομάδες δήλωσε ότι τα
αμερικάνικα στρατεύματα θα
αποχωρήσουν από τη Συρία “πο-
λύ σύντομα”. Σύμφωνα με την
Ουάσιγκτον Ποστ, “όπως ο Ομ-
πάμα πριν από αυτόν, ο Τραμπ
έχει ξεκάθαρα αποφασίσει ότι οι
ΗΠΑ έχουν λίγα σύμφεροντα στη
Συρία και μικρές δυνατότητες για
να σταματήσουν τον μακρόσυρτο
εμφύλιο πόλεμο”. Όμως συνεχί-
ζει να είναι επικίνδυνος, για δυο
λόγους.

Ο πρώτος είναι η παρορμητικό-
τητά του. Ένα καλό παράδειγμα
είναι το TPP (Σύμφωνο Συνεργα-
σίας των δύο πλευρών του Ειρη-
νικού), μια εμπορική συμφωνία
που με πολύ κόπο κατάφερε ο
Ομπάμα ώστε να απομονωθεί η
Κίνα. Μια από τις πρώτες κινή-
σεις του Τραμπ ήταν να αποσυρ-
θεί από το TPP. Τώρα λέει ότι ξα-
νακοιτάζει εκείνη την απόφαση.
Τα τιτιβίσματά του σχετικά με τη
Συρία φούσκωσαν την αίσθηση
σύγκρουσης με τη Ρωσία παρότι
είχε κάνει προσπάθεια να βελτιω-
θούν οι σχέσεις με τον Πούτιν.

Δεύτερον, ο Τραμπ είναι πιο

κοντά στον Νετανιάχου, τον ισ-
ραηλινό πρωθυπουργό, και στη
σαουδαραβική μοναρχία από ό,τι
ήταν ο Ομπάμα. Και οι δύο αυτές
δυνάμεις θέλουν με κάθε τρόπο
να εμπλέξουν τις ΗΠΑ σε έναν
πόλεμο με τον βασικό τους αντα-
γωνιστή, το καθεστώς της Ισλαμι-
κής Δημοκρατίας του Ιράν, το
οποίο, μαζί με τον Πούτιν, είναι ο
κύριος υποστηρικτής του Σύρου
δικτάτορα Μπασάρ αλ-Άσαντ.
Όμως εδώ υπάρχει μια σημαντική
διαφορά με την περίπτωση της
Κούβας. Ενώ τότε στο Πεντάγω-
νο κυριαρχούσαν τα γεράκια, τώ-
ρα ο Υπουργός Άμυνας, στρατη-
γός Τζέιμς Μάτις, ρίχτηκε να πε-
ριορίσει την κρίση. 

Πυραυλικές επιθέσεις

Έτσι, οι πυραυλικές επιθέσεις
στράφηκαν στις εγκαταστάσεις
χημικού πολέμου του Άσαντ και
πρόσεξαν πολύ να μην χτυπή-
σουν τις καθόλου λίγες ρωσικές
δυνάμεις που βρίσκονται στη Συ-
ρία. Η παρουσία όλων αυτών των
ξένων στρατών στο συριακό έδα-
φος: Ιρανοί, Τούρκοι και Ισραηλι-
νοί εκτός από τους Ρώσους, είναι
ένα σημάδι της σχετικής έλλει-
ψης ενδιαφέροντας από πλευράς
Ουάσινγκτον. Όμως η παρουσία
αυτή δημιουργεί πραγματικό κίν-
δυνο οι συγκρούσεις στη Συρία
να γίνουν αφορμή για έναν πιο
γενικευμένο πόλεμο.

Και τέλος υπάρχει και το ζήτη-
μα με τα μεγάλα λόγια. Η Ρωσία
είναι μια ενόχληση για τις ΗΠΑ,
αλλά όχι ένας παγκόσμιος αντα-
γωνιστής με τον τρόπο που ήταν
η ΕΣΣΔ. Όμως ένα σημαντικό
τμήμα του δυτικού κατεστημένου
κάνει δηλώσεις που μεγαλοποι-
ούν τις προσπάθειες του Πούτιν
να βάλει σε τεστ τις αδυναμίες
τους μέσω ενός “Νέου Ψυχρού
Πολέμου”.

Ένα από τα πιο ηλίθια παρα-
δείγματα μας το πρόσφερε η
βρετανίδα πρέσβης στον ΟΗΕ,
Κάρεν Πιρς, που είπε την περα-
σμένη βδομάδα πως ο Μαρξ “θα
στριφογυρνάει στον τάφο του,
βλέποντας τι κάνει στο όνομα της
υπεράσπισης της Συρίας η χώρα
που ιδρύθηκε πάνω σε πολλές
απ’ τις αρχές του.” Προφανώς
αυτός ο ογκόλιθος του Υπουργεί-
ου Εξωτερικών δεν ξέρει ότι το
ρώσικο κράτος υπήρχε για αι-
ώνες πριν από την επανάσταση
του 1917 και πως ο Πούτιν έχει
σαν μοντέλο του τον ορθόδοξο
αυταρχισμό των Τσάρων, όχι τον
Μαρξ και τον Λένιν.

Όμως, αυτού του είδους η ψυ-
χροπολεμική υστερία είναι πλέον
ιδιαίτερα εξαπλωμένη. Αν ο
Τραμπ επιχειρήσει να την αξιο-
ποιήσει για τους δικούς του λό-
γους, τα πράγματα μπορούν να
πάρουν πολύ πιο δυσάρεστη τρο-
πή.



Υ
πάρχουν δυνάμεις που λένε πως οι
δυο απεργίες τη βδομάδα δεν είναι
αρκετές. Η Sud Rail είναι συνδικάτο

που καλεί σε μετατροπή της απεργίας σε διαρκείας. Στην εφημερίδα Λιμπερασιόν υπήρχε
ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τη γενική συνέλευση στο σταθμό “Γκαρ ντι Νορ” στο βόρειο
Παρίσι που αποφάσισε διαρκείας: Δέκα μέρες μετά την έναρξη της απεργίας, η Μονίκ, η
Ανάς, ο Φαρίντ και άλλοι σιδηροδρομικοί αποφάσισαν να βγουν σε διαρκείας όλες τις μέρες,
ξεπερνώντας το απεργιακό ημερολόγιο σε εθνικό επίπεδο. 

Η Ανάς λέει: “όταν ένας σταθμός βγαίνει σε διαρκείας, το κίνημα ριζοσπαστικοποιείται”.
Δέκα εργαζόμενοι γίνονται εθελοντές να πάνε σε άλλους σταθμούς για να απλώσουν το μή-
νυμα της διαρκείας. Ο Μπενουά, από το σταθμό Αουστερλίτς, στην άλλη άκρη του Παρισιού,
έχει έρθει στη συνέλευσή τους για να τους ενθαρρύνει. “Επειδή είστε μειοψηφία δεν σημαίνει
πως έχετε άδικο. Είστε σημείο αναφοράς για εμάς και για άλλους σταθμούς που θέλουν να
βγουν σε διαρκείας”. Η Ανάς λέει: “Πριν από μερικά χρόνια, η γενική συνέλευση του Βορρά
δεν ήταν τίποτα, μαζευόμασταν σε μια μικρή αίθουσα. Τώρα στους άλλους σταθμούς μιλάνε

για εμάς, πετυχαίνουμε κάτι σημαντικό.”
Η διοίκηση αποκαλεί το “Γκαρ ντι Νορ”

γαλατικό χωριό. Στο τέλος της συνέλευσης
οι εργαζόμενοι λένε στο δημοσιογράφο ότι “όπως βλέπεις δεν έχουμε μαγικό ζωμό”. Οι ερ-
γαζόμενοι χρησιμοποιούν ως παράδειγμα την απεργία στην Onet. Τον περασμένο Νοέμβρη
και Δεκέμβρη, καθαριστές και καθαρίστριες που δουλεύουν με τις χειρότερες συνθήκες
στους σταθμούς του Παρισιού βγήκαν για απεργία 45 μέρες και κέρδισαν. “Αν μπόρεσαν αυ-
τοί, μπορούμε κι εμείς”, λέει η Ανάς. Ενώ ο Ερίκ τονίζει: “Ο Μακρόν βγήκε χτες στην τηλεό-
ραση και είπε ότι το κίνημα σβήνει. Η 19 του Απρίλη είναι σημαντική μέρα για μας, πρέπει να
αποδείξουμε το αντίθετο”.

Ένα κάλεσμα των δυνάμεων που ζητάνε επέκταση της απεργίας λέει στις 14 Απρίλη: “Αύ-
ριο στις γενικές συνελεύσεις είναι αναγκαίο να επιβεβαιωθεί το ξεδίπλωμα της απεργίας κά-
τω από τον έλεγχο των γενικών συνελεύσεων. Από αύριο, αρχίζει μια νέα πορεία που δεν θα
σταματήσει παρά μόνο όταν νικήσουμε. Στις 17 θα είμαστε στους δρόμους. Στις 18 μαζικά σε
απεργία. Στις 19 μαζικά και σε απεργία και στους δρόμους. Και στις 20 συνεχίζουμε.”

ΓΑΛΛΙΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Κάλεσμα για απεργία διαρκείας

Απεργίες και
καταλήψεις!

Αυτή την Πέμπτη, 19 Απρίλη, όλοι οι αγώνες συναντιούνται στους
δρόμους από άκρη σε άκρη της Γαλλίας. Τα συνδικάτα, και πρώτοι
απ’όλους οι απεργοί σιδηροδρομικοί καλούν σε απεργία όλους τους
κλάδους και κοινές, ενωτικές διαδηλώσεις σε όλες τις πόλεις. 
Η CGT και η Solidaires, οι δυο ομοσπονδίες που στηρίζουν την
απεργία των σιδηροδρομικών καλούν σε απεργία τα μέσα μεταφο-
ράς, τα νοσοκομεία, αλλά και την εκπαίδευση και τον ιδιωτικό το-
μέα και το φοιτητικό κίνημα. 
Στο Παρίσι αναμένεται να σταματήσουν τα πάντα, σε μια μέρα που
θα ξεκινήσει από νωρίς με συνελεύσεις και απεργιακές φρουρές, θα
κορυφωθεί το μεσημέρι με διαδήλωση και θα συνεχιστεί ως αργά το
βράδυ με προσπάθεια να οργανωθούν απεργιακές συνελεύσεις που
θα ενώσουν τους διαφορετικούς κλάδους.

Η
μάχη των σιδηροδρομικών συνεχίζε-
ται. Δυο πετυχημένες μέρες απεργίας
την περασμένη βδομάδα και άλλες

δύο είναι προγραμματισμένες για αυτή τη
βδομάδα. Την ίδια στιγμή οι φοιτητές έρχον-
ται σε όλο και μεγαλύτερη και πιο μαζική σύγ-
κρουση με την κυβέρνηση και την αστυνομία
που πιστεύει ότι μπορεί με την άγρια καταστο-
λή να σταματήσει το κύμα των καταλήψεων.
Οι σιδηροδρομικοί είναι στους δρόμους ενάν-
τια στην αναδιάρθρωση-διάλυση του σιδηρο-
δρομικού δικτύου που είναι το πρώτο βήμα
για να ιδιωτικοποιηθεί. Οι φοιτητές και οι φοι-
τήτριες παλεύουν ενάντια στο νέο νόμο που
βάζει παραπέρα εμπόδια στην πρόσβαση στα
πανεπιστήμια, αλλά κινητοποιούνται και σε αλ-
ληλεγγύη με το εργατικό κίνημα.

Τη Δευτέρα η γενική συνέλευση στο Πανε-
πιστήμιο της Ρεν (στη Βρετάνη) είχε 3500 φοι-
τητές και φοιτήτριες. Την προηγούμενη βδο-
μάδα η αντίστοιχη συνέλευση είχε συμμετοχή
2600. Αυτό που είχε μεσολαβήσει είναι ότι ο
Μακρόν βγήκε στην τηλεόραση και όταν ρω-
τήθηκε για το φοιτητικό κίνημα το μόνο που
βρήκε να πει είναι ότι πρόκειται για μειοψη-
φίες “επαγγελματιών της αναταραχής” και
ακτιβιστών. Στην πραγματικότητα, η κυβέρνη-
ση δείχνει μεγάλο φόβο προς το φοιτητικό κί-
νημα γιατί φοβάται πως μπορεί να γίνει πυρο-
δότης μεγαλύτερου συντονισμού για τους κοι-
νωνικούς αγώνες. Στη Ρεν οι φοιτητές αποφά-

σισαν τη συμμετοχή τους σε δια-συνδικαλιστι-
κή σύσκεψη για τον συντονισμό με τους εργα-
ζόμενους που βρίσκονται σε απεργία. Στο
Τολμπιάκ, στο Παρίσι, μετά από τρεις βδομά-
δες καταλήψεων, το Σάββατο οι φοιτητές ορ-
γάνωσαν φεστιβάλ αλληλεγγύης στους σιδη-
ροδρομικούς, με ομιλίες, συναυλίες και με
όλα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν να πη-
γαίνουν στο απεργιακό ταμείο. Στη Σορβόνη
οι αστυνομικές δυνάμεις του Μακρόν εισέβα-
λαν την περασμένη Πέμπτη μετά τις 10 το
βράδυ για να εκκενώσουν το χώρο. Έσκιζαν
τα πανό και τις σημαίες των φοιτητών, έριχναν
ξύλο στον κόσμο που ήταν μέσα και έξω, περι-
κυκλώνοντας ασφυκτικά όσους έτρεξαν να
συμπαρασταθούν και ρίχνοντας δακρυγόνα.
Το ίδιο απόγευμα είχε αποφασιστεί η κατάλη-
ψη των κτιρίων. “Είμαστε πιο δυνατοί, πιο δυ-
νατοί απ’ τον Κον Μπεντίτ” φώναζαν οι φοιτη-
τές, κάνοντας αναφορά στον πολιτικό που
συμβολίζει όσους από το Μάη του ‘68 ξεπου-
λήθηκαν στο σύστημα. Και στο Τολμπιάκ τα
γαλλικά ΜΑΤ, τα CRS, βρίσκονται σε θέση μά-
χης και προκαλούν, προσπαθώντας να τρομο-
κρατήσουν και να απομαζικοποιήσουν την κα-
τάληψη.

Την Τρίτη, καθώς γραφόταν αυτό το άρθρο,
θα έφτανε στη γαλλική βουλή για πρώτη ανά-
γνωση το νομοσχέδιο για τους σιδηρόδρο-
μους. Σύμφωνα με το κείμενο, μέχρι το 2020
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αναδιάρθωση

της εταιρείας και στα τέλη εκείνης της χρο-
νιάς να ανοίξουν οι σιδηρόδρομοι στον “αντα-
γωνισμό”. Η CGT καλεί σε μαζική συμμετοχή
στις απεργίες αυτής της βδομάδας λέγοντας
πως μπορούμε να “επιβάλουμε το σταμάτημα
της διαδικασίας στη Βουλή και την έναρξη
πραγματικών διαπραγματεύσεων”.

Απεργία στη Air France

Παράλληλα συνεχίζεται η απεργία και στην
Air France. Η διοίκηση προσπάθησε αυτή τη
βδομάδα να κάνει ένα βήμα ακόμη, προσφέ-
ροντας 2% άμεσες αυξήσεις (αντί για 1% που
έδινε μέχρι τώρα) και 5% τα επόμενα τρία
χρόνια (αντί για 3,6%). 

Τα συνδικάτα απέρριψαν την προσφορά.
Απαιτούν 6% αυξήσεις για το 2018 με βάση
την αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας
και λένε πως από τη μεριά τους δεν έχουν θέ-
ση αίτημα για τα επόμενα χρόνια. 23 και 24
Απρίλη είναι η επόμενη 48ωρη που έχουν κα-
λέσει. Την περασμένη Τρίτη που ήταν η 8η μέ-
ρα απεργίας η εταιρεία έλεγε πως είναι σε θέ-
ση να εξασφαλίζει κάτι λιγότερο από 70% των
πτήσεων, αλλά και σε αυτές προειδοποιεί για
αλλαγές και καθυστερήσεις. Και ο υπουργός
Οικονομίας του Μακρόν, παρά την προπαγάν-
δα ότι οι απεργίες είναι μειοψηφικές έκανε δη-
λώσεις ότι πρέπει να μπει ένα φρένο γιατί ήδη
την πληρώνει η εθνική οικονομία, με πτώση
στην αγορά, τις κρατήσεις ξενοδοχείων και

τον τουρισμό.
Η εμφάνιση του Μακρόν στην τηλεόραση

ήταν ένα δείγμα της πίεσης που του έχει δημι-
ουργήσει το απεργιακό κίνημα. Η δημοτικότη-
τά του ένα χρόνο μετά την άνοδό του στην
εξουσία έχει πέσει κατακόρυφα. Τώρα ταλαν-
τεύεται μεταξύ ενός στυλ “ήρεμης δύναμης”
(έκανε αναφορά στον “φίλο του” Ζακ Σιράκ
που όπως λέει κατάφερνε πάντα να βρει συμ-
βιβαστική λύση) και του σκληρού και αποφα-
σισμένου μεταρρυθμιστή που θα καταφέρει
να περάσει τις αλλαγές που κανείς άλλος δεν
τόλμησε μέχρι τώρα. 

Πριν από μερικές βδομάδες δήλωνε πως
δεν καταλαβαίνει τι πρόβλημα έχουν οι σιδη-
ροδρομικοί και τους αποκαλούσε προνομιού-
χους. Τώρα προσπάθησε να βγει με “λαϊκό”
προφιλ, αφήνοντας και υπονοούμενα κατά
των πλούσιων. Την ίδια στιγμή βέβαια που όχι
μόνο έδινε εντολή για επίθεση στις φοιτητικές
καταλήψεις αλλά και για βομβαρδισμό της Συ-
ρίας. Είπε ότι καταλαβαίνει τα προβλήματα
και τους αγώνες αλλά δεν καταλαβαίνει γιατί
πρέπει να οδηγούνται όλα μαζί σε “συμπύκνω-
ση”. Αυτό που κατάφερε προς το παρόν είναι
να δώσει αφορμή για εκκλήσεις για περισσό-
τερη “συμπύκνωση” των αγώνων. Και την Πέμ-
πτη 19 Απρίλη οι συμπυκνωμένοι αγώνες θα
ξεχυθούν στους δρόμους.

Νίκος Λούντος

Σιδηροδρομικοί ψηφίζουν για απεργία διαρκείας στη γενική τους συνέλευση στο σταθμό “Γκαρ ντι Νορ”
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