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Το φλεγόμενο εργοστάσιο SUNLIGHT στην Ξάνθη



Το «ξήλωμα» Φραγκιαδάκη, η πέτσινη «επιτυχία»
των τραπεζών στα στρες τεστ…

“Η
αποπομπή Φραγκιαδάκη μας χαροποιεί και ταυτό-
χρονα είναι μια τεράστια απόδειξη της δύναμης
που έχουμε”, δηλώνει στην ΕΑ η Ιωάννα Παυλοπού-

λου, συνταξιούχος της Εθνικής Τράπεζας και μέλος του Συντο-
νιστικού Δράσης για το ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ και του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια. 

“Από το προηγούμενο φθινόπωρο που ξεκίνησε η μάχη για το
ΛΕΠΕΤΕ, ο Φραγκιαδάκης έδειξε το πιο απάνθρωπο και σκληρό
πρόσωπο αρνούμενος να συζητήσει με τους συνταξιούχους
της Εθνικής Τράπεζας. Η απαξίωση προς εμάς έφτασε στο
αποκορύφωμά της με την μονομερή διακοπή της χρηματοδότη-
σης του ΛΕΠΕΤΕ και την απώλεια των επικουρικών παροχών
που πληρώναμε για χρόνια. Ο χρυσοπληρωμένος Φραγκιαδά-
κης καταδίκασε στην φτώχεια 16.500 συνταξιούχους της ΕΤΕ
χωρίς να νοιαστεί για τις ζωές και τις ανάγκες μας. Τώρα ήρθε
η ώρα να πάει από εκεί που ήρθε. 

Προφανώς το ζήτημα του ΛΕΠΕΤΕ ήταν αυτό που του έδωσε
τη χαριστική βολή. Η τεράστια αντίσταση που έδειξε ο κόσμος
στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΣΕΤΕ στις 25/4 έστειλε το
μήνυμα της αποτυχίας του. Με την σκληρή στάση του νόμιζε
πως θα καταφέρει να σπάσει την αντίστασή μας, όμως οι συν-
ταξιούχοι αποδείξαμε πως δεν υποχωρούμε από τις εισφορές
και τις παροχές που έχουμε πληρώσει δεκαετίες τώρα.

Το μήνυμα της αποπομπής Φραγκιαδάκη πρέπει να γίνει κα-
θαρό και προς τη διοίκηση της τράπεζας και προς το ΔΣ του
ΣΣΕΤΕ. Οι αγώνες μας έχουν αποτέλεσμα και γι' αυτό είναι και

ο μοναδικός δρόμος για να συνεχίσουμε. Δεν υπάρχουν περι-
θώρια για πισωγυρίσματα, για διάλογο με την διοίκηση της
Τράπεζας και για προσπάθειες συμβιβασμού, αλλά αντιθέτως
αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ χρειάζεται επιθετική,
διεκδικητική στρατηγική που δεν θα επιτρέψει, ούτε στην επό-
μενη διοίκηση να προχωρήσει με τα ίδια σχέδια.

Με την αποπομπή Φραγκιαδάκη αποδείχτηκε στην πράξη αυ-
τό που λέγαμε όλη την προηγούμενη περίοδο, πως το θέμα του

ΛΕΠΕΤΕ είναι κεντρικό πολιτικό ζήτημα τόσο για την ίδια την
Τράπεζα όσο και για την κυβέρνηση. Με τους αγώνες μας κα-
ταφέραμε να μετατρέψουμε την αδιαλλαξία του Φραγκιαδάκη
και της διοίκησης της τράπεζας σε πραγματικό πρόβλημα για
την ίδια την κυβέρνηση. Τώρα είναι η ώρα να δώσουμε ακόμα
μεγαλύτερη δύναμη στους αγώνες μας”, αναφέρει η Ιωάννα
Παυλοπούλου.
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…και η δύναμη 
του αγώνα

Την περασμένη εβδομάδα η Εθνική Τράπεζα
"ξήλωσε" τον Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, τον μέχρι
τώρα Διευθύνοντα Σύμβουλό της από την θέ-
ση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε,
με θερμά λόγια το απερχόμενο αφεντικό της
τράπεζας -όπως γίνεται πάντα σε κάθε εξα-
ναγκασμένη παραίτηση: "Ο Πρόεδρος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου κ. Κώστας Μιχαηλίδης
ευχαρίστησε εκ μέρους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου τον κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη για το
σημαντικό και δύσκολο έργο που επιτεύχθηκε
κατά την τελευταία τριετία..."

Στην πραγματικότητα, όμως, η θητεία του
ήταν μια σκέτη αποτυχία. Σύμφωνα με την Κα-
θημερινή (5/5/2018): "Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι οι αρνητικές εξελίξεις... σε κρίσιμα
ζητήματα... όπως το «ναυάγιο» στην πώληση
της Εθνικής Ασφαλιστικής, η ακύρωση της πώ-
λησης της θυγατρικής της στη Ρουμανία, αλλά
και οι χειρισμοί που έγιναν στο θέμα του επι-
κουρικού ταμείου (ΛΕΠΕΤΕ), δημιούργησαν
βαρύ κλίμα και ήταν αυτά που προκάλεσαν την
απόφαση... "

Αυτό που έκανε, όμως, όπως φαίνεται το
"ποτήρι να ξεχειλίσει" ήταν το αποτέλεσμα του
τελευταίου στρες τεστ. Τυπικά και οι τέσσερις
μεγάλες "συστημικές" ελληνικές τράπεζες
(Εθνική, Άλφα, Eurobank, Πειραιώς) πέρασαν
με επιτυχία την προσομοίωση, τόσο με το "βα-
σικό" όσο και με το "δυσμενές" σενάριο. Τυπι-
κά δεν θα χρειαστούν κάποια νέα ανακεφαλαι-
οποίηση μέσα στο άμεσο μέλλον. Μια προσε-
κτική ματιά, όμως, στα δεδομένα και τα αποτε-
λέσματα των στρες τεστ άλλα λέει.

Τ
ο "βασικό σενάριο" στηρίζεται στην
υπόθεση ότι η ελληνική οικονομία θα
αναπτυχθεί μέσα στην ερχόμενη τριε-

τία με ρυθμούς πάνω από 2,4% το χρόνο.
Τα οικονομικά επιτελεία τόσο της Τρόικας
όσο και της κυβέρνησης εκτιμούσαν ότι, με-
τά τα 8 χρόνια της συρρίκνωσης, η ελληνική
οικονομία θα εκτινασσόταν "σαν ελατήριο"
τη χρονιά που μας πέρασε: οι υπολογισμοί
τους μιλούσαν για αύξηση του ΑΕΠ κοντά
στο 2,7% μέσα στο 2017. Τα τελευταία στοι-
χεία, όμως, δείχνουν ότι έπεσαν παταγω-
δώς έξω: ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ πε-
ριορίστηκε στο 1,4%. Το ελατήριο αποδεί-
χτηκε τραγικά "ξεκούρδιστο". Το 2,4% δεν
είναι "βασικό" σενάριο. Μάλλον με σενάριο
επιστημονικής φαντασίας μοιάζει.

Και το χειρότερο δεν είναι αυτό: ακόμα και
με αυτούς τους εξωπραγματικούς ρυθμούς
ανάπτυξης οι τρεις από τις τέσσερις συστη-
μικές τράπεζες θα βρίσκονται, σύμφωνα με
το στρες τεστ, σε χειρότερη κατάσταση σε
τρία χρόνια από ότι είναι σήμερα. Ο "δείκτης
κεφαλαίου CET1" (χονδρικά η αναλογία των
ασφαλών κεφαλαίων μιας τράπεζας προς τα
κεφάλαια που έχει δανείσει) πέφτει από το
17,9% στο 16,6% για την Eurobank, από το
16,5% στο 16% για την Εθνική και από το
14,9% στο 14,5% για την Πειραιώς. Μόνο για
την Alpha Bank είναι θετικές οι προβλέψεις.

Το δυσμενές σενάριο στηρίζεται στην
υπόθεση ότι η ελληνική οικονομία θα συρρι-
κνωθεί κατά 1,3% το 2018, κατά 2,1% το
2019 ενώ θα αναπτυχθεί ελαφρά (0,2%) το
2020. Οι τέσσερις τράπεζες θα χάσουν, με

αυτό το σενάριο, αθροιστικά περίπου 15 δι-
σεκατομμύρια ευρώ. Παρά τις απώλειες αυ-
τές, καμιά από τις τέσσερις δεν πέφτει κά-
τω από το όριο του 6% που έχουν θέσει επί-
σημα οι διεθνείς κανονισμοί "Βασιλεία ΙΙΙ" -
για αυτό μιλούν τα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης για "επιτυχία". Αυτό που "ξέχασαν"
όμως να γράψουν είναι ότι από το στρες
τεστ του 2015 οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρ-
χές έχουν ανεβάσει το όριο ασφαλείας από
το 6% της Βασιλείας ΙΙΙ στο 8%. Όπως γρά-
φει η εφημερίδα Financial Times:

Δυσμενές σενάριο

"Με τους κανόνες του στρες τεστ του
2015, που απαιτούσε από τις τράπεζες να
διατηρούν αναλογία κεφαλαίων "επιπέδου Ι"
τουλάχιστον 8% με το δυσμενές σενάριο,
τρεις τράπεζες θα κόβονταν: η Πειραιώς, η
Εθνική και η Eurobank... Το (ίδιο το) τεστ
ήταν πολύ πιο ήπιο από το τεστ του 2015,
το οποίο υπέθετε ότι η οικονομία θα συρρι-
κνωνόταν με ρυθμό 3,9% κάθε χρόνο..."

Στην πραγματικότητα, αυτό που έδειξε το
στρες τεστ είναι ότι με το "ρεαλιστικό" σε-
νάριο της αναιμικής ανάπτυξης του "ξε-
κούρδιστου ελατηρίου" τόσο η Εθνική όσο
και η Πειραιώς και η Eurobank θα χρει-
αστούν μια νέα ανακεφαλαιοποίηση μέσα
στο άμεσο μέλλον, έτσι ώστε να μπορέσουν
να κρατηθούν πάνω από το ανεπίσημο όριο
του 8% που έχει τεθεί με το στρες τεστ του
2015 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα. Αυτή η εκτίμηση επιβεβαιώνει τα μαύρα
σενάρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμεί-

ου που επιμένει στην πρόβλεψή του για μια
νέα ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τρα-
πεζικού συστήματος ύψους 10 δις Ευρώ. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις ελληνι-
κές τράπεζες εξακολουθεί να είναι τα "κόκ-
κινα δάνεια" -που φτάνουν (στοιχεία Σε-
πτεμβρίου 2017) στο εφιαλτικό 45% (του
συνόλου των δανείων που έχουν χορηγή-
σει), το υψηλότερο ποσοστό (με διαφορά)
σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Το ΔΝΤ πιέζει
για επιτάχυνση τόσο των πλειστηριασμών
όσο και της πώλησης "πακέτων" δανείων σε
κερδοσκοπικά funds. Η επιτάχυνση, όμως,
απειλεί να ρίξει ακόμα πιο χαμηλά τις τιμές
και μαζί τους τα ποσοστά "ανάκτησης" των
τραπεζών, σπρώχνοντάς τες με αυτόν τον
τρόπο πιο κοντά στην αναγκαία ανακεφα-
λαιοποίηση.

Η Τρόικα έχει "βάλει στην άκρη" 20 δισε-
κατομμύρια Ευρώ από τα προγράμματα
"διάσωσης" της ελληνικής οικονομίας για να
αντιμετωπίσει κάποια νέα τραπεζική κρίση.
Αν οι τράπεζες είναι "υγιείς" και δεν χρει-
άζονται νέα ανακεφαλαιοποίηση, τότε τα
χρήματα αυτά μπορούν να αποδεσμευτούν
και να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκο-
πούς -πχ για την επαναγορά των "ακριβών"
(υψηλό επιτόκιο) δανείων του ΔΝΤ και της
ΕΚΤ που αποτελεί και έναν από τους πυλώ-
νες της "ελάφρυνσης του χρέους". Δεν προ-
σπαθούν να κοροϊδέψουν μόνο εμάς όλοι
αυτοί που λένε "οι ελληνικές τράπεζες πέ-
ρασαν με επιτυχία το στρες τεστ". Τους
εαυτούς τους προσπαθούν να ξεγελάσουν. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

22/3, Διαδήλωση συνταξιούχων ΕΤΕ



Ο
ι εξελίξεις των τελευταίων ημερών ξεκα-
θαρίζουν το πολιτικό τοπίο για κάθε ερ-
γάτη και εργάτρια. Δεν χρειάζεται να

περιμένουμε τον Αύγουστο για να δούμε πόσο
βρόμικη -κυριολεκτικά και μεταφορικά- είναι η
“έξοδος” που διαπραγματεύεται ο Τσίπρας και
οι υπουργοί του από τη μια μεριά και περιμέ-
νουν πώς και πώς τα λαμόγια της Δεξιάς από
την άλλη.

Τη βρομιά την έδειξαν κυριολεκτικά οι “επεν-
δυτές” στην Ξάνθη, στο Βόλο, στο Κερατσίνι
όπου τα εργοστάσιά τους πνίξανε τις εργατο-
γειτονιές με τους καταστροφικούς ρύπους από
τα τοξικά αέρια απόβλητά τους. Έδειξαν πόσο
πρόθυμοι είναι να θυσιάσουν την υγεία των ερ-
γατών και των οικογενειών τους στο βωμό του
κέρδους, αλλά και πόσο αδίστακτοι είναι να βα-
φτίζουν αυτή τη βρομιά σαν “καθαρή έξοδο”
από τα μνημόνια.

Τις ίδιες μέρες ήρθε στην επιφάνεια όχι μόνο
η οικολογική αλλά και η κοινωνική βρομιά τους
μέσα από την παραίτηση του διευθύνοντα σύμ-

βουλου της Εθνικής Τράπεζας Φραγκιαδάκη.
Είναι μια παραίτηση-ομολογία της αποτυχημέ-
νης λεηλασίας που κάνουν οι τραπεζίτες σε βά-
ρος μας. Χύμηξαν να αρπάξουν τις συντάξεις
από το ΛΕΠΕΤΕ και να ξεπουλήσουν δημόσιο
πλούτο και το μόνο που πέτυχαν είναι να απο-
δείξουν ότι η μαύρη τρύπα της χρεοκοπίας
τους δεν έχει πάτο.

Βρόμικα συμφέροντα

Ταυτόχρονα, η Νέα Δημοκρατία του Μητσο-
τάκη επιβεβαίωσε άλλη μια φορά πόσο δεμένη
είναι με αυτά τα βρόμικα συμφέροντα. Εκεί που
μίλαγε για εκλογές από την πρώτη μέρα που
έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ξεκαθαρίζει
ότι προτιμάει να ολοκληρώσει ο Τσίπρας την
“έξοδο” για λογαριασμό των “επενδυτών” και
μετά θα διεκδικήσει τη συνέχεια.

Ευτυχώς, απέναντι σε όλο αυτό το τοπίο υπάρ-
χει αντίσταση. Ο κόσμος δεν κάθεται με σταυρω-
μένα χέρια περιμένοντας την “έξοδο” Τσίπρα-
Τσακαλώτου και τις εκλογές. Απέναντι στην οικο-
λογική απειλή, βγήκε στους δρόμους και στο Κε-
ρατσίνι και στο Βόλο. Οι συνταξιούχοι της Εθνι-

κής Τράπεζας με τις κινητοποιήσεις τους ήταν
πρωταγωνιστές απέναντι στο φιάσκο Φραγκιαδά-
κη. Οι συμβασιούχοι σε όλο το Δημόσιο πιάνουν
το νήμα των απεργιών σε Νοσοκομεία, Σχολεία,
Δήμους και γενικεύουν το αίτημα για μόνιμη δου-
λειά για όλους με στάση εργασίας αυτή την Πα-
ρασκευή. Η Πρωτομαγιά έδειξε ότι η διάθεση για
μαχητική αντίσταση υπάρχει παντού.

Απαραίτητο συμπλήρωμα αυτής της διάθεσης
είναι το δυνάμωμα της αντικαπιταλιστικής Αρι-
στεράς. Της Αριστεράς που επιμένει ότι  λύση
είναι να σταματήσουμε να πληρώνουμε το χρέ-
ος αντί να κόβει τις συντάξεις η κάθε κυβέρνη-
ση πιο βαθιά από την προηγούμενη. Λύση είναι
η κρατικοποίηση κάτω από εργατικό έλεγχο της
ΑΓΕΤ και των ΕΛΠΕ αντί για ιδιωτικοποίηση μο-
νάδων της ΔΕΗ. Για να μπουν αυτοί οι κρίσιμοι
τομείς και οι αποφάσεις τους κάτω από πραγμα-
τικό δημόσιο έλεγχο αντί να θυσιάζουν τις λαϊ-
κές ανάγκες κυνηγώντας το κέρδος. Λύση είναι
να δοθούν λεφτά για προσλήψεις σε Υγεία και
Παιδεία αντί να δίνονται χάρισμα στο “πρωτογε-
νές πλεόνασμα” που επιβάλλουν ΕΕ και ΔΝΤ.

Η δεξιά δημαγωγία που θέλει να καπηλευτεί
την υποταγή του ΣΥΡΙΖΑ στις επιλογές των κα-
πιταλιστών, προσπαθεί να κρύψει πόσο ίδιες
και χειρότερες είναι οι δικές της επιλογές φο-
ρώντας τη γαλανόλευκη και πλειοδοτώντας σε
πατριδοκαπηλία. Ο αντικαπιταλισμός είναι η κα-
θαρή απάντηση γιατί χτυπάει το ίδιο το σύστη-
μα της βρομιάς. Διακόσια χρόνια μετά τον
Μαρξ και πενήντα χρόνια μετά τον Μάη του ‘68
το τετραήμερο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2018 έρχεται να
θυμίσει ότι η θέση όλων μας είναι στις γραμμές
της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς.
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Γενική απεργία κάλεσαν τα συν-
δικάτα στις 30 Μάρτη. 

Η απεργία αυτή έρχεται σε συ-
νέχεια όλων των αγώνων που
δόθηκαν το προηγούμενο διά-
στημα. Τον Γενάρη  ενάντια στον
αντιαπεργιακό νόμο της κυβέρ-
νησης. Το Φλεβάρη και το Μάρ-
τη με τις μεγάλες κινητοποιήσεις
σε σχολεία, νοσοκομεία και δή-
μους, που απαιτούσαν μαζικές
προσλήψεις και να μην απολυθεί
κανένας συμβασιούχος. Είναι
αποτέλεσμα της πίεσης για κλι-
μάκωση που έβαλαν αγώνες
όπως οι απεργίες στα ΕΛΠΕ και
στα καράβια. Των καθημερινών
κινητοποιήσεων στην ΕΥΑΘ. Εί-
ναι συνέχεια από την απεργία
στις 25 Απρίλη όπου απέργησαν
και διαδήλωσαν οι εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία, οι εργαζόμενοι
της ΔΕΗ ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση, οι συμβασιούχοι του ΥΠ-
ΠΟ, οι εργάτες της Λάρκο, οι
συνταξιούχοι και οι εκπαιδευτι-
κοί. Είναι το επόμενο απεργιακό
βήμα μετά την πανεργατική
απεργία της Πρωτομαγιάς και
τις απεργιακές κινητοποιήσεις
που ακολουθούν στο δημόσιο
τομέα.

Η απεργία στις 30 Μάη δίνει
τη δυνατότητα να συνδεθούν
όλες αυτές οι εργατικές μάχες.
Η επιτυχία της θα δώσει αυτοπε-
ποίθηση στο εργατικό κίνημα, θα
βάλει ακόμα μεγαλύτερες πιέ-
σεις στις συνδικαλιστικές ηγε-
σίες να κλιμακώσουν απεργιακά
και θα στείλει καθαρό μήνυμα
στην κυβέρνηση ότι η εργατική
τάξη δεν κάθεται με σταυρωμέ-
να χέρια, περιμένοντας την
“ανάπτυξη” που θα ποδοπατήσει
τα εργατικά δικαιώματα. 

Όλο και περισσότεροι εργαζό-
μενοι καταλαβαίνουν πως οι
υποσχέσεις ότι τον Αύγουστο
βγαίνουμε από τα μνημόνια, η
οικονομία μπαίνει σε κατάσταση
ομαλοποίησης και όλοι θα ζή-
σουμε καλύτερα, είναι απλά πα-
ραμύθια.

Η σημασία μιας γενικής απερ-
γίας όπως της 30ης Μάη δεν χω-
ράει καμία υποτίμηση ή χαρα-
κτηρισμούς περί “αντιδραστι-
κής” απεργίας, λόγω του προ-
βληματικού πολιτικού πλαισίου
της ΓΣΕΕ. Οι ηγεσίες των ΓΣΕΕ
και ΑΔΕΔΥ -δεν ήθελαν αλλά-
αναγκάστηκαν να καλέσουν την
απεργία από το βάρος των κινη-
τοποιήσεων του τελευταίου δια-
στήματος. 

30 Μάη

Εμπρός για 
Πανεργατική

συνέχεια στη σελίδα 5

Νέο Τεύχος
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Κ
ατασκήνωση διαμαρτυρίας
έξω από το Υπουργείο
Εσωτερικών, στην πλατεία

Κλαυθμώνος, έχουν στήσει οι
συμβασιούχοι – παρατασιούχοι
εργαζόμενοι των δήμων, αντιστε-
κόμενοι στο σφαγείο των απολύ-
σεων. 

Οι πρώτες σκηνές στήθηκαν την
επόμενη της Πρωτομαγιάς και μέ-
ρα με την ημέρα συσπειρώνουν
όλο και περισσότερους εργαζόμε-
νους, φέρνοντας μνήμες από το νι-
κηφόρο αγώνα που έδωσαν πριν
μερικά χρόνια στην Καραγιώργη
Σερβίας, οι καθαρίστριες του
Υπ.Οικονομικών, οι σχολικοί φύλα-
κες και οι διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί.

Η Εργατική Αλληλεγγύη βρέθη-
κε στην πλ.Κλαυθμώνος και μίλη-
σε με δύο αγωνιζόμενους συμβα-
σιούχους, τον Τάσο Κλεισιάρη και
τον Στέλιο Πανταζή.

“Είμαστε για 6η ημέρα με σκη-
νές στην πλατεία Κλαυθμώνος”
μας λέει ο Τάσος. “Έχουμε στή-
σει ένα κέντρο αγώνα και πα-
λεύουμε για τη μετατροπή των
συμβάσεών μας σε αορίστου χρό-
νου. Πολλοί από μας φτάνουν
ακόμα και 40 μήνες εργασίας
στους δήμους. Πέρυσι το καλο-
καίρι κάναμε μια μεγάλη κινητο-
ποίηση περίπου 10 ημερών. Τότε
κερδίσαμε παράταση των συμβά-
σεών μας για ένα 8μηνο, μετά
όμως ήρθαν οι απολύσεις. Έκα-
ναν ένα διαγωνισμό που, με τους
όρους με τους οποίους έγινε, μας
πέταξε ουσιαστικά απ'έξω. Αρχί-
σαμε έτσι έναν αγώνα πριν αρκε-
τές βδομάδες, συντονιστήκαμε

μεταξύ μας και προχωρήσαμε σε
συγκεντρώσεις εδώ έξω από το
Υπουργείο Εσωτερικών. Τώρα συ-
νεχίζουμε με το Κέντρο Αγώνα
που στήσαμε στην πλ.Κλαυθμώ-
νος. Πρώτα στήθηκε μια σκηνή κι
ένα πανό και μέρα με την ημέρα
γινόμαστε όλο και περισσότεροι. 

Μέχρι τώρα είμαστε εργαζόμε-
νοι από περισσότερους από 17
δήμους. Περιμένουμε κι άλλους.
Έρχονται και συνάδελφοι από
επαρχία. Θα μείνουμε μέχρι τέ-
λους. Ούτε η καταρρακτώδης
βροχή το Σαββατοκύριακο μας
πτόησε. Δεν θα σταματήσουμε
μέχρι να δικαιωθούμε. Ο κόσμος
που περνάει από την πλ.Κλαυθ-
μώνος είναι πολύ θετικός. Συμπα-
ραστέκεται. Ακόμα και τουρίστες
που δεν γνωρίζουν το ζήτημα,

τους εξηγούμε και δηλώνουν τη
συμπαράστασή τους”.

Δυο νεκροί στην Τήνο

Ζητάμε να μας σχολιάσουν το
γεγονός ότι ο κλάδος που εργά-
ζονται έχει φτάσει να είναι από
τους πιο επικίνδυνους, γεγονός
που ήρθε ξανά στην επιφάνεια, με
τους δύο νεκρούς εργαζόμενους
στην Τήνο. 

“Υπάρχει μεγάλη επικινδυνότη-
τα, ειδικά στη δουλειά στα απορρι-
ματοφόρα, η οποία μεγαλώνει όταν
δεν υπάρχει η εμπειρία που απο-
κτιέται με το χρόνο. Όταν λοιπόν
διώχνεις κόσμο που έχει αποκτήσει
αυτή την εμπειρία και βάζεις κόσμο
που δεν την έχει, η επικινδυνότητα
μεγαλώνει. Κι έχουμε ατυχήματα,
πολλές φορές και θανατηφόρα. Η

συχνότητα των ατυχημάτων μεγα-
λώνει όταν μπαίνει μια νέα 'σειρά'
εργαζομένων. Σε αυτό αν προσθέ-
σεις και το γεγονός ότι τα αυτοκί-
νητα είναι απαρχαιωμένα – όλα
συντελούν στο να γίνει το κακό”
εξηγεί ο Τάσος. “Οι νεκροί συνά-
δελφοι έχουν περάσει τους 40 τα
τρία τελευταία χρόνια. Αυτό τα λέει
όλα” θυμίζει ο Στέλιος. “Και βάλε
πόσα είναι 'μικρά' ατυχήματα που
δεν ακούγονται. Που μόνο μικρά
δεν είναι. Δεν πεθαίνεις μεν, αλλά
μπορεί να χάσεις δάκτυλα, να απο-
κτήσεις αναπηρίες”. 

Σχετικά με τη στάση εργασίας
που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ στις 11
του Μάη ο Τάσος σχολιάζει ότι
“είναι πολύ καλό το ότι υπάρχει
μπροστά μας μια απεργιακή κινη-
τοποίηση σε όλο το δημόσιο για
το ζήτημα της ελαστικής εργα-
σίας. Παρ'ότι ο αγώνας ξεκίνησε
από τους συμβασιούχους είναι
πολύ θετικό να παλέψει όλος ο
κόσμος, γιατί αυτό που παλεύου-
με είναι το αυτονόητο: Να επι-
στρέψουμε στη δουλειά. Τέτοιες
κινητοποιήσεις βοηθάνε στον
αγώνα. Στην ανακοίνωση που
βγάλαμε σαν κέντρο αγώνα κα-
λούμε σε προσυγκέντρωση εδώ
στην πλ. Κλαυθμώνος”.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Στο “κόκκινο”
το Νοσοκομείο 
του Ρίου

Σ
το κόκκινο βρίσκεται η λειτουργία
του νοσοκομείου του Ρίου στην
Πάτρα, λόγω ελλείψεων, αναδει-

κνύοντας την επιτακτική ανάγκη για αύ-
ξηση της χρηματοδότησης και για μαζι-
κές και μόνιμες προσλήψεις.

Όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι
τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο
νοσηλεύονται 21 με 22 διασωληνωμένα
περιστατικά, όταν το νοσοκομείο διαθέ-
τει 12 κλίνες ΜΕΘ. 

Το πρόβλημα εντείνεται λόγω της έλ-
λειψης ιατρικών ειδικοτήτων στην περι-
φέρεια καθώς μπορεί να υπάρχουν κε-
νές κλίνες εκεί, δεν υπάρχουν όμως αν-
τίστοιχα ειδικευμένοι γιατροί στα νοσο-
κομεία. 

“Μέχρι και σήμερα από την διοίκηση
δίνονταν προσωρινές λύσεις σε φάσεις
όξυνσης του προβλήματος, όπως ήταν
η μεταφορά προσωπικού από άλλες
κλινικές, προκειμένου να λειτουργή-
σουν προσωρινά κλίνες, οι οποίες όμως
λύσεις επιβάρυναν ουσιαστικά την γενι-
κότερη λειτουργία του νοσοκομείου,
λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπι-
κού που υπάρχει και την οριακή λει-
τουργία των κλινικών” αναφέρει το αντι-
καπιταλιστικό σχήμα στο νοσοκομείο
ΕΑΠ-ΝΥΣΤΕΡΙ.

Κίνδυνος

“Η φιλοξενία ασθενών εκτός ΜΕΘ εγ-
κυμονεί κινδύνους για την εξέλιξη της
πορείας του νοσηλευόμενου, λόγω της
πιθανότητας λοίμωξης από μικρόβια σε
χώρους που δεν διαθέτουν το αποστει-
ρωμένο περιβάλλον που απαιτείται για
τη νοσηλεία τέτοιων περιστατικών.

Νοσηλεύονται μακριά από το εξειδι-
κευμένο προσωπικό, ενώ πολλές φορές
λόγω έλλειψης αναπνευστήρα τίθονται
φορητά αναπνευστηράκια τα οποία
χρησιμοποιούνται κυρίως για την μετα-
φορά των διασωληνωμένων ασθενών.
Παράλληλα στα τμήματα αυτά επιβαρύ-
νονται οι εργαζόμενοι με περικοπές των
ρεπό, λόγω της ανάγκης που υπάρχει
για την ενίσχυση των βαρδιών.

Όλα αυτά την στιγμή που η κυβέρνη-
ση δηλώνει την πρόθεσή της να μην
προχωρήσει σε ανανέωση των συμβά-
σεων των εργαζομένων στις ΜΕΘ πα-
νελλαδικά, που προσλήφθηκαν μέσω
ΚΕΕΛΠΝΟ, λόγω της γενικής εκκαθάρι-
σης που ετοιμάζεται να κάνει στο
ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ ο ΟΑΣΑ σε έκθεσή του
για τις προσλήψεις προσωπικού στα νο-
σοκομεία ζητά να μην ισχύσει ούτε το
μέτρο πέντε συνταξιοδοτήσεις/μία
πρόσληψη για το ιατρικό προσωπικό
λόγω «δημοσιονομικών επιπτώσεων».
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, το αί-
τημα των εργαζομένων στην υγεία για
μόνιμες και μαζικές προσλήψεις προ-
σωπικού προβάλλει σήμερα ως ρεαλι-
στικό και αναγκαίο”.

Οι συμβασιούχοι, οι νεκροί και το 46ο συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Σ
φαγή: αυτή είναι η λέξη που ταιριάζει
για την κατάσταση στους ΟΤΑ το τελευ-
ταίο διάστημα. Σφαγή κυριολεκτικά και

μεταφορικά. Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσεις ότι
σε έναν εργασιακό χώρο έχουμε 45 θανάτους
τα τελευταία τρία χρόνια; Πώς αλλιώς να πεις
ότι χιλιάδες συναδέλφισσες και συνάδελφοι
απολύονται; 

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της
προκήρυξης 3Κ, η μεγάλη πλειοψηφία των
συμβασιούχων – παρατασιούχων οδηγείται
στην απόλυση (παράδειγμα στο δήμο Θεσσα-
λονίκης, μόνο 150 «πέτυχαν» από περισσότε-
ρους από 750 που δούλευαν). 

Οι συνάδελφοι συμβασιούχοι συνέχισαν να
παλεύουν με κινητοποιήσεις στο δρόμο, κα-
θώς βλέπουν ότι με τα δικαστήρια δε βγαίνει
τίποτα. Μόνο με τους αγώνες τους μπορούν
να φέρουν τα πάνω κάτω, όπως τον περσινό
Μάη – Ιούνη. Μόνο έτσι μπορούν να καλυ-
φθούν οι ανάγκες σε προσωπικό των ΟΤΑ (οι
νέες προσλήψεις δεν έφταναν ούτε καν τον
αριθμό των αποχωρήσεων). 

Δυστυχώς η «τελική λύση» της προκήρυξης,
ετοιμάζεται να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες κα-
τηγορίες συμβασιούχων, όπως το Βοήθεια στο
Σπίτι, ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ και άλλες κοινωνικές υπηρε-
σίες. Ήδη οι εργαζόμενοι στο ΒσΣ ετοιμαζόμα-

στε με συνελεύσεις και πανελλαδικό συντονισμό
να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη, που πάει να
πετάξει στο δρόμο εργαζόμενους 15 χρόνων!

Είναι απαραίτητο σήμερα ένα κίνημα μονιμο-
ποιήσεων (με άμεση μετατροπή των συμβάσε-
ων) αλλά και μαζικών προσλήψεων στους
ΟΤΑ. Αυτό φαίνεται και από το τραγικό αριθμό
νεκρών συναδέλφων (που πολλοί ήταν συμβα-
σιούχοι). Ποιά είναι η αιτία; 

Εντατικοποίηση

Πολλές φορές έχουν καταγγελθεί από τα σω-
ματεία η έλλειψη μέτρων ασφαλείας και ΜΑΠ, η
αδράνεια των τεχνικών και των επιτροπών υγιει-
νής και ασφάλειας κ.α, αλλά το βασικότερο εί-
ναι η εντατικοποίηση στη δουλειά, ότι σήμερα
βγάζουμε περισσότερη δουλειά λιγότεροι άν-
θρωποι. Με περισσότερες αρμοδιότητες και μη-
δενικές προσλήψεις τα τελευταία 9 χρόνια! 

Οι διπλο-τριπλοβάρδιες, τα ρεπό που τρώ-
γονται, η πίεση για να βγει η δουλειά, οδηγεί
σε επαγγελματικές ασθένειες και θανάτους.
Όλοι οι οδηγοί ξέρουν ότι «η όπισθεν απαγο-
ρεύεται», οι χειριστές εργαλείων ότι «τα ΜΑΠ
είναι απαραίτητα» αλλά πιέζονται να τα κά-
νουν. Η εντατικοποίηση και η έλλειψη προσω-
πικού σκοτώνει.

Όλα αυτά αναφέρθηκαν και συζητήθηκαν

και στο 46ο συνέδριο της ομοσπονδίας: τα
μνημόνια και το πώς θα βγούμε. Οι τεράστιες
ελλείψεις, οι νεκροί μας, η αυξανόμενη ιδιωτι-
κοποίηση, αλλά και οι αγώνες των συμβασιού-
χων, η αποχή από την αξιολόγηση, όλες οι με-
γάλες και μικρές μάχες που δόθηκαν στους
δήμους τα τελευταία χρόνια. 

Ζωντανές εικόνες (όπως η οργάνωση της
απεργίας στο δήμο Αγ. Παρασκευής), πολιτι-
κές τοποθετήσεις από τους συνέδρους της
αριστεράς, έδωσαν την εικόνα ενός κόσμου
που παλεύει και αναζητά λύσεις: από τα εργα-
σιακά μέχρι την κόντρα με το ρατσισμό (με ψή-
φισμα ενάντια στις φασιστικές επιθέσεις εναν-
τίον προσφύγων στη Λέσβο) και τον πόλεμο. 

Όμως πέρα από τις καταγγελίες και τις ανα-
φορές στο κίνημα, δεν αποφασίστηκε συγκε-
κριμένο πρόγραμμα δράσης, που θα διεκδι-
κούσε εδώ και τώρα όλα αυτά που δικαιούμα-
στε και θα πρεπε να απαιτήσουμε: μονιμοποί-
ηση, μαζικές προσλήψεις, αυξήσεις, ασφάλεια
και δικαιώματα. Αυτό πρέπει να είναι η απάν-
τηση των εργατών των δήμων για έξοδο από
την κρίση.

Νίκος Χατζάρας, 
παρατηρητής στο 46ο συνέδριο της ΠΟΕ ΟΤΑ

από το Σύλλογο Εργαζομένων 
Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΟΤΑ

“Μέχρι να δικαιωθούμε”

Κέντρο αγώνα συμβασιούχων ΟΤΑ έξω από το υπ. Εσωτερικών
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11 MAH Aπεργιακό μπαράζ στο δημόσιο

Α
περγιακό μπαράζ για τους ερ-
γαζόμενους στο δημόσιο φέρ-
νει ο Μάιος. Η αρχή έγινε με

την απεργία της Εργατικής Πρωτο-
μαγιάς και η συνέχεια περιλαμβάνει
δύο στάσεις εργασίας –μία ήδη
πραγματοποιήθηκε στις 3 Μάη και
μία οργανώνεται στις 11 Μάη– και
ακολουθεί η συμμετοχή στην 24ωρη
Γενική Απεργία στις 30 του μήνα.

11 Μάη – Μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων

Η διεκδίκηση για μονιμοποίηση
όλων των ελαστικά εργαζόμενων εί-
ναι στο κέντρο της απεργιακής κινη-
τοποίησης στις 11 Μάη. H ΑΔΕΔΥ
έχει κηρύξει στάση εργασίας από
τις 12μεσ έως το τέλος του ωραρί-
ου. Η ΔΟΕ καλεί σε στάση απο τις
8πμ. Η ΟΛΜΕ καλεί στάση από τις
11πμ με κατεύθυνση προς τις ΕΛΜΕ
και τους διδασκαλικούς συλλόγους
να βγάλουν πρόσθετη στάση εργα-
σίας από τις 8 το πρωί. Οι συμβασι-
ούχοι του υπουργείου Πολιτισμού
κατεβαίνουν σε 24ωρη απεργία. Αν-
τίστοιχη προσπάθεια για “επέκταση”
της στάσης που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ γί-
νεται σε μια σειρά πρωτοβάθμια σω-
ματεία. 

Απεργιακή συγκέντρωση θα πραγ-
ματοποιηθεί στη 1μμ στα Προπύλαια
και θα ακολουθήσει πορεία στο
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης. 

Η προκήρυξη της στάσης εργα-
σίας από την ΑΔΕΔΥ ήρθε κάτω από
την πίεση για κλιμάκωση που έβαλαν
από τη μια οι απεργίες της 25ης
Απρίλη -όπου βρέθηκαν μαζί στο
δρόμο, οι εργαζόμενοι από τα νοσο-
κομεία, τη ΔΕΗ, τη Λάρκο, το ΥΠΠΟ
και οι συνταξιούχοι- κι από την άλλη
οι συνεχιζόμενες μάχες για μόνιμη
και σταθερή εργασία που δίνουν μια

σειρά κλάδοι του δημοσίου και όχι
μόνο.

Στη σύσκεψη που κάλεσε η ΑΔΕ-
ΔΥ με τις συνδικαλιστικές ομοσπον-
δίες στις 30/4, για το ζήτημα της
ελαστικής εργασίας, έγιναν παρεμ-
βάσεις από εκπροσώπους συμβασι-
ούχων και συνδικαλιστών της αρι-
στεράς που ανάγκασαν τη συνομο-
σπονδία να κηρύξει την απεργιακή
κινητοποίηση από τις 12μεσ μέχρι τη
λήξη του ωραρίου. Αρκετές από τις
παρεμβάσεις στη σύσκεψη μίλησαν
και για την ανάγκη κλιμάκωσης των
κινητοποιήσεων μετά τις 11 Μάη, με
αίτημα τη μονιμοποίηση όλων.

Με τη στάση εργασίας της 11ης
Μάη δίνεται μια πρώτης τάξης ευ-
καιρία να ενωθούν σε ένα μεγάλο
ποτάμι “τα διαφορετικά ρυάκια” που
παλεύουν για μόνιμη και σταθερή
εργασία. Οι υγειονομικοί που πα-
λεύουν ενάντια στις απολύσεις συμ-
βασιούχων κι επικουρικών, οι παρα-
τασιούχοι των δήμων που ήδη βρί-

σκονται σε κινητοποιήσεις έχοντας
στήσει σκηνές στην πλ.Κλαυθμώνος,
οι συμβασιούχοι του ΥΠΠΟ που επί-
σης βρίσκονταν σε 24ωρη απεργία
πριν μια βδομάδα, οι αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί που έβγαιναν κάθε
Παρασκευή στο δρόμο. Το πιο ση-
μαντικό, η απεργιακή κινητοποίηση
στις 11 Μάη δίνει τη δυνατότητα για
το παραπάνω βήμα, την κοινή απερ-
γιακή δράση των συμβασιούχων με
τους μόνιμους συναδέλφους τους.
Αυτή η ενότητα μόνιμων κι ελαστικά
εργαζόμενων είναι που μπορεί να
ανατρέψει τα μνημονιακά σχέδια για
επέκταση της ελαστικής εργασίας
και να επιβάλλει μονιμοποιήσεις και
μαζικές προσλήψεις. 

Με αυτή την προοπτική οι αγωνι-
στές κι οι αγωνίστριες του Συντονι-
στικού των Νοσοκομείων και του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια
έχουν ριχτεί στη μάχη για την οργά-
νωση της κινητοποίησης στις 11 Μάη
και της γενικής απεργίας που ακο-

λουθεί. Το απόγευμα της Τρίτης 8/5,
πραγματοποιούσαν κοινή συνέλευση
στο αμφιθέατρο του Αγ.Σάββα. 

“Παλεύουμε να γίνει η 11 Μάη άλ-
λο ένα μαζικό απεργιακό βήμα του
αγώνα ενάντια στις απολύσεις και
τις περικοπές, για μαζικές προσλή-
ψεις και χρηματοδότηση των κοινω-
νικών υπηρεσιών που στενάζουν,
που θα κλιμακωθούν με την πανερ-
γατική απεργία των συνδικάτων στις
30 Μάη. Για να ξεδιπλωθεί ένα δυνα-
τό απεργιακό κίνημα που δεν θα
αφήσει να περάσει «η ανάπτυξη»
που ονειρεύεται η κυβέρνηση και οι
δανειστές, πάνω από τα δικαιώματα
των εργαζόμενων” τονίζει ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια σε προ-
κήρυξή του. 

3 Μάη – Κάτω τα χέρια 
από τα ΒΑΕ

Αιχμή της στάσης εργασίας στις 3
Μάη ήταν το ζήτημα των Βαρέων κι
Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Αφορ-

μή στάθηκε η συγκρότηση 17μελούς
επιτροπής από την κυβέρνηση –χω-
ρίς τη συμμετοχή εργαζομένων–
που θα εξετάσει την αναθεώρηση
της λίστας με τα επαγγέλματα που
θεωρούνται ανθυγιεινά, με κίνδυνο
να εξαιρεθούν αρκετά από τα ήδη
περιλαμβανόμενα και να περικοπούν
τα αντίστοιχα επιδόματα.

Κάποιοι τεχνοκράτες δηλαδή, θα
κρίνουν και θα αποφασίσουν για το
αν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νο-
σοκομεία, ή οι εργαζόμενοι στην κα-
θαριότητα των δήμων, κάνουν ανθυ-
γιεινή δουλειά. Λες και μπορεί ο κοι-
νός νους να αμφισβητήσει κάτι τέ-
τοιο.

Γι'αυτό και παρά το γεγονός ότι η
στάση εργασίας προκηρύχθηκε μό-
λις την προηγούμενη ημέρα, εκατον-
τάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν στη
συγκέντρωση στο Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους και την πορεία προς το
Υπουργείο Οικονομικών.

“Είμαστε εδώ με τους μόνιμους
συναδέλφους μας και απαιτούμε όχι
μόνο να μην κοπεί το ανθυγιεινό επί-
δομα αλλά να επεκταθεί και σε
όλους τους ελαστικά εργαζόμενους,
είτε είναι ορισμένου χρόνου, είτε
ΕΣΠΑ, είτε με μπλοκάκι. Και το ίδιο
να γίνει και στον ιδιωτικό τομέα. Αυ-
τό που συμβαίνει με τους συμβασι-
ούχους στο δημόσιο είναι ένα σκάν-
δαλο. Η μεγάλη πλειοψηφία των
συμβασιούχων δεν παίρνει το ανθυ-
γιεινό επίδομα παρ'ότι προσφέρει
τις ίδιες ακριβώς εργασίες με τους
μόνιμους συναδέλφους. Ειδικά στο
Υπουργείο Πολιτισμού κανένας ερ-
γαζόμενος συμβασιούχος δεν παίρ-
νει ανθυγιεινό επίδομα” δήλωσε ο
Αντώνης Σκαρπέλης, γραμματέας
του Σωματείου Έκτακτου Προσωπι-
κού του ΥΠΠΟ. 

Σ.Μ.

Γενική απεργία 30/5

Με συνθήματα “Πάρτε πίσω την τροπολογία – μαζικοί μόνιμοι διορι-
σμοί εκπαιδευτικών” έγινε η παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματο-
ποίησαν την Τετάρτη 2 Μάη, αναπληρωτές δάσκαλοι ειδικής αγωγής

στην Ξάνθη. Η κινητοποίηση έγινε στην εκδήλωση που οργάνωσε το ΚΕΔΔΥ Ξάνθης με ομιλητή τον
διευθυντή Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας Π. Κασσιανό, με θέμα το ν/σ που ετοιμάζει η
κυβέρνηση για τις υποστηρικτικές δομές στην εκπαίδευση. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σχέδιο
νόμου που φέρνει από την πίσω πόρτα την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μο-
νάδας. 

Οι σχολικές μονάδες αγκομαχούν από τις ελλείψεις προσωπικού. Αντί λοιπόν για αξιολογήσεις
χρειαζόμαστε μαζικούς διορισμούς. Επόμενο βήμα για τους δασκάλους, μόνιμους κι αναπληρωτές,
είναι η συμμετοχή στη στάση εργασίας της 11ης Μάη και στη γενική απεργία που ακολουθεί. 

Τζεμαλί Μηλιαζήμ

συνέχεια από τη σελίδα 3

Το πλαίσιο της απεργίας θα το καθορίσουν οι εκατοντάδες χιλιάδες που θα
απεργήσουν και θα διαδηλώσουν σε όλη τη χώρα. Η επιτυχία της απεργίας θα
είναι η καλύτερη απάντηση στις συνδικαλιστικές ηγεσίες που αντί να οργανώ-
σουν και να κλιμακώσουν τους αγώνες φτιάχνουν “κοινά πλαίσια αγώνα” με τα
αφεντικά. Αντί να συντονίσουν τις μάχες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση δεν λένε
κουβέντα για το ξεπούλημα των κοινωνικών αγαθών. Αντί να οργανώσουν
απεργίες για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, μιλάνε για ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας. Αντί για τα εργατικά συμφέροντα, μιλάνε για “αντα-
γωνιστικότητα της οικονομίας”.  

Θα στείλει το μήνυμα στους γραφειοκράτες ότι οι εργαζόμενοι δεν συμβιβά-
ζονται όπως αυτοί με τα αφεντικά, την κυβέρνηση και τους δανειστές, αλλά
συνεχίζουν τον απεργιακό αγώνα για να ξηλώσουμε όλα τα μνημόνια. Και η αν-
τικαπιταλιστική αριστερά έχει χρέος να πρωτοστατήσει στην οργάνωση και αυ-
τής της μάχης για να καθορίσει ότι μαζί με τις διεκδικήσεις των εργαζομένων
για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για μπλοκάρισμα των ιδιωτικοποιήσεων, για
τσάκισμα των μνημονίων, θα βάλει την αντικαπιταλιστική προοπτική.

Στάση εργασίας και γενι-
κή συνέλευση την Τετάρτη
9 Μάη, στη 1:30μμ καλεί ο
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αγ.Παρασκευής.
“Οι απολύσεις συνεχίζονται, οι ελαστικές σχέσεις
επεκτείνονται, τα επιδόματα περικόπτονται, η εν-
τατικοποίηση της εργασίας αυξάνεται, οι ιδιωτικο-

ποιήσεις καραδοκούν, το μό-
νο που έχει μείνει είναι η μα-
ζική συμμετοχή όλων στην

στάση της Παρασκευής 11 Μάη και στην Απεργία
στις 30 Μάη ώστε να απαντήσουμε δυναμικά και
αποφασιστικά” αναφέρει στο κάλεσμά του για τη
συνέλευση.

ΞΑΝΘΗ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Απεργιακή διαδήλωση για ΒΑΕ, 3 Μάη
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Σ
τις 9 Μάη εκδικάζεται στα δικα-
στήρια της Ευελπίδων η μήνυση
που έχει κάνει ο υποψήφιος

βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Κουρά-
κος Αθανάσιος, εναντίον της Κατερί-
νας Πατρικίου μέλους του ΠΣΟ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ με την κατηγορία της ηθι-
κής αυτουργίας σε ξυλοδαρμό.

Η μήνυση κατατέθηκε την ημέρα
των εκλογών στις 25 Γενάρη 2015 στο
Α.Τ. Πετρούπολης. Εκείνη την ημέρα
τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής
προσπαθούσαν να τρομοκρατήσουν
τον κόσμο της Αριστεράς με επιθέσεις
σε μια σειρά από εκλογικά κέντρα με
τραμπουκισμούς στην Νίκαια αλλά και
στην Πετρούπολη, όπου έσπασαν το
τραπεζάκι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κατέστρε-
ψαν προεκλογικό υλικό και προπηλά-
κισαν συντρόφους.

Οι προσπάθειές τους έπεφταν στο
κενό και ακολούθησαν την τακτική της
θυματοποίησης στοχοποιώντας αγωνι-
στές της Αριστεράς. Η υπόθεση αυτή

έγινε ευρύτερα γνωστή με την φράση
«επιδείξατε φωτογραφίες σεσημασμέ-
νων ατόμων, μελών του κόμματος ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ» που χρησιμοποίησε το τοπικό
Α.Τ. σε έγγραφό του προς την Ασφά-
λεια ώστε να δείξουν φωτογραφίες στο
μέλος της Χ.Α., για να «αναγνωρίσει»
και να στοχοποιήσει αγωνιστές.

“Δεν είναι η πρώτη φορά που η Χ.Α.
στοχοποιεί αγωνιστές της αριστεράς!
Αλλά και αυτή η προσπάθειά τους θα
πέσει στο κενό. Οι δολοφόνοι του Σ.
Λουκμάν και του Π. Φύσσα δεν είναι
θύματα αλλά εγκληματίες”, τονίζει
στην ΕΑ η Κατερίνα Πατρικίου.

“Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό
κίνημα μαζί με τα σωματεία και την Αρι-
στερά θα συνεχίσουν να δίνουν καθημε-
ρινά την μάχη ενάντια στην εγκληματική
δράση της Χ.Α. και θα αναδεικνύουν τον
νεοναζιστικό της χαρακτήρα. 

Με ψευδείς μηνύσεις και κατηγο-
ρίες δεν θα μας τρομοκρατήσουν”,
συνεχίζει.

9/5 η δίκη 
κατά Καρυδομάτη

Ε
κδικάζεται την Τετάρτη 9/5 στο Εφετείο της Αθή-
νας η μήνυση που έχει καταθέσει η Δήμητρα Τζά-
κου, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ, κατά του δικηγόρου Ευ-

στάθιου Καρυδομάτη, συνήγορου υπεράσπισης του πυ-
ρηνάρχη της ΧΑ Νίκαιας, Πανταζή. Στις 4/12/15 μεσού-
σης της εξέτασης της υπόθεσης Φύσσα, της είχε επιτε-
θεί και την είχε χτυπήσει μέσα στην δικαστική αίθουσα
των γυναικείων φυλακών Κορυδαλού.

Ο Καρυδομάτης (μεγαλοστέλεχος της ΝΔ) είναι επί-
σης υπόδικος για υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρή-
ματος. Ο ίδιος υπήρξε συνήγορος και του χρυσαυγίτη
Β. Στεφανάκη που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την Φαίη
Μπλάχα στις 6 Απριλίου 2013 στη Νέα Μάκρη. Στις
4/12/15 κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής διακοπής
επιτέθηκε πρώτα σε γερμανό δημοσιογράφο που παρα-
κολουθούσε τη δίκη της ναζιστικής συμμορίας, ενώ
αμέσως μετά χειροδίκησε ρίχνοντας σφαλιάρα στην Δ.
Τζάκου που βρισκόταν στο ακροατήριο. 

Ήταν η αρχική περίοδος της δίκης που το “Τάγμα Συ-
νηγόρων” της ΧΑ κλιμάκωνε την ένταση μέσα στην δι-
καστική αίθουσα με σκοπό τον αποπροσανατολισμό
από τη διαλεύκανση της υπόθεσης Φύσσα και με κύριο
μέλημα την απόκρυψη της οργανωμένης ιεραρχικής
δράσης της εγκληματικής ναζιστικής συμμορίας.

9/5 Εκδικάζεται η ψευτομήνυση 
κατά της Κατερίνας Πατρικίου

Τ
α ξημερώματα της Πρωτομαγιάς, τάγμα
εφόδου φασιστών επιτέθηκε, λήστεψε και
τραυμάτισε νεολαίο αγωνιστή της νΚΑ και

της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην πλατεία του Ν. Ηρακλείου.
Σε ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ Ν. Ηρακλείου για
την φασιστική επίθεση αναφέρεται μεταξύ άλ-
λων: 

“Το τελευταίο διάστημα οι εμφανίσεις και οι
επιθέσεις των φασιστών στη γειτονιά μας, όλες
μέσα στη νύχτα, είναι συχνές. Κάνουν επιθέσεις
σε νεολαίους και μετανάστες, βρωμίζουν τους
τοίχους με ναζιστικά σύμβολα και τους δρό-
μους με ναζιστικά τρυκάκια. Ενώ το σύνολο των
εργαζόμενων και της νεολαίας τους έχει απο-
μονώσει ως ρατσιστές ναζιστές δολοφόνους, η
κυβέρνηση και οι επίσημοι θεσμοί του κράτους
τους ενισχύουν με την όξυνση της ρατσιστικής
πολιτικής απέναντι στους πρόσφυγες και της
εθνικιστικής και πολεμοκάπηλης πολιτικής στα
Βαλκάνια και στο Αιγαίο.

Να μην τους αφήσουμε να βγουν από τις
τρύπες τους”, τονίζεται στην ανακοίνωση. Την
Τρίτη 8/5, την ώρα που η Εργ. Αλληλεγγύη πή-
γαινε στο τυπογραφείο, φορείς του Ν. Ηρακλεί-
ου, αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές οργανώ-
σεις, μεταξύ αυτών και η ΚΕΕΡΦΑ, προχωρού-
σαν σε σύσκεψη για την διοργάνωση κινηματι-
κής απάντησης ενάντια στην προσπάθεια των
φασιστών της ΧΑ να σηκώσουν κεφάλι στη γει-
τονιά.

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 12 Mάη
Αντιφασιστική
συγκέντρωση

Α
ντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποι-
είται το Σάββατο 12 Μάη στην Πλ.Κύ-
πρου στις 6μμ. Όπως αναφέρει ανάμεσα

σε άλλα στο κάλεσμά της η ΚΕΕΡΦΑ:

«Ανήμερα της Πρωτομαγιάς, ομάδα της Χρυ-
σής Αυγής επιχείρησε να εμφανιστεί στη γειτο-
νιά της Καλλιθέας, βεβηλώνοντας με συνθήμα-
τα το σχολικό συγκρότημα του Αγίου Νικολάου,
που βρίσκεται επί της λεωφόρου Θησέως. Το
συγκεκριμένο κτίριο φέρει ισχυρό συμβολισμό,
καθώς αποτέλεσε τον τόπο φυλάκισης του Νί-
κου Μπελογιάννη. Μετά από δυο μέρες, πέτα-
ξαν τρικάκια στις γειτονιές της Καλλιθέας και
της Νέας Σμύρνης.

Το γεγονός αυτό προστίθεται σε μια σειρά
ενεργειών με τις οποίες οι υπόδικοι φασίστες
της Χρυσής Αυγής επιχειρούν να ξαναβγούν
στην περιοχή. Είχε προηγηθεί η επίθεση που
δέχτηκαν σύντροφοι της ΚΕΕΡΦΑ, που διακι-
νούσαν αντιφασιστικό υλικό στην παρέλαση της
25ης Μαρτίου.

Στην Καλλιθέα και στο παρελθόν τα φασιστο-
ειδή είχαν επιχειρήσει να κυριαρχήσουν, με
αποκορύφωμα τις επιθέσεις την περίοδο 2011-
2012. Τότε πήραν την απάντησή τους από το
αντιφασιστικό και το αντιρατσιστικό κίνημα και
έκτοτε οι επιθέσεις σταμάτησαν. Τώρα η απάν-
τηση στη νέα τους προσπάθεια οφείλει και πάλι
να είναι μαζική και δυναμική.

Από τη μεριά της ΚΕΕΡΦΑ καλούμε φορείς,
σωματεία και συλλόγους της περιοχής μας να
συντονίσουν την δράση τους για να στείλουμε
και πάλι τους ναζί στους υπονόμους όπου και
ανήκουν».

ΛΕΣΒΟΣ Ενάντια σε μνημόνια και φασισμό

Π
ρωτοφανείς σε μέγεθος ήταν η
24ωρη απεργία και οι συγκεντρώσεις
στην Λέσβο την Πέμπτη 3 Μάη κατά

την διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουρ-
γού Τσίπρα στο νησί. Ήταν μια διπλή απάν-
τηση ενάντια στη λιτότητα των μνημονίων και
το φασισμό. Ο Τσίπρας έφτασε στη Λέσβο -
λίγες μέρες μετά το ρατσιστικό πογκρόμ που
έγινε με την κάλυψη της αστυνομίας στην
πλατεία Σαπφούς στο κέντρο της Μυτιλήνης
την Κυριακή 22/4- για να πάρει μέρος στο
14ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο.

Μιλώντας στην Φωνή της ΚΕΕΡΦΑ στην
ERTopen (κάθε Παρασκευή στις 6μμ στους
106.7fm και στο www.ertopen.com) ο Θρά-
σος Αβραάμ από την Λέσβο τόνισε μεταξύ
άλλων: “Ήταν μια πρωτόγνωρη κινητοποί-
ηση για το νησί. Στην πλατεία Σαπφούς κα-
λούνταν τρεις συγκεντρώσεις. Από νωρίς
στις 5μμ καλούσε το Εργατικό Κέντρο Λέ-
σβου, μια ώρα αργότερα καλούσε ο Συντονι-
σμός σωματείων και συνδικαλιστών και στις
7 καλούσαν οι φορείς του νησιού, το Επιμε-
λητήριο, ο Εμπορικός Σύλλογος, κ.α. 

Και οι τρεις συγκεντρώσεις είχαν αρκετό
κόσμο. Πορεύτηκαν στην προκυμαία μέχρι
το σημείο που είχαν στήσει τις κλούβες των
ΜΑΤ απαγορεύοντας την πρόσβαση στη
γραμματεία Αιγαίου που ήταν και η ομιλία
του Τσίπρα. Ήταν αδύνατο να περάσει κά-
ποιος, δεν πέρναγε ούτε κουνούπι. 

Οι δυο πορείες του Εργατικού Κέντρου
και του Συντονισμού ενώθηκαν και πήγαν
προς το χώρο αλλά δεν μπόρεσαν να συνεχί-
σουν και αποχώρησαν συντεταγμένα. Στην
τρίτη πορεία του επιμελητήριου και του εμ-
πορικού συλλόγου είχαν παρεισφρήσει
ακροδεξιά στοιχεία που αποσπάστηκαν από
τον κόσμο και προσπάθησαν να στήσουν το
ίδιο σκηνικό έντασης με την προηγούμενη
φορά. Την επόμενη μέρα έγιναν 9 συλλήψεις

και με τη διαδικασία του αυτόφωρου μετα-
φέρθηκαν στον εισαγγελέα.

Πογκρόμ

Τα πρόσωπα που είδαμε, που προπηλάκι-
σαν δημοσιογράφους, εμένα συγκεκριμένα
και άλλους συναδέλφους, γνωρίζουμε καλά
πως ήταν οι ίδιοι άνθρωποι, τα φασιστοειδή,
που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή στα
επεισόδια στις 22/4. Παρόλο που τότε ταυ-
τοποιήθηκαν 17, παρόλο που υπάρχει δίωξη,
δυστυχώς δεν υπήρξαν συλλήψεις και περαι-
τέρω κινήσεις από τη μεριά της αστυνομίας
για την υπόθεση του πογκρόμ την προηγού-
μενη βδομάδα και αυτό τους αποθράσυνε
για να ξαναβγούν στις 3/5. Η επίσημη πληρο-
φόρηση σχετικά με την υπόθεση του πογ-
κρόμ είναι πως πρόκειται για ανοιχτή δικο-
γραφία που συμπληρώνεται με νέα στοιχεία.

Όλη την προηγούμενη βδομάδα είχαμε
μια σειρά δράσεων από το αντιφασιστικό κί-
νημα στο νησί. Την πρωτοβουλία πήρε πρώ-
τα την Παρασκευή 27/4 το Εργατικό Κέντρο
Λέσβου για αντιφασιστική συγκέντρωση
στην πλατεία Σαπφούς, την πλατεία που εί-
χαν γίνει τα θλιβερά έκτροπα, το πογκρόμ

της Κυριακής 22 Απριλίου. Ιδιαίτερα μεγάλες
και μαχητικές ήταν και οι συγκεντρώσεις της
Πρωτομαγιάς, είχαν αρκετό κόσμο και φυσι-
κά τα συνθήματα ήταν αντιφασιστικά και αν-
τιρατσιστικά.

Σήμερα στο στρατόπεδο της Μόριας ζουν
8.000 άτομα όταν το κέντρο είναι χωρητικό-
τητας 2.200 ατόμων. Καταλαβαίνει κανείς σε
τι συνθήκες ζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και
γιατί διαμαρτύρονται συνεχώς για την κατά-
σταση που τους έχουν καταδικάσει. Ο Βί-
τσας δήλωσε πως στην αρχή του φθινόπω-
ρου δεν θα ζουν πάνω από 3.500 πρόσφυγες
στο νησί. Φυσικά δεν εξήγησε τι θα σημάνει
αυτό για τους πρόσφυγες; Νέες απελάσεις;
Φυλακές; Εγκλεισμός σε άλλα στρατόπεδα;
Η πολιτική της κυβέρνησης το μόνο που κά-
νει είναι να δυναμώνει τις ρατσιστικές ακρο-
δεξιές φωνές. Οι πολιτικές της κυβέρνησης
και της ΕΕ είναι αυτές που επιτρέψανε
στους φασίστες να βγουν στο δρόμο».

Νέα αντιφασιστική συγκέντρωση την Τρίτη
8/5 το απόγευμα στην πλ. Σαπφούς -την ώρα
που η ΕΑ πήγαινε στο τυπογραφείο- καλού-
σε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου. 

Κυριάκος Μπάνος

Μυτιλήνη, 3 Μάη
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Μ
ε τις επιλογές της υπεράσπισης
από το υλικό του σκληρού δίσκου
του Μιχαλολιάκου συνεχίστηκε η

διαδικασία των αναγνωστέων εγγράφων
στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Σε μια προ-
σπάθεια να επιδείξει έναν πιο «πολιτισμένο»
Μιχαλολιάκο, αλλά και να μετριάσει τις σο-
καριστικές εντυπώσεις που άφησαν οι επι-
λογές της Πολιτικής Αγωγής, που προβλή-
θηκαν στις προηγούμενες δύο δικάσιμες, η
υπεράσπιση ζήτησε από το δικαστήριο κατά
την 247η μέρα (2/5) να προβληθούν μια σει-
ρά συνεντεύξεις, παρεμβάσεις στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο και προεκλογικές ομιλίες. 

Ωστόσο η εικόνα που σχημάτισε το δικα-
στήριο και όλοι όσοι παρακολουθούν τη δί-
κη, ενός αρχηγού ναζιστικής οργάνωσης να
ουρλιάζει σε όλους τους τόνους και σε όλα
τα μήκη κύματος τις βδελυρές αντισημιτι-
κές και ρατσιστικές του κραυγές, καθώς και
τα σχέδια για ανατροπή της δημοκρατίας
και κυριαρχία του τρόμου, δεν είναι απλά
εντύπωση για να μετριαστεί. Επιπλέον είναι
γνωστή η τακτική του «διπλού λόγου»: αυτό
που στα μέλη θα το πει καθαρά, στην τηλε-
όραση και στις προεκλογικές ομιλίες θα το
υπονοήσει πιο προσεκτικά. Μέχρι και στα
«μετριοπαθή» βίντεο λοιπόν, ο αντισημιτι-
σμός, η απέχθεια για τη δημοκρατία και οι
ναζιστικοί συμβολισμοί δεν απουσιάζουν. 

Για παράδειγμα το σύνθημα «ζήτω η νίκη»
που ακούγεται σε πολλά από αυτά είναι με-
τάφραση του ναζιστικού συνθήματος «sieg
heil». Μπορεί η Χ.Α να ελπίζει ότι λειτουργεί
μόνο σαν συνθηματικό-υπαινιγμός ανάμεσα
στους μυημένους, αλλά μετά από τρία χρό-
νια δίκης είναι πια πλατιά γνωστό. Η μανού-
βρα του Μιχαλολιάκου σε ερώτηση δημο-
σιογράφου ότι «αυτά [ο ναζισμός] παρα-
πέμπουν σε άλλες εποχές, τώρα είμαστε
λαϊκό κίνημα της Ελλάδας του 2012» δεν εί-
ναι παρά μια συγκαλυμμένη διατύπωση αυ-
τού που έχει πει σε συγκεντρώσεις χρυσαυ-
γιτών (βλ δίπλα: «Αν ζούσα στη Γερμανία το
’33…»). Υπάρχουν βέβαια και σημεία στα
οποία ο Μιχαλολιάκος λέει ακριβώς αυτά τα
οποία η υπεράσπιση προσπαθεί να κρύψει!
Σε βίντεο επιλογής της, ακούστηκε ξανά:
«Αυτό το λένε δημοκρατία. Ε στο διάολο η
δημοκρατία». 

Σε συνέντευξή του, επιβεβαιώνει ότι ο Σα-
μαράς με την «ανακατάληψη των πόλεων»,
καθώς και ο Ξένιος Δίας έκαναν το έδαφος
πρόσφορο για τα τάγματα εφόδου. Η κριτι-
κή στην αποτελεσματικότητά του είναι: «Ο
Ξένιος Ζευς είναι μια μπούρδα επικοινωνια-
κή. […] Έχει απελάσει μόλις 2 χιλιάδες […]
Ωραίοι ρυθμοί.»

Αφροδίτη Φράγκου

Επόμενες δικάσιμοι
Μάης: 9/5, 16/5 και 21/5 στο Εφετείο. 15/5,
17/5, 24/5, 29/5 και 30/5 στον Κορυδαλλό. 

Και στα 
βίντεο της
υπεράσπισης

Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΤOY “ΦΥΡΕΡ” ΤΗΣ Χ.Α ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ

«Ο λαός είναι άτιμο πράγμα 
και δε θα το σεβαστούμε ποτέ»

«Ο ελληνικός λαός είναι ένας όχλος, μια
μάζα που του έχουν κάνει πλύση και δεν ξέ-
ρει τι του γίνεται. […] Κάποτε θα μπούμε στη
βουλή, είτε με εκλογές, είτε χωρίς εκλογές!
[…] Είμαστε η σπορά των ηττημένων του
1945! […] Εμείς είμαστε οι μαχητές που θα
ακονίσουν αν χρειαστεί τις ξιφολόγχες στα
πεζοδρόμια, να ελευθερώσουμε την πατρίδα
μας από τον Εβραίο!»

[σε συνέντευξη] «Βεβαίως και είχα πάει
στην κηδεία του Μάλλιου. Είχα πάει να τον
τιμήσω. […] Προφυλακίστηκα τότε στην Α’
πτέρυγα του Κορυδαλλού όπου και γνώρισα
τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. […] Τη δεύτερη
φορά [φυλακίστηκα] γιατί συμμετείχα σε
τρομοκρατική εθνικιστική οργάνωση που
αποσκοπούσε στην ανατροπή του δημοκρα-
τικού πολιτεύματος. Αυτού που οδήγησε την
χώρα στη [σημερινή] κατάντια.»

«Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν το τρε-
νάκι [γέλια] […] ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι
σε ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινές δια-
κοπές με ψηλές καμινάδες [πολλά γέλια].
Απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπει-
ρίες [γέλια]. Λοιπόν! Τα είπαμε σήμερα, μορ-
φωνόμαστε, να μάθουμε τον εχθρό μας. […]
Να μην πετύχει με την πέτρα ο Δαυίδ τον Γο-
λιάθ, αλλά να του κόψουμε το χέρι.»

«Κερδίζουμε την ελευθερία μας στο πεζο-
δρόμιο […] με θράσος, περιφρονώντας τα
δημοκρατικά ήθη, χαιρετώντας με το δεξί
χέρι υψωμένο ψηλά […] Ο λαός και ο ψηφο-
φόρος είναι άτιμο πράγμα και δε θα το σε-
βαστούμε ποτέ. Και το ότι θα συμμετάσχου-
με στις εκλογές δε σημαίνει ότι θα αλλάξου-
με τις αρχές μας σε καμία των περιπτώσεων
[…] δεν μας αρέσουν οι εκλογές, το λέμε και
το δηλώνουμε. Είναι κακό;»

«Δεν έχουμε δύο τεθωρακισμένες μεραρ-
χίες να γλιτώσουμε από εκλογές, διαδικα-
σίες […] είμαστε αναγκασμένοι να συμμετέ-
χουμε.»

«Θα μπούμε στη Βουλή για να τη διαλύ-

σουμε αν το θέλει ο θεός.»
«Σήμερα έχω μια πρόσκληση [σε κανάλι]

[…] μην περιμένετε για να πάρουμε κι άλλους
ψήφους να κάνω το καλό παιδί, να κάνω τον
δημοκράτη, τον καθωσπρέπει κι όλα αυτά.
Όχι! Είμαι χρυσαυγίτης, είμαι εθνικιστής!»

«Να συνεχιστεί αυτό που είχε ξεκινήσει
από την 21η Απριλίου […] Μπαίνοντας στη
Βουλή ΔΕΝ θα αλλάξουμε. […] Αν σήμερα
μπορούμε να κάνουμε όσα κάνουμε, τότε αν
μπούμε στη Βουλή θα κάνουμε πολύ περισ-
σότερα.»

«Δεν θα αλλάξουμε, όσο πιο δυνατοί γινό-
μαστε, τόσο πιο ακραίοι θα γινόμαστε! […]
Ποιο είναι το δημοκρατικό πολίτευμα; Η κλε-
φτοκρατία, αυτοί που χρεοκοπήσανε.»

«Στις σφαίρες 
θα απαντήσουμε με σφαίρες!»

«Στις σφαίρες θα απαντήσουμε με σφαί-
ρες! Να το ξέρουνε! […] Στο διάολο και οι
εκλογές τους και οι κάλπες τους! […] Ένα
σας υπόσχομαι: θα είμαστε νικητές! Ζήτω η
νίκη!» [χαιρετάει ναζιστικά]

[για το Δημοτικό Συμβούλιο και τον ναζι-
στικό χαιρετισμό]: «Ήμουν ακραίος, το πα-
ραδέχομαι. Ουδέποτε το αρνήθηκα. Ούτε
δήλωση μετανοίας ούτε τίποτα. Δεν μασκα-
ρεύτηκα [λέγοντας] ‘ήταν νεανικές αμαρ-
τίες’… Οι αμαρτίες –αν είναι αμαρτίες- πα-
ραμένουν εις το ακέραιο. Και ελπίζω να γίνω
περισσότερο ‘αμαρτωλός’!»

[πάλι για το ναζιστικό χαιρετισμό στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο]: «Εγώ προσωπικά έχω
την τιμή να μην είμαι δημοκράτης […] Για
τους ίδιους ακριβώς λόγους που ίσχυαν πριν
60-70-80 χρόνια! Δεν γουστάρω όλους αυ-
τούς, τους Κοέν, τους Λεβί!»

«Εμείς έχουμε βάλει βόμβες, εμείς έχουμε
βάλει τα στήθια μας μπροστά. Εμείς κόμμα;
[…] [Η ΧΑ] κόμμα [είναι] με τη νομική έννοια
του όρου, κατά τα άλλα είναι εναντίον των
κομμάτων και αγωνίζεται για την κατάργηση

των κομμάτων.»
«Εμείς πιστεύουμε στην πατρίδα, όχι στη

δημοκρατία […] Να πα στο διάολο η δημο-
κρατία.»

«Θα γίνουμε ακόμα χειρότεροι άμα δεν
μπούμε στη Βουλή. Τότε δε θα έχουμε να
φοβηθούμε καμιά πολιτική σκοπιμότητα. […]
Ναι! Ναζιστές είμαστε! Προδότες της Ελλά-
δας δεν είμαστε!»

«Ο μεγάλος μας εχθρός είναι ο Εβραίος
[…] καλύτερα φασίστες παρά ξεφτίλες.»

«Μπορούμε αν χρειαστεί να λερώσουμε
και τα χέρια μας. Ας μας πουνε εθνικιστές
και ναζιστές και ρατσιστές. […] [για δημο-
σιογράφο] αυτός, αν υπάρχει Δίκαιο, κάποτε
θα γίνει σαπούνι!»

«Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μα-
χαιροβγάλτες, ό,τι θέλουν! Αλλά όχι με προ-
δότες!»

«Αν είναι έτσι οι φασίστες, είμαστε φασί-
στες, είμαστε και ναζί, γιατί έτσι θα προστα-
τέψουμε την κληρονομιά μας […] Οι επιλο-
γές είναι δύο: ή μαζί μας ή εναντίον μας.»

«Ο Γκαίμπελς έλεγε υπάρχουν οι jude και
οι weiss jude, δηλαδή λευκοί Εβραίοι, που
μπορεί να είναι αγγλοσάξονες, που δεν είναι
Εβραίοι στην εθνικότητα αλλά στη νοοτρο-
πία.»

«Μετά τη Βαϊμάρη ξέρετε τι ακολούθησε.
Ε, λοιπόν για κάτι τέτοιο αγωνιζόμαστε και
εδώ στην Ελλάδα! Δεν το κρύβω, είμαι περή-
φανος γι’ αυτό.»

«Θέλουμε να σώσουμε την Ελλάδα, όχι
την ψυχή μας. Και τα χέρια μας μπορούμε
να τα λερώσουμε, και ρατσιστές να μας πού-
νε δε μας νοιάζει. Αν ήμουν στη Γερμανία
[το ‘33] θα ήμουν μέλος του εθνικοσοσιαλι-
στικού κόμματος, αλλά είμαι στην Ελλάδα
του 2011.»

«Ο Χίτλερ είχε μαζέψει και τους γύφτους
[…] Εγώ συμφωνώ μαζί του, όπως είχε μαζέ-
ψει τους Εβραίους, είχε μαζέψει και αυτούς.
Γιατί είναι παρασιτικός πληθυσμός.»

Τ
α παρακάτω αποσπά-
σματα αποτελούν ένα
«ανθολόγιο» από ομι-

λίες καταγεγραμμένες σε
βίντεο που βρέθηκαν στον
σκληρό δίσκο του Μιχαλο-
λιάκου και παρουσιάστηκαν
στη δίκη της Χρυσής Αυγής
στη διαδικασία των αναγνω-
στέων εγγράφων. Αποδει-
κνύουν με κάθε δυνατό τρό-
πο την ναζιστική, φασιστική
και εγκληματική φύση της
Χρυσής Αυγής – που ξεκινά-
ει όπως πάντα από το «κεφά-
λι», τον «Αρχηγό» της. 

Χρυσαυγίτες σε ναζιστική
τελετή. Η φωτό είναι 
από το σκληρό δίσκο 

του Μιχαλολιάκου



Τ
εράστια πόλωση είναι αυτό που χαρακτη-
ρίζει την πολιτική κατάσταση στη Γαλλία
σήμερα. Αιτία της είναι οι δεκάδες κλαδι-

κοί απεργιακοί αγώνες σε εργατικούς χώρους
και πανεπιστήμια, που τους τελευταίους μήνες
βρέθηκαν να συντονίζονται σε εθνικό επίπεδο.
Αυτοί οι αγώνες είναι η απάντηση στην επιτά-
χυνση της επίθεσης της κυβέρνησης με αντι-
κοινωνικά μέτρα που στοχεύουν το σύνολο της
εργατικής τάξης και της νεολαίας.

Φοιτητές/τριες, άνεργοι/άνεργες, πρόσφυ-
γες, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, εργα-
ζόμενοι στους σιδηρόδρομους και στα νοσο-
κομεία, όλοι δεχόμαστε επίθεση ενάντια στις
συνθήκες σπουδών, ζωής ή εργασίας μας.
Στην επίθεση προστίθενται μια σειρά κατα-
σταλτικές και αυταρχικές μεταρρυθμίσεις
όπως αυτή που κατοχυρώνει συνταγματικά
την κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή όπως το
καινούργιο νομοσχέδιο ενάντια στο δικαίωμα
στην απεργία. Αυτό το κατασταλτικό πλαίσιο
ενισχύεται από μια ανανεωμένη παρουσία των
φασιστών στη δημόσια σκηνή. 

Ο νόμος ORE (προσανατολισμός και επιτυ-
χία των φοιτητών) κάνει την πρόσβαση στο πα-
νεπιστήμιο ακόμα πιο δύσκολη, δεν αφήνει πε-
ριθώρια λάθους στους φοιτητές και στοχεύει
γενικά σ’ ένα μοντέλο όπως στη Μ. Βρετανία
για την ανώτατη εκπαίδευση: υπερχρέωση των
φοιτητών, κάποια πανεπιστήμια που να είναι
μόνο για μια πολιτιστική και οικονομική ελίτ,
προσαρμογή των προγραμμάτων στις ανάγκες
των τοπικών επιχειρήσεων, περισσότερη επι-
σφάλεια και εντατικοποίηση για τους εργαζό-
μενους στα πανεπιστήμια. Το νομοσχέδιο ου-
σιαστικά ετοιμάζει την ιδιωτικοποίηση της
ανώτατης εκπαίδευσης στη Γαλλία.

Καταλήψεις πανεπιστημίων

Ενάντια στη διάλυση αυτού του δημοσίου
αγαθού, οι φοιτητές/τριες και οι μαθητές/τριες
σε όλη τη Γαλλία κινητοποιούνται για την από-
συρση του νομοσχεδίου. Έχουν γίνει καταλή-
ψεις των πανεπιστημίων παντού. Στο Στρα-
σβούργο, ενώ το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα
ήταν πολύ μειοψηφικό, αναπτύχθηκε ένα φοιτη-
τικό κίνημα που η ριζοσπαστικοποίηση και η μα-
ζικότητά του ξεπέρασε γρήγορα αυτό του 2016. 

Το σημείο εκκίνησης του κινήματος ήταν η
απεργία και οι διαδηλώσεις των συνδικάτων σε
όλη τη Γαλλία και η κατάληψη μιας νύχτας ενός
πανεπιστημίου, η οποία εκκενώθηκε την επόμε-
νη μέρα από την αστυνομία. Το ίδιο βράδυ ο
πρύτανης του πανεπιστημίου κάλεσε όχι την
αστυνομία αλλά ένα φασιστικό τάγμα για να
διώξει τους φοιτητές που είχαν κάνει κατάληψη.

Βίντεο που δείχνουν απίστευτη βία, με τον
πρύτανη να χειροκροτεί, βοήθησαν στο να κά-
νουν γνωστή την πραγματικότητα του φασιστι-
κού κινδύνου και να δημιουργηθεί έτσι μια πα-
νεθνική συσπείρωση ενάντια στην αστυνομική
καταστολή και τη συνεργασία μεταξύ του κρά-
τους και των φασιστικών ομάδων. 

Αυτή τη στιγμή, στο Στρασβούργο, όπως και
σε άλλες πόλεις, οι φασίστες παίζουν το ρόλο

της στήριξης της αστυνομίας στην καταστολή
του φοιτητικού κινήματος. Σ’ αυτό προστίθεται
και ο καινούριος ρόλος που δίνεται στις ιδιωτι-
κές υπηρεσίες ασφάλειας, στο όνομα της κα-
τάστασης έκτακτης ανάγκης και της μάχης
ενάντια στην τρομοκρατία, καθιστώντας την
παρουσία τους στα πανεπιστήμια μόνιμη ώστε
να επιτίθενται στους καταληψίες φοιτητές.

Παντού όπου ο κόσμος αντιστέκεται, παντού
όπου ο κόσμος καταλαμβάνει κάποιο χώρο, εί-
τε είναι πανεπιστήμιο, είτε είναι στρατόπεδο
προσφύγων ή ZAD (χώρος για υπεράσπιση), η
μόνη απάντηση της κυβέρνησης είναι με την
αστυνομία. Η αυταρχική παρεκτροπή που ξεκί-
νησε με την προηγούμενη κυβέρνηση δεν είναι
πλέον παρεκτροπή αλλά κανονικότητα. Απέ-
ναντι σε αυτό, οι διάφοροι κλάδοι που πα-
λεύουν, συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο
ότι η νεοφιλελεύθερη επίθεση είναι συνολική
και ότι η μόνη νίκη που μπορεί να υπάρξει θα
είναι κι αυτή συνολική.

Ταυτόχρονα εδώ και καιρό δίνουμε και τη
μάχη ενάντια στους φασίστες. Αξιοποιώντας
τις εκλογικές και ιδεολογικές επιτυχίες του
Εθνικού Μετώπου, οι γάλλοι φασίστες έχουν
αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση και
πολιτικές φιλοδοξίες. Ενώ μέχρι πρότινος κρα-

τούσαν ένα χαμηλό προφίλ, σήμερα δρουν
ανοιχτά. Έτσι, στο Στρασβούργο, όπως και σε
άλλες πόλεις, το Bastion Social (Κοινωνικό
Προπύργιο), μια ομάδα ανοιχτά φασιστική, ρα-
τσιστική και ομοφοβική, άνοιξε ένα συνεταιρι-
στικό μπαρ το Δεκέμβρη του ’17. Οι φασίστες
του 21ου αιώνα προσπαθούν έτσι να αποκτή-
σουν μόνιμη βάση στις πόλεις και στις γειτο-
νιές, στο όνομα της «εθνικής προτεραιότητας»
απέναντι στη «μεγάλη αντικατάσταση» (των
ευρωπαίων από τους μετανάστες).

Εκτός από το Εθνικό Μέτωπο, το μοντέλο
και οι μέθοδοι του Bastion Social εμπνέονται
από διάφορα φασιστικά και νεοναζιστικά ευ-
ρωπαϊκά κόμματα και οργανώσεις με τα οποία
έχουν σχέση: το Casapound στην Ιταλία, τη
Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, το Hogar Social
στην Ισπανία μεταξύ άλλων. Χρησιμοποιώντας
μια «κοινωνική» ρητορική, λένε ότι θέλουν να
βοηθήσουν τους άστεγους, αλλά μόνο τους
λευκούς. Αυτό σπάει γρήγορα μπροστά στην
πραγματικότητα: οι συμμορίτες του Bastion
Social είναι περισσότερο γνωστοί για τις ρα-
τσιστικές και ομοφοβικές τους επιθέσεις ή για
αυτές ενάντια στο εργατικό κίνημα. 

Με το που μαθεύτηκε το άνοιγμα αυτού του

μπαρ, αντιφασίστες αγωνιστές ενώθηκαν σ’
ένα αντιφασιστικό μέτωπο. Με κύριο αίτημα το
κλείσιμο του φασιστικού στεκιού, αυτό το μέ-
τωπο ενώνει κόσμο από την αυτονομία μέχρι
την Ανυπότακτη Γαλλία, τα συνδικάτα, κάτοι-
κους της γειτονιάς. Έχει από την αρχή μια έν-
τονη δράση που βοήθησε να ενημερωθούν
όλοι, να οργανωθούν αντιφασιστικές διαδηλώ-
σεις, να γίνει παντού η σύνδεση του αντιρατσι-
σμού με τον αντιφασισμό, να προβληθούν το-
πικά και εθνικά οι κινητοποιήσεις μας και γενι-
κά να συνδεθεί η μάχη ενάντια στο φασισμό
με τους υπόλοιπους αγώνες μέσα στην πόλη.
Επίσης, η δραστηριότητά μας χρησιμεύει ως
παράδειγμα για αγωνιστές σε άλλες πόλεις
που κινητοποιούνται για το ίδιο ζήτημα.

Ενάντια στους φασίστες

Ο συσχετισμός δυνάμεων που χτίστηκε έδω-
σε έτσι τη δυνατότητα να επιβάλουμε ένα ψή-
φισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο που ζητάει το
κλείσιμο του χώρου και τη διάλυση της οργά-
νωσης. Η δράση αυτής της αντιφασιστικής
συλλογικότητας απλώνεται σήμερα στη μάχη
ενάντια σε όλη την άκρα δεξιά και στη μάχη
ενάντια στον κρατικό ρατσισμό όπως το νομο-
σχέδιο για το άσυλο και τους μετανάστες. Το
βασικό εργαλείο ανάπτυξης της άκρας δεξιάς
σήμερα στη Γαλλία είναι η ισλαμοφοβία και η
συζήτηση για την εθνική αναδίπλωση και το
κλείσιμο των συνόρων. Ο επόμενος σταθμός
για μας είναι στις 26 Μάη όπου θα γίνει πανε-
θνική κινητοποίηση ενάντια στους χώρους των
φασιστών σε κάθε πόλη όπου υπάρχουν. Αυτή
η κινητοποίηση θα βάλει και τις βάσεις για ένα
αντιφασιστικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο, που
λείπει πάρα πολύ μέχρι τώρα.

Εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους, φοιτη-
τές, πρόσφυγες, συνταξιούχοι, άνεργοι, οικο-
λόγοι, είμαστε όλες και όλοι μαζί στις διαδη-
λώσεις, όπως και στις καταλήψεις και στα δι-
καστήρια. Βλέπουμε ότι τα συμφέροντά μας
είναι κοινά, ότι χρειάζεται να διώξουμε τον
Μακρόν και την κυβέρνησή του και να διαμορ-
φώσουμε μια πραγματική εναλλακτική απέναν-
τι στη Λεπέν και τους φασίστες. Ούτε ο «τελι-
κός αγώνας» είναι, ούτε η «μητέρα των μα-
χών», η σημερινή σύγκρουση είναι όμως καθο-
ριστική. Κληρονομιά της μεγάλης άνοιξης του
2016, με συσσωρευμένη εμπειρία, η σημερινή
έκρηξη σε πρωτόγνωρο βαθμό ξαναφέρνει
στην ημερήσια διάταξη τις μνήμες του Μάη
του ’68… Είναι μόνο η αρχή!
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Γράφει ο Γκαμπριέλ Καρντοέν,

φοιτητής στο Πανεπιστήμιο

Στρασβούργου, μέλος του ΝΡΑ

και της Αντιφασιστικής 

Πρωτοβουλίας Στρασβούργου

και ομιλητής στο φετινό 

Μαρξισμό 2018 στην Αθήνα.

2 Μάη, Οι φοιτητές στη Ναντέρ ψηφίζουν υπέρ της συνέχισης της κατάληψης

ΓΑΛΛΙΑ “Μπροστά σε μια 
καθοριστική σύγκρουση”

Παρίσι 5 Μάη, Οι απεργοί γιορτάζουν
στο δρόμο τα 200 χρόνια από τη
γέννηση του Μαρξ (βλέπε σελ. 19)



Φεστιβάλ Μαρξισμού οργανώνονται και φέτος
σε μια σειρά από χώρες διεθνώς. 

Στο Άμστερνταμ, το φεστιβάλ που οργανώνει
κάθε χρόνο η οργάνωση Internationale Sociali-
sten, έγινε από τις 20 έως τις 22 Απρίλη. Όπως
αναφέρουν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες
στις ανακοινώσεις τους, στις διαδικασίες του συμ-
μετείχαν περίπου 200 άτομα από όλη τη χώρα. Οι
συζητήσεις κάλυψαν, εκτός από τα ιστορικά θέμα-
τα και επετείους, ένα μεγάλο φάσμα ζητημάτων
διεθνών εξελίξεων και επικαιρότητας όπως για
την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, για το ρόλο
της Κίνας στην παγκόσμια αλυσίδα, για την άνοδο
της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη, για τη μάχη ενάν-
τια στη γυναικεία καταπίεση και για τη σεξουαλι-
στική απελευθέρωση, για τον αγώνα για ένα δη-
μοκρατικό πανεπιστήμιο κ.α.

Ακολούθησε από τις 3 έως τις 6 Μάη το ετήσιο
φεστιβάλ στην Τουρκία που οργανώνει το DSiP. Από
την Ελλάδα συμμετείχε η Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέ-
λος του Συλλόγου Εργαζόμενων στο Νοσοκομείο
Γεννηματάς και μέλος του ΣΕΚ. Όπως μας περιέ-
γραψε: «Πλήθος κόσμου πέρασε από το φεστιβάλ
με τις πιο μαζικές συζητήσεις να συγκεντρώνουν ως
και ογδόντα με ενενήντα άτομα. Αυτό είναι πολύ ση-
μαντικό δεδομένου των συνθηκών που επικρατούν
στην Τουρκία με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης
και την γενικότερη καταστολή. Ένα παράδειγμα μό-
νο: ενώ, υποτίθεται, ότι η χώρα βρίσκεται αυτή τη
στιγμή σε “δημοκρατική” προεκλογική περίοδο, το

μόνο που έβλεπες στους δρόμους ήταν γιγάντιες
αφίσες του Ερντογάν. Αντίθετα, οι σύντροφοί μας
δεν μπορούσαν τις προηγούμενες μέρες να κολλή-
σουν ούτε μια αφίσα για το Μαρξισμό στους δρό-
μους ή τα πανεπιστήμια. Το ίδιο το φεστιβάλ γινόταν
σε ένα πολυχώρο καθώς οι δημόσιοι χώροι αποκλεί-
ονται. Όσο για την πρωτομαγιάτικη διαδήλωση, αυ-
τή είχε χτυπηθεί άγρια από την αστυνομία.

Γι' αυτό και ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό το γε-
γονός ότι, παρά τις δύσκολες αυτές συνθήκες,
εκατοντάδες κόσμος συμμετείχε στο φεστιβάλ. Κι
όχι μόνο αυτό, αλλά και πήρε μέρος στις κουβέν-

τες εκφράζοντας οργή για τις επιθέσεις αλ-
λά και διάθεση αντίστασης. Ήταν ξεκάθαρο
ότι αντιμετωπίζουμε κοινά μέτωπα από τις
κυρίαρχες τάξεις και ότι δίνουμε κοινές μά-
χες και στις δυο πλευρές του Αιγαίου. Στα
πάνελ των ομιλητών βρέθηκαν, πέρα των
μελών του DSiP, αγωνιστές και αγωνίστριες
από μια σειρά χώρους και μέτωπα που το
DSiP συμμετέχει ενεργά.

Γυναικείο κίνημα
Μία από τις πιο μαζικές συζητήσεις ήταν

αυτή για το γυναικείο κίνημα και τη μάχη

ενάντια στην καταπίεση.
Ανάμεσα στις ομιλήτριες
ήταν μια βουλετίνα του
HDP γνωστή για τη πο-
λυετή δράση της πάνω
στο ζήτημα, μία πανεπι-
στημιακός που την είχαν
απολύσει στο κύμα των
διώξεων που βρίσκεται
σε εξέλιξη τα τελευταία
χρόνια, μία μουσουλμάνα
που έλεγε ότι “κι εμείς εί-
μαστε κομμάτι του κινή-
ματος”. Η έμπνευση από
τη μεγάλη διαδήλωση
φέτος στις 8 Μάρτη στην
Ιστανμπούλ, τη μόνη δια-
δήλωση των τελευταίων

ετών που έσπασε την απαγόρευση της κατάστασης
έκτακτης ανάγκης και δε συνάντησε, λόγω της μαζι-
κότητάς της, την κρατική καταστολή, ήταν διάχυτη.

Μαζική ήταν επίσης η συζήτηση για το Κουρδικό,
αλλά και η συζήτηση για το κίνημα του Μάη του '68
στην οποία συμμετείχα ως ομιλήτρια μαζί με τον
Τζον Μόλινιου από το SWP της Βρετανίας. Το κλεί-
σιμο του φεστιβάλ, αφιερωμένο στην αριστερή
εναλλακτική και την επαναστατική προοπτική, συμ-
πύκνωσε την επιτυχία του τετραήμερου, βάζοντας
συγκεκριμένα βήματα τόσο στη μάχη των επερχό-
μενων εκλογών και τη στήριξη του HDP -του οποί-
ου ο προεδρικός υποψήφιος Σελαχατίν Ντεμιρτάς
βρίσκεται στις φυλακές του Ερντογάν- όσο και για
τις πολιτικές δυνατότητες που ανοίγονται συνολι-
κότερα».

Τις ίδιες μέρες, από τις 4 έως τις 6 Μάη, γινόταν
ο Μαρξισμός στην Αυστρία, που οργανώνει κάθε
χρόνο η οργάνωση Lenkswende jetzt. Ενώ τον
Μαρξισμό της Αθήνας, από τις 17 έως τις 20 Μάη
στη Νομική, θα ακολουθήσει το αντίστοιχο τετραή-
μερο, από τις 5 έως τις 8 Ιούλη, στο Λονδίνο που
οργανώνει το Socialist Workers Party της Βρετα-
νίας με συμμετοχές ομιλητών από όλο τον κόσμο.

Λ.Β.
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“Η ενότητα της εργατικής τάξης, απάντηση στον εθνικισμό”

Έ
χει περάσει ενάμισης χρό-
νος από τη δημιουργία της
νέας κυβέρνησης στη Μακε-

δονία. Για μια ακόμη φορά είμαστε
μάρτυρες της τυπικής σοσιαλδημο-
κρατικής ιδεολογίας στην πράξη.
Παρά τη ρητορική της για το πόσο
αριστερή είναι, μια κυβέρνηση που
αποτελείται από καπιταλιστές δεν
μπορεί ποτέ να είναι με την μεριά
της εργατικής τάξης. Χωρίς οποι-
αδήποτε επαναστατική ταξική θεω-
ρία, απλώς έριχναν κενές φράσεις,
όπως «δημοκρατία» (η δυνατότητα
δηλαδή επιλογής για το ποιος θα αν-
τιπροσωπεύει τα συμφέροντα του
κεφαλαίου), «ελευθερία των μέσων
μαζικής ενημέρωσης» (από ποιον;
όχι από το κεφάλαιο σίγουρα) κ.λπ.

Όπως όλες οι κυβερνήσεις μέχρι
τώρα, ο συνασπισμός υπό την αιγί-
δα του SDSM έχει επίσης φιλοΝΑ-
ΤΟϊκή και φιλοευρωπαϊκή στάση. Αν-
τί να επεξεργάζονται ουσιαστικές
μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της

ποιότητας ζωής του κόσμου, τείνουν
να δείχνουν ικανοποιημένοι με το να
παρουσιάζουν κάθε επαφή με τους
ηγέτες των ιμπεριαλιστικών χωρών
ως «διπλωματία».

Ανίκανη να επιλύσει τα προβλήμα-
τα στο εσωτερικό της χώρας, η κυ-
βέρνηση ρίχνει όλες της τις δυνά-
μεις στην ένταξη στο ΝΑΤΟ που τα
τελευταία 27 χρόνια παρουσιάζεται

ως αναγκαία. Εμείς ως κόμμα είμα-
στε αντίθετοι στην ένταξη στο ΝΑΤΟ
και μοιάζει να είμαστε και το μοναδι-
κό. Η πολιτική μας τοποθέτηση είναι
ότι το ΝΑΤΟ είναι ένα ιμπεριαλιστικό
εργαλείο καταπίεσης και ότι η εργα-
τική τάξη της Δημοκρατίας της Μα-
κεδονίας δεν έχει τίποτα να κερδίσει
βοηθώντας τον παγκόσμιο ιμπερια-
λισμό στην καταπίεση άλλων λαών.
Δεδομένου ότι η αριστερά είναι αδύ-
ναμη εδώ και πολλά χρόνια και η εκ-
στρατεία υπέρ του ΝΑΤΟ βρίσκεται
σε εξέλιξη δεκαετίες, η αλλαγή είναι
αργή. Αλλά κερδίζουμε δυναμική και
φαίνεται ότι υπάρχει μια μικρή μετα-
τόπιση προς την κατεύθυνσή μας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η επα-
νέναρξη των διαπραγματεύσεων για
την ένταξη στο ΝΑΤΟ επανέφερε τη
διαφωνία με την Ελλάδα για το ζήτη-
μα του ονόματος. Αυτό έχει δημι-
ουργήσει τρεις τάσεις πάνω το θέ-
μα. Η πρώτη είναι των δεξιών εθνικι-
στών που βλέπουν γενικά με θετικό
μάτι το ΝΑΤΟ, αλλά είναι έντονα αν-

τίθετοι με την αλλαγή του ονόματος.
Η δεύτερη είναι των αστών φιλελεύ-
θερων (ψευτοδιανοούμενοι και άν-
θρωποι που υπερασπίζονται το δικό
τους συμφέρον, δηλαδή το συμφέ-
ρον του κεφαλαίου), η θέση των
οποίων είναι ότι ως χώρα πρέπει να
κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για να
ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ,
ακόμη και αν αυτό σημαίνει αλλαγή
του ονόματος. Τέλος, έχουμε την
αντιιμπεριαλιστική στάση που λέει
ότι κάθε έθνος έχει το δικαίωμα της
αυτοδιάθεσης και επικεντρώνει στην
εκμεταλλευτική πλευρά αυτών των
ιμπεριαλιστικών οργανισμών.

Η επίσημη θέση μας ως κόμμα εί-
ναι ότι πρέπει να σταματήσουν οι
διαπραγματεύσεις για το όνομα, κα-
θώς αυτό δεν έχει καμιά σχέση με
τα συμφέροντα της εργατικής τάξης
ή την ευημερία των λαών στις δύο
χώρες. Καθώς ο εθνικισμός ανα-
πτύσσεται στα Βαλκάνια, η απάντη-
σή μας πρέπει να είναι μια διεθνής
και αμοιβαία συνεργασία της εργατι-

κής τάξης με βάση το σεβασμό του
δικαιώματος της αυτοδιάθεσης
όλων των εθνών. Τον μόνο που εξυ-
πηρετεί η διάσπαση της εργατικής
τάξης είναι τον κοινό μας εχθρό.

Το Levica είναι το μόνο αριστερό
κόμμα στη Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας που δεν είναι στην αριστερά
μόνο στο όνομα. Προσπαθούμε να
δημιουργήσουμε ένα επαναστατικό
κίνημα, αλλά επειδή είμαστε ένα νέο
κόμμα, το κέρδισμα της εμπιστοσύ-
νης της εργατικής τάξης θα χρει-
αστεί χρόνο. Σε αυτή την κατεύθυν-
ση χρησιμοποιούμε διάφορες τακτι-
κές -από την παροχή δωρεάν νομι-
κών συμβουλών στους εργαζόμε-
νους, μέχρι τη συμμετοχή και οργά-
νωση διαμαρτυριών για τα εργατικά
δικαιώματα.

Μπράνκο Ρίστοβ, 
Aριστερό Κόμμα Levica, Μακεδονία

• Ο Μ. Ρίστοβ θα είναι ομιλητής στο
Μαρξισμό 2018 στην Αθήνα

Μαρξισμός …παντού!

Αναχωρήσεις 
για το τετραήμερο 
του Μαρξισμού 2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 
Πέμπτη 17/5 ΟΣΕ 10πμ

ΞΑΝΘΗ: 
Tετάρτη 16/5 ΟΣΕ 4μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: 
Πέμπτη 17/5 ΚΤΕΛ 8πμ

ΠΑΤΡΑ: 
Πέμπτη 17/5 ΚΤΕΛ 11.30πμ

ΒΟΛΟΣ: 
Πέμπτη 17/5 ΚΤΕΛ 10.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 
Τετάρτη 16/5 Λιμάνι 8μμ

ΧΑΝΙΑ: Τετάρτη 16/5 
Λιμάνι Σούδας 8μμ

Άμστερνταμ

Ιστανμπούλ

Ο Μάης 
στην ΕΡΤ

Την Τρίτη 15/5, στις 10μμ,
στην ΕΡΤ1 θα προβληθεί η εκ-
πομπή Ιστορικοί Περίπατοι
αφιερωμένη στο Μάη του '68. 

Ανάμεσα στις συνεντεύξεις
των πρωταγωνιστών είναι και
αυτές της Μαρίας Στύλλου, Πά-
νου Γκαργκάνα και Μάκη Κα-
βουριάρη. Και οι τρεις θα είναι
ομιλητές στο Φεστιβάλ Μαρξι-
σμός 2018. Η εκπομπή εντάσε-
ται στο πλαίσιο του μεγάλου
αφιερώματος στο Μάη του '68
που είναι σε εξέλιξη στο πρό-
γραμμα της ΕΡΤ.



Δημήτρης
Αγγελίδης
Δημοσιογράφος
Εφημερίδα των Συντακτών 

Ντίνος
Αγιομαμίτης
Εργατική Δημοκρατία, 
Κύπρος

Τάσος 
Αναστασιάδης
Συντονισμός 
Ενάντια στα Μνημόνια

Τζαβέντ Ασλάμ
Πρόεδρος 
Πακιστανικής 
Κοινότητας

Κώστας Βλασόπουλος
Καθηγητής στο Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γιώργος 
Γιαννόπουλος
Εκδότης περιοδικού 
ΕΝΕΚΕΝ

Πάνος Γκαργκάνας
Διευθυντής 
της εφημερίδας 
“Εργατική Αλληλεγγύη”

Βασίλης 
Δρουκόπουλος
Ομότιμος 
καθηγητής ΕΚΠΑ

Θανάσης 
Διαβολάκης
Μέλος ΔΣ ΟΙΕΛΕ, 
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τάκης Ζώτος
Δικηγόρος. Πρωτοβουλία για 
το κλείσιμο των γραφείων της 
Χρυσής Αυγής, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος 
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και 
Σλαβικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Μάκης Καβουριάρης
Πανεπιστημιακός. Αγωνιστής του κινή -
ματος του Μάη του '68. Πρόεδρος του 
ΣυλλόγουΕλλήνων Φοιτητών στο Παρίσι 
κατά τη διάρκεια της δικτατορίας

Λήδα
Καζατζάκη
Ιστορικός 
Τέχνης

Θανάσης Καμπαγιάννης
Δικηγόρος. 
Πολιτική Αγωγή στη 
δίκη της Χρυσής Αυγής

Χριστίνα Καρακιουλάφη
Επίκουρος καθηγήτρια 
στο Τμήμα Κοινωνιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης

Γκαμπριέλ Καρντοέν
Φοιτητής στο Πανεπιστήμιο 
Στρασβούργου. Μέλος ΝΡΑ. 
Μέλος Αντιφασιστικής 
Πρωτοβουλίας Στρασβούργου

Κώστας Καταραχιάς
Πρόεδρος Συλλόγου 
Εργαζομένων Νοσοκομείου 
Άγιος Σάββας. 
Συντονιστικό Νοσοκομείων

Δημήτρης Κουσουρής
Επίκουρος καθηγητής Βυζαντινών 
και Νεοελληνικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου της Βιέννης. 
Συγγραφέας του βιβλίου
«Δίκες των δοσίλογων, 1944-1949»

Πέτρος Κωνσταντίνου
Συντονιστής της Κίνησης  
Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό  
και τη Φασιστική Απειλή. 
Δημοτικός σύμβουλος Αθήνας 

Μιχάλης Λυμπεράτος
Ιστορικός-εκπαιδευτικός. 
Συγγραφέας βιβλίων «Από το ΕΑΜ 
στην ΕΔΑ» και «Μετά τον Εμφύλιο»

Ζανέττα Λυσικάτου
Μέλος ΔΣ Συλλόγου 
Εργαζομένων Νοσοκομείου 
Άγιος Σάββας. Συντονιστικό 
Νοσοκομείων

Μωυσής Λίτσης
Δημοσιογράφος – 
οικονομολόγος

Αντώνης Μαούνης
Πρώην πρόεδρος 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 

Φόλκαρτ Μόζλερ
Αγωνιστής του κινήματος του Μάη 
του '68 στη Γερμανία, μέλος τότε 
της οργάνωσης SDS. 
Σήμερα στέλεχος της κίνησης Marx21

Λέανδρος Μπόλαρης
Ιστορικός – συγγραφέας 
βιβλίων για το ΣΕΚΕ, 
την Αντίσταση 
και τον Εμφύλιο.

Γιάννης Μπόλης
Επιμελητής Κρατικού 
Μουσείου Σύγχρονης 
Τέχνης Θεσσαλονίκης

Φοίβος 
Οικονομίδης
Ιστορικός - 
δημοσιογράφος

Μελτέμ 
Οράλ
μέλος DSiP, 
Τουρκία

Κώστας Παπαδάκης
Δικηγόρος. Πολιτική 
Αγωγή στη δίκη 
της Χρυσής Αυγής

Προκόπης 
Παπαστράτης
Ομότιμος καθηγητής Ιστορίας 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Δημήτρης 
Πετρόπουλος
Πρόεδρος Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ

Κώστας Πίττας
Μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας πρώην
ΥΠΑΝ. Υπεύθυνος εκδόσεων 
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου

Ελένη Πορτάλιου
Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής 
Σχολής του ΕΜΠ. 
Ακτιβίστρια στα κινήματα 
πόλης και περιβάλλοντος

Μπράνκο Ρίστοβ
ΚΕ Αριστερού 
Κόμματος Levica, 
Μακεδονία

Μάικλ Ρόμπερτς
Μαρξιστής οικονομολόγος από
τη Βρετανία. Το νέο του βιβλίο 
είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια 
από τη γέννηση του Μαρξ

Γιάννης 
Σηφακάκης
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Νίκος 
Στραβελάκης
Οικονομολόγος - 
Πανεπιστημιακός ΕΚΠΑ

Μαρία Στύλλου
Υπεύθυνη σύνταξης 
του περιοδικού 
“Σοσιαλισμός από τα κάτω”

Αλέξανδρος Χρύσης
Καθηγητής Φιλοσοφίας της Ιστορίας
και Ιστορίας των Ιδεών στο Τμήμα 
Κοινωνιολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου

σελ.10-11
εργατικη αλληλεγγυη
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Αίθουσα Β Μαθηματικών Αίθουσα Χατζηδάκη
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Οι επαναστάσεις 
του 1848

�Ελλη Πανταζοπούλου
Μαρξ και

εργατική επανάσταση

Ήταν ο Μαρξ 
οικολόγος;

Λέανδρος Μπόλαρης
200 χρόνια Μαρξ

Καπιταλισμός 
και εκμετάλλευση

Μωυσής Λίτσης
Μαρξ και

εργατική επανάσταση

Ο Μαρξ, ο Χέγκελ
και η διαλεκτική

Σωτήρης Κοντογιάννης
200 χρόνια Μαρξ

Ο Μαρξ και 
ο Δαρβίνος

Βασίλης Δρουκόπουλος
200 χρόνια Μαρξ

Η Παρισινή 
Κομμούνα

Μάνος Νικολάου
Μαρξ και

εργατική επανάσταση

Τρότσκι – το ξίφος 
της επανάστασης

Λένα Βερδέ
Η πάλη για μια

επαναστατική αριστερά

Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ τι;
- ταξική πόλωση και 
αριστερή προοπτική

Μαρία Στύλλου
Η εργατική αντίσταση

και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Καπιταλισμός 
και αλλοτρίωση
Γιώργος Ράγκος

Μαρξ και
εργατική επανάσταση

Η Τρίτη Διεθνής
Νίκη Αργύρη

1918
Η επαναστατημένη

Ευρώπη

Ελλάδα, Τουρκία, 
Κύπρος, Μακεδονία: 

Οι εργάτες 
είναι αδέλφια μας
Ντίνος Αγιομαμίτης, 

Μελτέμ Οράλ, 
Μπράνκο Ρίστοβ, 
Νίκος Λούντος

Ιμπεριαλισμός, πόλεμος
και αντίσταση

Η έξοδος από τα μνημόνια 
στα χέρια των εργατών

Τάσος Αναστασιάδης, 
Κώστας Καταραχιάς, 

Μανώλης Μαστοράκης, 
Ειρήνη Φωτέλλη, 

Ιωάννα Παυλοπούλου
Η εργατικη αντίσταση 

και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και 
η εργατική εναλλακτική

Αντώνης Δραγανίγος,
Θανάσης Διαβολάκης,

Δέσποινα Κουτσούμπα,
Δημήτρης Κοσκινάς,
Γιάννης Σηφακάκης
Η εργατική αντίσταση

και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Εθνικισμός, 
πατριωτισμός 

και εργατική τάξη
Γιώργος Πίττας

Ιμπεριαλισμός, πόλεμος
και αντίσταση

Οι ρίζες 
του ρατσισμού

Κατερίνα Θωίδου
Το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα

Η επιλογή φύλου 
είναι δικαίωμα 

των τρανς
Αφροδίτη Φράγκου

Καταπίεση
και απελευθέρωση

Ποιος μπορούσε 
να σταματήσει 

τον Χίτλερ;
Φόλκαρτ Μόζλερ

Το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα

100 χρόνια 
ΣΕΚΕ

Φοίβος Οικονομίδης, 
Πέτρος Κωνσταντίνου

1918
Η επαναστατημένη 

Ευρώπη

Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ζανέττα Λυσικάτου

Η πάλη για μια
επαναστατική αριστερά

Οι Μαρξισμοί 
του Μάη

Πάνος Γκαργκάνας
50 χρόνια Μάης

Από την ΟΣΕ
στο ΣΕΚ

Διονυσία Πυλαρινού
Η πάλη για μια

επαναστατική αριστερά

Το Σύνταγμα 
και η ταξική πάλη

Μπάμπης Κουρουνδής
Η εργατική αντίσταση 

και η ταξική πάλη

Αντόνιο Γκράμσι 
Οι Θέσειςτης Λυών
Στέλιος Μιχαηλίδης

Η πάλη για μια 
επαναστατική αριστερά

Από το κυνήγι 
των μαγισσών 
στο #metoo – 

Η πάλη των 
γυναικών ενάντια 
στην καταπίεση
Μαρία Στύλλου

Καταπίεση
και απελευθέρωση

170 χρόνια Κομμουνι-
στικό Μανιφέστο

Γιάννης Σηφακάκης,
Νίκος Στραβελάκης

Μαρξ και
εργατική επανάσταση

Το δικαίωμα 
των εθνών 

στην αυτοδιάθεση
Τάσος Αναστασιάδης
Ιμπεριαλισμός, πόλεμος

και αντίσταση

Κράτος 
και Επανάσταση
Γιάννης Κούτρας

Η πάλη για 
μια επαναστατική 

αριστερά

200 χρόνια 
Μαρξ

Το Κεφάλαιο 
και οι κρίσεις

Μάϊκλ Ρόμπερτς
200 χρόνια Μαρξ

Όχι στην 
Ευρώπη-φρούριο,
Σύνορα ανοιχτά 

Δημήτρης Αγγελίδης,
Μαρία Ανδρέου, 
Ορφέας Μαχντί, 
Τζαβέντ Ασλάμ, 

Πέτρος Κωνσταντίνου
Το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα

Η περιβαλλοντική 
κρίση της Αττικής
Αντώνης Μαούνης, 

Δημήτρης Πετρόπουλος,
Κώστας Πίττας, 

Ελένη Πορτάλιου, 
Νίκος Σμπαρούνης
Η εργατική αντίσταση

και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Β Μαθηματικών Α ΜαθηματικώνΧατζηδάκη ΧατζηδάκηΠολίτου
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Πολίτου Θεολογικής

Παρασκευή 18 Μάη Σάββατο 19 Μάη Κυριακή 20 Μάη

Πέμπτη 17 Μάη

Αμφιθέατρο Παπαρρηγοπούλου / 19.00-21.00

Μέση Ανατολή – 
υπάρχει λύση;
Νίκος Λούντος

Ιμπεριαλισμός, πόλεμος
και αντίσταση

Ο ελληνικός Μάης
1965, 1973

Γιώργος Ράγκος, 
Μιχάλης Λυμπεράτος

50 χρόνια Μάης

Ο Λένιν και το 
επαναστατικό κόμμα

Λίλιαν Μπουρίτη
Η πάλη για μια

επαναστατική αριστερά

Οι μάχες 
του Μεσοπόλεμου

Δημήτρης Κουσουρής
1918 – Η επαναστατημένη

Ευρώπη

Ρώσικη επανάσταση,
Stonewall, Pride – 

Πώς μπορούμε 
να φτάσουμε 

στην απελευθέρωση
των ομοφυλόφιλων;
Κώστας Τορπουζίδης

Καταπίεση
και απελευθέρωση

Η κληρονομιά της 
Ρώσικης Επανάστασης

στην Τέχνη
Γιώργος Γιαννόπουλος,

Λήδα Καζαντζάκη, 
Δήμητρα Κυρίλλου, 

Γιάννης Μπόλης
1918 – Η επαναστατημένη

Ευρώπη

Τόνι Κλιφ – 
η εναλλακτική 

στον σταλινισμό
Φύλλια Πολίτη
Η πάλη για μια

επαναστατική αριστερά

Ρεφορμισμός – 
τι φταίει για 
την κατάντια 
του ΣΥΡΙΖΑ;

Πάνος Γκαργκάνας
Η εργατική αντίσταση

και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Τέχνη και 
Επανάσταση

Πάνος Κατσαχνιάς, Αλέ-
ξανδρος Μαρτζούκος,

Κυριάκος Μπάνος
Καταπίεση

και απελευθέρωση

1918 – 
Η επανάσταση 
στη Γερμανία

Γιάννης Αγγελόπουλος
1918 – Η επαναστατημένη

Ευρώπη

Οι φοιτητές μαζί 
με τους εργάτες

Παντελής 
Παναγιωτακόπουλος, 

και φοιτητές/τριες
Η εργατική αντίσταση

και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Η δίκη 
της Χρυσής Αυγής

Τάκης Ζώτος, 
Θανάσης Καμπαγιάννης,

Κώστας Παπαδάκης, 
Κώστας Σκαρμέας
Το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα

Η επιστροφή 
του Μακεδονικού

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου,
Προκόπης Παπαστράτης,

Κώστας Πίττας
Ιμπεριαλισμός, πόλεμος

και αντίσταση

Πώς δυναμώνουμε 
τα σωματεία μας;
Χρίστος Αργύρης, 
Θένια Ασλανίδη, 

Γιάννης Θεοχάρης,
Κώστας Πολύδωρος,

Σεραφείμ Ρίζος, 
Η εργατική αντίσταση

και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

200 χρόνια Μαρξ – 
ο ιστορικός 

νεκροθάφτης 
τότε και τώρα

Χριστίνα Καρακιουλάφη,
Λέανδρος Μπόλαρης

200 χρόνια Μαρξ

Α Μαθηματικών ΧατζηδάκηΠολίτου Θεολογικής
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Ο πόλεμος στο Βιετνάμ 
και το αντιπολεμικό κίνημα

Γιώργος Πίττας
50 χρόνια Μάης

Το τέλος της παγκοσμιοποίησης; 
Ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί 

και εμπορικοί πόλεμοι
Σωτήρης Κοντογιάννης

Ιμπεριαλισμός, πόλεμος και αντίσταση

200 χρόνια Μαρξ –
ένας επαναστάτης για το σήμερα

Κώστας Βλασόπουλος, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, 

Αλέξανδρος Χρύσης, Πάνος Γκαργκάνας

200 χρόνια Μαρξ

Από την εξέγερση του ’68 
στην αντίσταση του 2018 – 

ο αγώνας συνεχίζεται

Αργυρή Ερωτοκρίτου, Gabriel Cardoen,
Μάκης Καβουριάρης, Φόλκαρτ Μόζλερ, 

Μαρία Στύλλου,

50 χρόνια Μάης

Αμφιθέατρο 1 Νομικής 
18.30-20.00
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ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2018 ΝΟΠΕ 17-20 MAH
4 μέρες με επαναστατικές ιδέες & συζητήσεις

Νομική Σχολή, 
Σόλωνος 57

Δείτε το τελικό 
ωρολόγιο πρόγραμμα
των συζητήσεων
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Tο σκάνδαλο
Novartis και 
οι “αναρμόδιοι”
θεσμοί

Έ
πειτα από περίπου δύο μήνες η προανακριτική επιτροπή
για την Novartis έριξε αυλαία αφού αποφάσισε την
αναρμοδιότητα της βουλής για την διερεύνηση των εν-

δεχόμενων αδικημάτων και την επιστροφή της δικογραφίας στη
Δικαιοσύνη. 

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν στο πόρισμά τους ότι η
θέση της αναρμοδιότητας «δεν αποτελεί κρίση πολιτικής σκοπι-
μότητας αλλά στηρίζεται στην πιστή ερμηνεία και εφαρμογή του
ισχύοντος Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας και απο-
τρέπει θεσμικά την επέλευση των συνεπειών εφαρμογής του άρ-
θρου 86 Συντάγματος, αποτρέπει δηλαδή την εξάλειψη των ποι-
νικών ευθυνών, την ατιμωρησία πιο απλά των ελεγχόμενων προ-
σώπων λόγω παρέλευσης της αποσβεστικής προθεσμίας». Με
άλλα λόγια για τους βουλευτές της κυβέρνησης η απονομή της
δικαιοσύνης πρέπει να αφεθεί στα τακτικά δικαστήρια καθώς
αυτά είναι τα μόνα υπεύθυνα για την απονομή της δικαιοσύνης,
την καταπολέμηση της διαφθοράς και την καταδίκη των ενόχων.

Η παραδοχή ότι μία προανακριτική επιτροπή είναι αναρμόδια
για την απονομή δικαιοσύνης δεν αποτελεί απλά υπόκλιση
στους θεσμούς του αστικού κράτους. Απ’ την μία αναδεικνύει τα
όρια του κοινοβουλευτικού δρόμου και από την άλλη αυτή η διο-
λίσθηση αντανακλά το αδιέξοδο στην σύγκρουση με τους πραγ-
ματικούς ενόχους, με τους καπιταλιστές. Πλάι στον Σαμαρά, τον
Βενιζέλο, τον Λοβέρδο και τον Άδωνι που λαδώθηκαν πρέπει να
δικαστούν και να πληρώσουν οι οργανωτές αυτού του κυκλώμα-
τος, οι φαρμακοβιομήχανοι. 

Πράσινο φως

Αλίμονο για το εργατικό κίνημα αν βασιστεί στους «θεσμούς»
ενός συστήματος που η δικαιοσύνη του διαιωνίζει την εκμετάλ-
λευση και την καταπίεση. Πλευρές αυτού του συστήματος απο-
τελούν νομοσχέδια όπως αυτό ενάντια στην προκήρυξη απερ-
γιών ή το πρόσφατο για την επιτάχυνση των απελάσεων των
προσφύγων. Αυτή η λειτουργία της δικαιοσύνης δεν είναι φαινό-
μενο μίας κακής εφαρμογής της, αλλά είναι η ίδια η φύση της
μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα. Είναι αυτή η στάση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ που ανάβει το πράσινο φως στην αντιπολίτευση να παίζει το
τροπάριο της «σκευωρίας» ισχυριζόμενη ότι η αποκάλυψή της
είναι πλέον ολοφάνερη στον ελληνικό λαό και η κατάρρευση αυ-
τού το σχεδίου επικείμενη.

Για να απαντήσουμε σε αυτά τα διλήμματα χρειάζεται να
έχουμε γνήσια αντικαπιταλιστική στρατηγική. Δεν αρκεί ένα οι-
κονομικό πρόστιμο-χάδι στην φαρμακοβιομηχανία για να αποκα-
τασταθεί η δικαιοσύνη. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι τέτοιου εί-
δους μέτρα δεν αγγίζουν τους καπιταλιστές. Η ίδια η Novartis
ανακοίνωσε για το Α’ τρίμηνο του 2018 τζίρο που ανέρχεται σε
12 δις δολάρια και αντίστοιχα κέρδη ύψους 2,6 δις. Ανάλογα
«επιτεύγματα» έχουν να επιδείξουν οι ιδιωτικές κλινικές εκμεταλ-
λευόμενες την μνημονιακή πολιτική των περικοπών στην δημό-
σια υγεία. 

Οι αγώνες των εργαζόμενων ενάντια σε αυτήν την λεηλασία
δείχνουν τον δρόμο, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την απεργία
στα δημόσια νοσοκομεία στις 25 Απρίλη. Πραγματική λύση για
να τελειώνουμε με τέτοιου είδους σκάνδαλα είναι η κρατικοποί-
ηση, χωρίς αποζημίωση, των φαρμακοβιομηχανιών - με εργατικό
έλεγχο και κεντρικό σχεδιασμό στην παραγωγή αλλά και στην
έρευνα νέων φαρμάκων για την αντιμετώπιση όλων των γνω-
στών ασθενειών. Καμία εμπλοκή του ιδιωτικού κεφαλαίου στο
χώρο της Υγείας. Επανασύσταση και στελέχωση του ΕΟΦ με
μοναδικό κριτήριο τον πλήρη επιστημονικό έλεγχο των φαρμά-
κων για την προστασία των ασθενών. Για να μπουν οι ανάγκες
μας πάνω από τα κέρδη των καπιταλιστών.

Κώστας Πολύδωρος

Ο
Πρ. Παυλόπουλος πραγματο-
ποίησε, ακόμα μια επίσημη
επίσκεψη στην Αίγυπτο στα τέ-

λη του Απρίλη, μαζί με τον Αναστασιά-
δη της Κύπρου. Έκαναν δηλώσεις και
βγήκαν χαμογελαστές φωτογραφίες
με τον δικτάτορα Αμπντέλ Φατάχ αλ Σί-
σι. Ήταν ακόμα ένα βήμα στην ενδυνά-
μωση του αντιδραστικού άξονα Ελλά-
δας-Αιγύπτου-Ισραήλ. Στο όνομα αυ-
τής της συμμαχίας το ελληνικό κράτος
σφιχταγκαλιάζεται με μια δικτατορία. 

Ο στρατηγός Σίσι εκλέχτηκε για μια
δεύτερη θητεία πρόεδρος τον Μάρτη
με το εκπληκτικό ποσοστό του 90%.
Υπήρχε ένας «αντίπαλος», ο Μούσα,
που υποστήριζε την επανεκλογή του
Σίσι μέχρι την τελευταία μέρα κυριο-
λεκτικά, αφού κατέθεσε την υποψη-
φιότητά του 15 λεπτά πριν τη λήξη
της προθεσμίας. 

Ο Σίσι ήταν επικεφαλής του στρα-
τιωτικού πραξικοπήματος που ανέ-
τρεψε τον εκλεγμένο πρόεδρο Μόρσι
τον Ιούλη του 2013. Ο Μόρσι ήταν
προβεβλημένο στέλεχος της Μου-
σουλμανικής Αδελφότητας και υποτί-
θεται ότι το πραξικόπημα έσωσε την
Αίγυπτο από το «χάος» και τον «ισλα-
μικό σκοταδισμό». Αυτή ήταν η επίση-
μη και ανεπίσημη γραμμή εφημερί-
δων, κομμάτων και κυβερνήσεων
στην «πολιτισμένη» ΕΕ και στις ΗΠΑ. 

Πέντε χρόνια μετά, σύμφωνα με τις
εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας και
άλλων οργανώσεων, στην Αίγυπτο
υπάρχουν 60.000 πολιτικοί κρατούμε-
νοι, που αποτελούν το μισό του συνο-
λικού αριθμού των φυλακισμένων.
Ήταν τόσο απότομη η αύξηση του
πληθυσμού των φυλακών ώστε η δι-
κτατορία έχτισε 16 καινούργιες. Οι
συνθήκες είναι φριχτές: ηλεκτροσόκ,
ξυλοδαρμοί, βιασμοί, είναι καθημερι-
νότητα. 

Περισσότεροι από 15.000 άνθρω-
ποι έχουν οδηγηθεί στα στρατοδι-
κεία: μέλη της Μουσουλμανικής
Αδελφότητας, συνδικαλιστές, φοιτη-
τές, αγωνιστές για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα, αριστεροί. Ανάμεσα στους
καταδικασμένους είναι 150 παιδιά. 

Εκατοντάδες έχουν «εξαφανιστεί»
κι άλλοι τόσοι έχουν δολοφονηθεί σε
σκηνοθετημένες «ανταλλαγές πυρών»
και «απόπειρες απόδρασης». Όχι ότι
η δικτατορία του Σίσι έχει δισταγμούς
να δολοφονεί επίσημα. Κάθε Τρίτη εί-
ναι η «μέρα των εκτελέσεων» στην Αί-
γυπτο. Το 2017 απαγχονίστηκαν 49
πολιτικοί κρατούμενοι, υπερδιπλάσιοι
από το 2016. Στις αρχές της φετινής
χρονιάς απαγχονίστηκαν 20. Μέχρι κι
ο ΟΗΕ έκφρασε την «ταραχή» του γι’
αυτή την κλιμάκωση. 

Ο Σίσι έχει επεκτείνει τρεις φορές
την «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης»
από το 2013. Κάθε τόσο καινούργιοι

νόμοι περιορίζουν το δικαίωμα του
συνεταιρίζεσθαι, της ελεύθερης έκ-
φρασης, το καθεστώς έχει κλείσει πε-
ρίπου τετρακόσια σάητ στο ίντερνετ.
Οι απεργίες παραμένουν ουσιαστικά
παράνομες. Εκατοντάδες εργάτες και
εργάτριες έχουν απολυθεί, συλλη-
φθεί και οδηγηθεί ακόμα και σε στρα-
τοδικεία γιατί «πρωτοστάτησαν» σε
απεργίες. 

Ναυπηγεία

Όπως εκείνη των εργατών στα ναυ-
πηγεία της Αλεξάνδρειας που περιη-
γήθηκε ο Παυλόπουλος (με τον απα-
ραίτητο Τέρενς Κουίκ) και ο Αναστα-
σιάδης. Τον Μάη του 2016 οι εργάτες
στα ναυπηγεία κατέβηκαν σε απεργία
για να διεκδικήσουν καλύτερες συν-
θήκες ασφαλείας. Ο στρατός περικύ-
κλωσε το ναυπηγείο, έκλεισε τις πύ-
λες και συνέλαβε 26 «πρωταίτιους»
που σαπίζουν ακόμα στη φυλακή. Λε-
πτομέρεια: τα ναυπηγεία είναι ιδιοκτη-
σία του στρατού, που είναι μεγάλος
οικονομικός «παίχτης» στην Αίγυπτο. 

Κατά καιρούς οι διεθνείς οργανισμοί
κάνουν θορύβους δυσαρέσκειας για την
κατάφωρη καταπάτηση των πολιτικών και
ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο.
Όμως, τη γραμμή την έχει δώσει ο Τραμπ
που πέρσι δήλωσε ότι ο Σίσι «έχει κάνει
έξοχη δουλειά σε μια πολύ δύσκολη κα-
τάσταση». Η Ε.Ε. συσφίγγει τις σχέσεις
με το καθεστώς Σίσι. Πέρσι η Γαλλία πού-
λησε μαχητικά Ραφάλ και πολεμικά ελικό-
πτερα στον αιγυπτιακό στρατό. 

Η «σιδερένια πυγμή» του Σίσι και
των στρατηγών κάνει την Αίγυπτο
«εγγυητή της σταθερότητας» και των
συμφερόντων των ιμπεριαλιστών
στην περιοχή. Το «ανακαλύπτουν» κά-
θε μέρα οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα. Ο
ισραηλινός στρατός δολοφονεί δεκά-
δες και ο Σίσι σφραγίζει ακόμα πιο
ερμητικά τα σύνορα. 

Ο Παυλόπουλος φυσικά δεν είδε τί-
ποτα από όλα αυτά στην επίσκεψή
του. Όπως δεν είχε δει κι ο Τσίπρας
τον Δεκέμβρη του 2015 όταν υποδέ-
χτηκε μετά τιμών κι επαίνων τον χα-
σάπη Σίσι στην Αθήνα ή όταν υπέγρα-
ψε μαζί με τον Αναστασιάδη την τρι-

μερή συμφωνία για τα ενεργειακά τον
Νοέμβρη του 2017 στην Λευκωσία. 

Ο Παυλόπουλος μίλησε για την
«ήπια ισχύ» (soft power) που χαρακτη-
ρίζει την εξωτερική πολιτική της Ελ-
λάδας και της Αιγύπτου, που βεβαί-
ως-βεβαίως είναι παράγοντες ειρήνης
και συνεννόησης. Η φρασεολογία για
την «ήπια ισχύ» ήταν η αγαπημένη
φράση της αμερικάνικης διπλωματίας
και των «θεωρητικών» της στη δεκαε-
τία του ’90. Αυτό δεν εμπόδισε τις
ΗΠΑ να ρίχνουν βροχές βομβών στην
Σερβία ή αργότερα να εισβάλουν στο
Αφγανιστάν. 

Έτσι κι αλλιώς αυτές οι εποχές
έχουν περάσει. Οι ανταγωνισμοί οξύ-
νονται κι ο ελληνικός καπιταλισμός
μπαίνει στην κούρσα της μοιρασιάς.
Ο Παυλόπουλος δεν παρέλειψε να
εξυμνήσει την οικονομική συνεργασία
με την Αίγυπτο, «ιδίως τη συνεργασία
σε ότι αφορά την οριοθέτηση της
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης».
Και στα πλαίσια αυτής της «ειρηνικής
συνεργασίας» έκανε μια ακόμα «προ-
ειδοποίηση» στην Τουρκία. Δήλωσε
ότι: «είμαστε σύμφωνες και οι τρεις
χώρες, ότι κάθε αυθαίρετη ερμηνεία,
από την πλευρά της Τουρκίας για τις
θάλασσες, δημιουργεί ένα προηγού-
μενο, το οποίο είναι δυνατόν να επι-
καλεστούν και άλλοι. Αντιλαμβάνεται,
λοιπόν, κανείς σε μια τόσο κρίσιμη
στιγμή, πόσο επικίνδυνο θα ήταν να
υπάρχουν ερμηνείες τέτοιες, να δημι-
ουργούνται τέτοια προηγούμενα».

Η κοινή οριοθέτηση των ΑΟΖ είναι
μια επιθετική ενέργεια από την πλευ-
ρά της ελληνικής άρχουσας τάξης
που χτίζει τις συμμαχίες της με κράτη
δολοφόνους υπό τις ευλογίες των
ΗΠΑ και της ΕΕ. Για τους εργαζόμε-
νους και τη νεολαία αυτό σημαίνει θυ-
σίες για εξοπλισμούς, αύξηση της θη-
τείας, πολεμική υστερία και εθνικιστι-
κές εκστρατείες. Το εργατικό κίνημα
και η Αριστερά που δίνουν μάχες
ενάντια στη μνημονιακή «κανονικότη-
τα» θα συγκρουστούν και με αυτές
τις πολεμοκάπηλες συμμαχίες. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Ο ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

Εναγκαλισμοί με μια δικτατορία

Από παλαιότερη επίσκεψη του Παυλόπουλου στην Αίγυπτο



Π
άνω από 5000 διαδηλωτές πλημμύ-
ρησαν τους δρόμους του Βόλου το
Σάββατο 5/4 για να δηλώσουν την

πλήρη άρνησή τους στην καύση σκουπιδιών
από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ που βρί-
σκεται λίγο έξω από την πόλη. Στο παμβο-
λιώτικο συλλαλητήριο που διοργάνωσε κυ-
ρίως η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών, συμμετεί-
χαν άνθρωποι κάθε ηλικίας, εργαζόμενοι με
τα παιδιά τους, μαθητές, φοιτητές, πολιτικά
κόμματα, κινήματα και συλλογικότητες και η
συντριπτική πλειοψηφία των φορέων της
Μαγνησίας. Η ογκώδης πορεία έκανε το γύ-
ρo της πόλης περνώντας από τους κεντρι-
κούς δρόμους με συνθήματα, αυτοσχέδιες
πικέτες, μουσικές και θύμισε τη μεγάλη
απεργία κόντρα στο ασφαλιστικό του Κα-
τρούγκαλου.

Η τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ (του ομίλου
Lafarge) αδειοδοτήθηκε από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εδώ και
περίπου ένα χρόνο καίει ως «εναλλακτικό
καύσιμο» σκουπίδια από την Ελλάδα και το
εξωτερικό. Ειδικότερα ο αναπληρωτής
υπουργός Περιβάλλοντος Φάμελος έδωσε
άδεια στο εργοστάσιο να καίει, μεταξύ άλ-
λων, 200.000 τόνους καυσίμων αποβλήτων
(RDF, SRF) ετησίως καθώς και να μπορεί να
μεταφέρει με πλοία και χαμηλότερο κόστος
απορρίμματα από την Ιταλία. H ίδια η καύση
αυτών των υλικών, που αποτελούνται κυ-
ρίως από πλαστικό, παράγει διοξίνες και
καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες μέσω της ει-
σπνοής βλάπτουν σωρευτικά.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση πριμοδοτεί αυ-

τές τις δραστηριότητες στα πλαίσια του
“εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης στα
δυτικά πρότυπα”. Η Lafarge δεν αποτελεί
εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα, ούτε έχει
βγει εκτός της νομοθεσίας της ΕΕ. Όλοι αυ-
τοί, μαζί και η κυβέρνηση και οι τοπικές αρ-
χές, είναι συνυπεύθυνοι για το αίσχος αυ-
τής της πολιτικής, που πίσω από προοδευτι-
κά λόγια και υποσχέσεις, μολύνει το έδα-
φος και τα ύδατα, υποβαθμίζοντας έτσι τα
γεωργικά προϊόντα, την ποιότητα της παρα-
γόμενης τροφής και απειλεί με καρκίνο την
τοπική κοινωνία. Πρόκειται για το λογικό
επακόλουθο ενός συστήματος όπου πολυε-
θνικές εταιρείες, σε συνεργασία πολλές φο-
ρές με το κράτος, ανταγωνίζονται τυφλά σε
μια κούρσα που μόνο καρκίνο, θάνατο και
περιβαλλοντική καταστροφή μπορεί να ση-
μαίνει για εμάς.

Η πορεία του Σαββάτου ήταν μια ένδειξη

σε όλους ότι ο κόσμος είναι εδώ και πα-
λεύει. Για να κερδίσουμε χρειάζεται να με-
γαλώσουμε την αντίσταση από τα κάτω. Να
ενισχύσουμε το κίνημα που παλεύει με κέν-
τρο τις ανάγκες μας πάνω από τα κέρδη
τους. Μαζί με την τοπική κοινωνία αλλά και
τους εργαζόμενους στην ίδια την ΑΓΕΤ
χρειάζεται να οργανώσουμε αγώνες και
απεργίες για να μπλοκάρουμε αυτές τις θα-
νατηφόρες πολιτικές μεγαλώνοντας τον
έλεγχο μας στην πόλη και τα εργοστάσια
που δουλεύουμε. Να κρατικοποιηθεί το ερ-
γοστάσιο της ΑΓΕΤ κάτω από εργατικό
έλεγχο για να μπλοκάρουμε τις επιθέσεις
και να λειτουργεί ανάλογα με τις ανάγκες
μας. Συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση
ανοίγοντας τη συζήτηση στους φοιτητικούς
συλλόγους και στους εργατικούς χώρους.

Γιάννης Σουμπάσης
ΣΕΚ, Βόλος
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ΞΑΝΘΗ

Κ
αταστράφηκε ολοσχερώς το εργοστά-
σιο μπαταριών SUNLIGHT ιδιοκτησίας
του μεγαλοεπιχειρηματία Πάνου Γερμα-

νού, στο Όλβιο Ξάνθης στην μεγάλη φωτιά που
ξέσπασε ανήμερα της Πρωτομαγιάς το μεση-
μέρι με αποτέλεσμα ένας εργάτης να μεταφερ-
θεί στο νοσοκομείο με συμπτώματα δύσπνοιας.
Το ότι δεν υπήρχαν περισσότερα θύματα και
δεν θρηνήσαμε νεκρό οφείλεται μόνο και μόνο
στο ότι εκείνη την ώρα το εργοστάσιο λειτουρ-
γούσε με “προσωπικό ασφαλείας”.

Όπως καταγγέλλει στην ανακοίνωσή της η
Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομη-
χανίας (ΟΕΧΒΕ): “Στη SUNLIGHT δεν ήταν τί-
ποτα υπέροχο. Δεν υπάρχει Σωματείο γιατί
διώκονται ακόμη και οι σκέψεις ίδρυσής του.
Δεν καλύπτονται από καμία Συλλογική Σύμβα-
ση και ο εργοδότης καθορίζει την ατομική σύμ-
βαση του εργαζόμενου με βάση τους μνημο-
νιακούς μισθούς. Δεν υπάρχει ανθυγιεινό επί-
δομα παρά τις άκρως επικίνδυνες εργασίες.
Δεν υπάρχουν ΒΑΕ”.

Οι αρμόδιοι φορείς “διαβεβαίωσαν ότι στο
εργοστάσιο πάρθηκαν 'προληπτικά μέτρα' ακό-
μα και εκκένωση των τριγύρω κατοικημένων
περιοχών, σε ακτίνα 15 χιλιομέτρων λόγω των
τοξικών αερίων που εκλύθηκαν από την πυρκα-
γιά μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναλύσεις από
το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του
ΔΠΘ. Και η εταιρία αναφέρει πως όλοι οι εργα-
ζόμενοι είναι απόλυτα ασφαλείς (...) όλες οι θέ-
σεις εργασίας θα διατηρηθούν στο ακέραιο (...)
οι ζημιές θα αποκατασταθούν ταχύτατα, και το
εργοστάσιο θα γίνει ακόμα καλύτερο απ' ό, τι
πριν”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ Ξάνθης. “Όμως όσα ωραία και καθησυχα-
στικά λόγια κι αν εκφωνήσουν οι θεσμικοί φο-
ρείς, δύσκολα μπορούν να κρύψουν ότι βάζουν
τα κέρδη πάνω από τις ανάγκες, την υγεία, τη
ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζόμε-
νων. Και τα κέρδη είναι πολλά...

Λεηλασία

Το “success story” του ομίλου OLYMPIA, συμ-
φερόντων Π. Γερμανού, περιλαμβάνει την αύξη-
ση 26% του Ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών
της “Συστήματα SUNLIGHT” για το 2017 που
συνοδεύτηκε από την ίδρυση θυγατρικής στην
Ιταλία. Την ίδρυση το 2016 της εταιρίας METIS
που παρέχει υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας
για την παγκόσμια ναυτιλία. Το μνημόνιο εξαγο-
ράς από τη VMP για το 2020 της Πολωνικής
εταιρίας κινητής τηλεφωνίας Play. Την επέκτα-
ση της αλυσίδας καταστημάτων Public στην Ελ-
λάδα και την Κύπρο. Την απόκτηση του 33,34%
των μετοχών της SoftOne και του 25% των με-
τοχών της φινλανδικής εταιρίας χορήγησης κα-
ταναλωτικών δανείων AASA, καθώς και την από
κοινού με τη VNK Capital απόκτηση του 12,8%
των μετοχών της Lamda Development (είναι,
δηλαδή, εκτός των άλλων, και συνεταιράκι του
Λάτση στη λεηλασία του Ελληνικού.)

Απέναντι σε αυτή την εργοδοτική αυθαιρεσία
που βάζει ανά πάσα στιγμή σε κίνδυνο τις ζωές
των εργατών, τόσο στο εργοστάσιο όσο και
στην περιοχή, η απάντηση είναι η κρατικοποί-
ηση του εργοστασίου με εργατικό έλεγχο”, το-
νίζει στην ανακοίνωσή της η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ξάν-
θης εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στους
εργάτες της SUNLIGHT.

Οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους!
ΒΟΛΟΣ

Α
νυπόφορη έχει γίνει η κατάσταση στο
Κερατσίνι. Οι τριήμερες διαμαρτυ-
ρίες και δράσεις που ξεκίνησαν την

Τετάρτη 2/5 με κεντρικό αίτημα την απομάκρυνση των καζανιών
από την περιοχή των Λιπασμάτων, που καλέστηκαν από τους
συλλόγους εκπαιδευτικών μαζί με φορείς της περιοχής, ήταν
πολύ μαζικές με συμμετοχή χιλιάδων απλών εργαζόμενων και
νεολαίας.

Το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος φάνηκε από την πρώτη
κιόλας μέρα των κινητοποιήσεων. Οι εγκαταστάσεις του Μελισσανί-
δη-Oil One απελευθέρωσαν αέρια από οργανικές και θειούχες ενώ-
σεις και μόλυναν την περιοχή σε τέτοιο βαθμό που η μυρωδιά ανάγ-
κασε το δήμαρχο και την Περιφέρεια να κλείσουν σχολεία για προ-
ληπτικούς λόγους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που τα προηγούμενα χρόνια έδινε υπο-
σχέσεις ότι η περιοχή θα περάσει στα χέρια του λαού του Κερατσι-
νιού και τελικά αδειοδότησε τον Μελισσανίδη να αναβαθμίσει τις

δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του στο
χώρο των Λιπασμάτων. 

Η κινητοποίηση του Σαββάτου ήταν πολύ
μαζική με συμμετοχή δεκάδων μαθητών από τα σχολεία της περιο-
χής με τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς. Στην συγκέντρω-
ση πήραν επίσης μέρος με πανό ο Σύλλογος Γονέων του 4ου δημο-
τικού σχολείου, η δημοτική παράταξη Άλλος Δρόμος, η Εργατική
Λέσχη Κερατσινίου Δραπετσώνας, η Λαϊκή Αντίσταση, η ΛΑΕ και με
δυναμικό μπλοκ η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

“Την ώρα που η περιοχή είναι αρκετά επιβαρυμένη περιβαλλοντι-
κά, τη στιγμή που εδώ και μήνες υπάρχουν έντονες οσμές στις γει-
τονιές της Δραπετσώνας, της Ευγένειας και της Χαραυγής, την ίδια
στιγμή που ο λαός της περιοχής γίνεται δέκτης της καταστροφικής
πολιτικής του κεφαλαίου με το ναυάγιο «Άγια Ζώνη ΙΙ» και το μαζούτ
που έχει γεμίσει την περιοχή του Σαρωνικού, η παραχώρηση της
δυνατότητας στον επιχειρηματία να επεκτείνει τις δραστηριότητές
του και στο εμπόριο πετρελαίου είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το
ποτήρι”, αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Εκ-
παιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κερατσινίου – Δραπετσώ-
νας, “Νίκος Πλουμπίδης”.

Οι κινητοποιήσεις απέδειξαν πως ο κόσμος του Κερατσινίου βρί-
σκεται πολύ πιο μπροστά από το κεντρικό αίτημα της Δημοτικής
Αρχής που είναι η απομάκρυνση των εγκαταστάσεων. Να γίνει άμε-
ση ανάκληση των αδειών του Μελισσανίδη. Απαλλοτρίωση του συ-
νόλου της έκτασης των Λιπασμάτων Δραπετσώνας (640 στρεμμ.)
για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών της περιοχής σε υγεία,
αναψυχή, πράσινο, πολιτισμό, άθληση. Καμιά δραστηριότητα με
ιδιωτικοοικονομικά επιχειρηματικά κριτήρια στην περιοχή. Από την
Πειραϊκή μέχρι το Κερατσίνι και το Πέραμα, σε μια περιοχή που
προσπαθούν να την ριμάξουν, εμείς απαντάμε με αγώνες.

Μιχάλης Πέππας, φοιτητής, ΣΕΚ Κερατσινίου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Βόλος, 5/5

Κερατσίνι, 5/5
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Π
λουσιότερη από κάθε άλλη φορά ήταν
φέτος η 15η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου
Θεσσαλονίκης, που διοργάνωσε το Ελ-

ληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού από τις 3 ως τις 6
Μάη. Χιλιάδες κόσμος, παρά την καταρρακτώ-
δη κατά διαστήματα βροχή, επισκέφτηκε τα πε-
ρίπτερα, παρακολούθησε συζητήσεις και αγό-
ρασε βιβλία. Πολλές από τις συζητήσεις ήταν
πραγματικά εντυπωσιακές. Εκατοντάδες άν-
θρωποι μαζεύονταν σε αίθουσες, πολλοί από
αυτούς όρθιοι, για να ακούσουν εισηγήσεις για
βιβλία του Σερζ, του Μπαλιμπάρ και άλλων πα-
λιών και νέων συγγραφέων, σε θεματικές που
απλώνονταν από το φασισμό και τη Δημοκρα-
τία της Βαϊμάρης μέχρι την επανάσταση και τα
ζητήματα της σεξιστικής καταπίεσης.  

Ιδιαίτερο χρώμα έδιναν στην έκθεση οι με-
γεθυμένες -με πρωτοβουλία των οργανωτών-
αφίσες του Μάη του 68 από την έκδοση του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου, που στόλιζαν το
χώρο στο περίπτερο 13. Δεν είναι τυχαίο ότι
οι μαθητές των σχολείων που επισκέφτηκαν
την έκθεση την Παρασκευή το πρωί, έστηναν
πηγαδάκια γύρω από τις αφίσες και ρωτού-
σαν τους καθηγητές τους για το Μάη. Σε αν-

τίθεση με την αντιμετώπιση της επετείου ως
νοσταλγικής φιέστας, φάνηκε ότι τα 50 χρό-
νια από την εξέγερση του Μάη του ’68 αποτε-
λούν πάνω απ’ όλα μια αφορμή για την επι-
καιρότητα της επανάστασης σήμερα. Σ’ αυτό
το πλαίσιο, το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο έγινε
πολλές φορές το κέντρο αυτής της συζήτη-
σης, αφού πολλοί και πολλές σταμάτησαν όχι
μόνο για να αγοράσουν τις αφίσες αλλά και
το νέο βιβλίο του ΜΒ για το Μάη του ’68 –οι
πωλήσεις έφτασαν τα 1000 ευρώ μέσα στις
τέσσερις μέρες της Έκθεσης.

Εκδήλωση

Η κορύφωση της παρουσίας του Μαρξιστι-
κού Βιβλιοπωλείου ήρθε την τελευταία μέρα
της Έκθεσης, στην εκδήλωση παρουσίασης
της συλλογής αφισών του Μάη του ’68. Ο
ιστορικός τέχνης και επιμελητής του Κρατι-

κού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Γιάννης
Μπόλης, μίλησε για τον τρόπο παραγωγής
των αφισών από το Atelier Populaire της Σχο-
λής Καλών Τεχνών, καθώς και για το ρόλο
που έπαιξαν κατά τη διάρκεια της εξέγερσης.
Ο Κώστας Πίττας από το ΜΒ στάθηκε ιδιαίτε-
ρα στο ιστορικό πλαίσιο της περιόδου, όταν
όλες οι θεωρίες ότι οι φοιτητές βαριούνται
και οι εργάτες έχουν ενσωματωθεί κατέρρευ-
σαν μέσα από το ξέσπασμα ενός διεθνούς ρι-
ζοσπαστικού κινήματος που ταρακούνησε τον
κόσμο από τη Δύση ως την Ανατολή. Ακολού-
θησαν τοποθετήσεις για τη σημασία των δι-
δαγμάτων εκείνου του κινήματος στο σήμε-
ρα, καθώς και για το ρόλο της αριστεράς και
η εκδήλωση έκλεισε με την υπόσχεση ότι θα
συνεχιστεί με ακόμα πιο μαζικούς όρους στο
φεστιβάλ «Μαρξισμός 2018». 

Μπάμπης Κουρουνδής

ΔIΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Μάης του ‘68 εξακολουθεί να εμπνέει

Σε νέο συλλαλητήριο στις 15 Μάη στην πλατεία Εθνι-
κής Αντίστασης απέναντι από το δημαρχείο της Αθήνας,
καλούν μια σειρά σωματεία συνταξιούχων. Οι συνταξιού-
χοι, που διαδήλωσαν κατα χιλιάδες και στις 25/4, διεκδι-
κούν μεταξύ άλλων να μη γίνει καμία περικοπή σε συντά-
ξεις, ΕΚΑΣ, οικογενειακά επιδόματα και να μη μειωθεί το
αφορολόγητο. Απέναντι σε αυτά απαιτούν την ανάκτηση
όλων όσων περιέκοψε το αντισυνταξιουχικό – αντιασφαλι-
στικό νομικό πλαίσιο που έχουν ψηφίσει οι κυβερνήσεις.

Συνεχίζονται μέχρι τις 10 Μάη οι
εκλογές στο Συνδικάτο Τουρισμού –
Επισιτισμού. Στις εκλογές παίρνει μέ-
ρος και η αντικαπιταλιστική κίνηση “Η
Καμαριέρα” βάζοντας της προοπτική
της ενίσχυσης του συνδικάτου, της
αγωνιστικής κλιμάκωσης και της αντι-
καπιταλιστικής προοπτικής.  

“Χρειάζεται να απαιτήσουμε από τα
συνδικάτα να βάλουν ένα πρόγραμμα
με αγωνιστικές κινητοποιήσεις, τώρα
που μπαίνουμε στη σαιζόν, που να δη-
μιουργήσει πρόβλημα στα αφεντικά.
Με απεργίες καλά οργανωμένες, με
στάσεις εργασίας, με συγκεντρώσεις,
να επιβάλουμε ότι θα σπάσουμε τον
τσαμπουκά των εργοδοτών” τονίζουν
σε ανακοίνωσή τους οι αγωνιστές κι οι
αγωνίστριες της “Καμαριέρας” και συ-
νεχίζουν: 

“Ταυτόχρονα χρειάζεται να στήσου-
με επιτροπές εργαζόμενων παντού και
να γραφτούν στο σωματείο όσο πε-

ρισσότεροι συνάδελφοι γίνεται στους
χώρους που βρισκόμαστε. Για να διεκ-
δικήσουμε συλλογικά και οργανωμένα
να μην περάσει καμία από τις εργοδο-
τικές αυθαιρεσίες

Την ίδια ώρα απέναντι στα ψέματα
της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει άλλη
διέξοδος οι εργαζόμενοι να προβά-
λουμε το δικό μας δρόμο. Να πάψου-
με να αποπληρώνουμε δις. ευρώ κάθε
χρόνο για να γεμίζουν τα σεντούκια
των τραπεζιτών ντόπιων και Ευρωπαί-
ων. Να συγκρουστούμε με το Ευρώ
και την Ε.Ε. Να πάρουμε από τους ερ-
γοδότες τα εκατομμύρια που χρωστά-
νε και δεν έχουν αποδώσει στα ασφα-
λιστικά ταμεία. Να κρατικοποιηθούν οι
τράπεζες και όλες οι μεγάλες επιχει-
ρήσεις κάτω από τον έλεγχο των ερ-
γαζόμενων”. 

Το πού και το πότε μπορεί κάποιος
να ψηφίσει το βρίσκει στο site του
συνδικάτου hwu.gr.

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

Στηρίζουμε την “Καμαριέρα” Στις 9 Μάη δικάζεται ο Χρήστος Μπαϊραμίδης, μέλος
του omnia.tv, με κατηγορίες για κακουργήματα, με μόνο
ενοχοποιητικό στοιχείο ένα βίντεο που τράβηξε το 2013. 

Κάλυπτε διαδήλωση αλληλεγγύης στον τότε απεργό πεί-
νας Κώστα Σακκά, όπου υπήρξε συμπλοκή με χρυσαυγίτη
της Νίκαιας, την οποία και κατέγραψε. Η δικογραφία σχη-
ματίστηκε 2 ολόκληρα χρόνια αργότερα, ενώ ο ίδιος το
πληροφορήθηκε τυχαία τον Μάρτιο του 2018. Πρόκειται
για μια ξεκάθαρη περίπτωση στοχοποίησης της ελευθε-
ρίας του Τύπου, ειδικά όταν η αφορμή είναι βίντεο που
αφορά χρυσαυγίτη και το omniatv είναι ένα από τα μέσα
που καλύπτουν και σχολιάζουν τη δίκη της Χρυσής Αυγής
σταθερά.

Τάσος Θεοφίλου
Χιλιάδες κόσμος συμμετείχε στην πορεία

και τη συναυλία που οργανώθηκε σε συμπα-
ράσταση προς τον Τάσο Θεοφίλου το Σάββα-
το 5/5. Λιγότερο από ένα χρόνο από τη στιγμή
που αθωώθηκε πανηγυρικά (Ιούλιος του 2017)
για συμμετοχή σε ληστεία που αποδιδόταν
στους Πυρήνες της Φωτιάς, ο Θεοφίλου βρί-
σκεται ξανά στις δαγκάνες της δικαστικής
εξουσίας. 

Ο Τάσος Θεοφίλου δικάζεται ξανά στις 11
Μάη στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου μετά
από την αίτηση ακύρωσης της αθωωτικής
απόφασης από τον εισαγγελέα Ιωάννη Αγγε-
λή, έναν από τους γνωστούς κυνηγούς κεφα-
λών της αντιτρομοκρατικής. 

“Η άσκηση αναίρεσης από τον Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου κατά της αθωωτικής για
τον Τάσο Θεοφίλου απόφασης του Α' Πεντα-
μελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών δεν
μας εκπλήσσει. Αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά
τι έχει σημάνει η απόφαση αυτή για τους μη-
χανισμούς που τον έστειλαν κατηγορούμενο
και ποια μηνύματα τους εκπέμπει. 

Η πολύμηνη δίκη δεν ανέδειξε καμιά από-
δειξη ενοχής του Θεοφίλου. Η απόφαση ήταν
δίκαιη και το σκεπτικό της υποδειγματικό.
Εκείνοι που επιμένουν και βιάζονται να τον βά-
λουν ξανά στη φυλακή συγκαλύπτουν τους
πραγματικούς ενόχους και νομιμοποιούν τις
αυθαιρεσίες, την πολιτική σκοπιμότητα και την
εκδικητικότητα των μηχανισμών καταστολής. 

Θα βρουν μπροστά τους για άλλη μια φορά
το κίνημα συμπαράστασης και τους συνηγό-
ρους υπεράσπισης του. Και τα σενάριά τους
θα περιοριστούν αμετάκλητα στη νοσηρή
φαντασία τους”, αναφέρεται μεταξύ άλλων
στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι συνήγοροι
του Τάσου Θεοφίλου, Άννυ Παπαρούσου και
Κώστας Παπαδάκης.

Κ.Μ.

Ηριάννα 
και Περικλής

Συνεχίζεται για δεύτερη δικάσιμη μέρα στο
Εφετείο, την Πέμπτη 10 Μάη, η δίκη της
Ηριάννας και του Περικλή που βρίσκονται άδι-
κα στην φυλακή με στημένες κατηγορίες και
με βάση τις επιβαρυντικές διατάξεις του τρο-
μονόμου.

“H Ηριάννα και ο Περικλής χρησιμοποιήθη-
καν από την Αντιτρομοκρατική ως άλλοθι για
την παραγωγή «αντιτρομοκρατικού έργου»,
αλλά και την εφαρμογή εκδικητικής καταστο-
λής σε όσους η ίδια υπηρεσία έχει καταχωρή-
σει στις τάξεις του «εσωτερικού εχθρού». Η
σύλληψή τους έγινε την εποχή του δόγματος
«νόμος και τάξη» της κυβέρνησης Σαμαρά…
Οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ είναι μεγάλες γιατί όχι μόνο έχει αφήσει
άθικτο όλο το τρομακτικό οπλοστάσιο της
«αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας» αλλά προ-
ετοιμάζει και την αυστηροποίηση του Σωφρο-
νιστικού Κώδικα”, αναφέρεται σε κείμενο που
συνυπογράφουν εκατοντάδες πανεπιστημια-
κοί, συνδικαλιστές, αιρετοί της τοπικής αυτο-
διοίκησης, εκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι,
καλλιτέχνες, εργαζόμενοι, κ.α. Επόμενη δικά-
σιμος έχει οριστεί για τις 24 Μάη.

ΟΜΝΙΑ TV

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Όχι στις διώξεις

6/5, Εκδήλωση
στην Έκθεση για τις
αφίσες του Μάη ‘68

Το περίπτερο του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου
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ΑΙΓΙΟ
Εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση

του κόσμου -παρά τη βροχή- με μεγά-
λη παρουσία μαθητών και νεολαίας σε
μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις
που έχει δει το Αίγιο εδώ και δεκαετίες,
την Δευτέρα 7/5. Κάτοικοι απ' όλη την
Αιγιαλεία διαδήλωσαν ζητώντας ουσια-
στικές λύσεις στο πρόβλημα των απορ-
ριμμάτων που εδώ και περίπου τρεις
μήνες έχουν πνίξει την περιοχή. “Άμε-
ση αποκομιδή – Ανακύκλωση τώρα”, εί-
ναι το βασικό αίτημα των κατοίκων που
έχουν γίνει μπαλάκι στα παιχνίδια και
στα σχέδια ιδιωτικών συμφερόντων
που θέλουν να κερδοφορίσουν στις
πλάτες των κατοίκων.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Νέα αίτηση ακύρωσης του Προεδρικού Διατάγματος για το

Ελληνικό κατέθεσαν στις 27 Απρίλη στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας 8 φορείς και 506 πολίτες. 

“Το σχέδιο που κατατέθηκε διέπεται από τη λογική της
υπέρμετρης εκμετάλλευσης του ακινήτου: ως προς την επι-
τρεπόμενη ένταση δόμησης, τα ύψη των κτιρίων, την έκταση
που καταλαμβάνουν οι οικιστικές επεκτάσεις και οι νέες τουρι-
στικές ζώνες, το μέγεθος των οικονομικών χρήσεων εντός του
λεγόμενου «μητροπολιτικού πάρκου». Επιπλέον, αναιρώντας
τις αρμοδιότητες των δήμων στους οποίους ανήκει το ακίνητο,
μεταβιβάζει αυτές τις αρμοδιότητες σε ιδιωτικό φορέα και εν
τέλει στον επενδυτή. Με απλά λόγια δημιουργείται εντός της
Αθήνας μια ιδιωτική πόλη άνω των 40.000 κατοίκων και
3.600.000 τ.μ δόμησης”, τονίζεται στην αίτηση ακύρωσης που
απαριθμεί διεξοδικά τις πάμπολλες νομικές και συνταγματικές
παραβιάσεις που έχει το σχέδιο χρήσης της LAMDA Develop-
ments του Λάτση.

Σ
το δημοτικό συμβούλιο της
Αθήνας έφτασε την Πέμπτη
3/5, μετά από πολύμηνη πίε-

ση, το ζήτημα της κατασκευής
Μall στην Ακαδημία Πλάτωνα.
Έξω από το Δημαρχείο της Αθή-
νας πραγματοποιήθηκε συμβολική
συγκέντρωση με την παρουσία
αγωνιστών από την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας, την Αριστε-
ρή Κίνηση Περιστερίου και το Συν-
τονιστικό ενάντια στο Μall. 

Το αίτημα για συζήτηση στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο είχε κατατεθεί
από το Συντονιστικό Αγώνα Ενάν-
τια στο Μall με τις υπογραφές 50
και πλέον κατοίκων του Κολωνού,
των Σεπολίων και της Ακαδημίας
Πλάτωνα που δήλωναν την αντίθε-
ση τους στην κατασκευή του Μall. 

Η προσπάθεια της παράταξης
Καμίνη, που έχει δώσει το πράσινο
φως για την κατασκευή του Μall,
να απαξιώσει την συζήτηση ήταν
παραπάνω από ορατή καθόλη τη
διάρκεια του ΔΣ. Το θέμα -παρότι
ήταν 17ο στη σειρά- συζητήθηκε
τελευταίο σε μια συνεδρίαση 90

θεμάτων. Εκ μέρους του Συντονι-
στικού έγινε ενημερωση για την
αντίδραση των κατοίκων απέναντι
στο τερατούργημα που ετοιμάζε-
ται να δημιουργηθεί στην περιοχή.
Έγινε αναφορά στις αντιδράσεις
όλων των όμορων δήμων (Περι-
στερίου, Αιγάλεω) και των δημοτι-
κών τους συμβουλίων και κατατέ-
θηκε ψήφισμα, εξηγώντας πως
δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει
η κατασκευή ενός τέτοιου φαραω-
νικού κτηρίου στην περιοχή, με
την διαφωνία των κατοίκων. 

Συζήτηση

Προκλητικά ο πρόεδρος του δη-
μοτικού συμβούλιο Ν. Λαμπρακά-
κης δεν άφησε την συζήτηση να
πραγματοποιηθεί κανονικά ενώ
δεν έδωσε το λόγο στους εκπρο-
σώπους του Συλλόγου Αρχαιολό-
γων και του Συλλόγου Αρχιτεκτό-
νων Αττικής.

Στην ομιλία του ο Πέτρος Κων-
σταντίνου δημοτικός σύμβουλος
με την Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας ανέδειξε το ρόλο της AR-

TUME – Black Rock, της εταιρίας
που έχει αναλάβει την κατασκευή
του Μall, ενώ εξήγησε πως η πα-
ράδοση ολόκληρων περιοχών στα
ιδιωτικά συμφέροντα είναι κατα-
στροφική για την ποιότητα ζωής
των κατοίκων. Ο Π. Κωνσταντίνου
τόνισε πως θα στηρίξει το ψήφι-
σμα των κατοίκων καλώντας όλη
την αριστερά να σταθεί στο πλευ-
ρό τους, ενώ υπογράμμισε τη ση-
μασία ενός πλατιού αγωνιστικού
μετώπου όλων των δυνάμεων της
περιοχής ώστε να σταματήσει η
κατασκευή του Μall.

Στην ψηφοφορία που ακολούθη-
σε μαζί με την Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας, το ψήφισμα στη-
ρίχθηκε και από την Ανοιχτή Πόλη,
ενώ με δικαιολογία το ότι το κείμενο
που κατατέθηκε δεν ήταν αρκούν-
τως αντικυβερνητικό, δυστυχώς η
Λαϊκή Συσπείρωση δεν το στήριξε.

Νέα σύσκεψη του Συντονιστικού
Αγώνα οργανώνεται την Κυριακή
13/5 στις 11.30πμ στο Πάρκο της
Ακαδημίας Πλάτωνα.

Κ.Μ.

«Ο
Κλεισθένης-1 φτιάχνει
Δημάρχους και περιφε-
ρειάρχες για Δήμους-επι-

χειρήσεις» υποστηρίζει σε άρθρο του
ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός
σύμβουλος με την Ανταρσία στις Γει-
τονιές της Αθήνας. Όπως αναφέρει:

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προ-
ωθεί ένα νομοσχέδιο για την αυτοδιοί-
κηση, συνέχεια του Καλλικράτη με το
πομπώδες όνομα Κλεισθένης-1. Δεν
θα αφήσουμε αυτή τη μάχη στα χέρια
του αντιδραστικού μπλόκ που έφερε
τα μνημόνια και τις άγριες περικοπές
στους Δήμους και τώρα παριστάνει
την αγανακτισμένη αντιπολίτευση. 

Πίσω από την πρωτοβουλία της ΚΕ-
ΔΕ του Πατούλη για το νομοσχέδιο
Κλεισθένης-1 της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ βρίσκεται  η προσπάθεια της
ΝΔ και του Κινήματος Αλλαγής να
στήσουν μια αντιδραστική αντιπολί-
τευση σε μία και μόνη διάταξη με την
οποία διαφωνούν.

Πρόκειται για το εκλογικό σύστημα
της απλής αναλογικής για την εκλογή
των συμβούλων από την πρώτη ψηφο-
φορία. Ζητάνε την διατήρηση του πα-
λιού, που έδινε προίκα στην πρώτη
δύναμη τα δύο τρίτα των εδρών έστω
και αν στο πρώτο γύρο είχαν ποσοστά
ακόμη και κάτω του 20%! Εναλλακτικά
ζητάνε να μπει «κατώφλι» που να απο-
κλείει δυνάμεις έστω και αν είχαν τη
δυνατότητα να εξασφαλίσουν το εκλο-
γικό μέτρο! Ο αντιδημοκρατικός τους
κατήφορος δεν έχει τέλος!

Αν υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα
έλλειψης δημοκρατίας, αυτό δεν αφο-
ρά την απλή αναλογική αφού έτσι κά-
θε ψήφος μετράει ισότιμα αλλά το
ποιοι και ποιες μπορούν να ψηφίζουν.
Το 2010 για πρώτη φορά πήραν μέρος
στις εκλογές, έστω και με περιορισμό,
μετανάστες από χώρες εκτός της ΕΕ.
Το ΣτΕ υιοθέτησε την αντίληψη του δι-
καίου του αίματος και κατάργησε δι-
καιώματα τόσο για την απόδοση ιθα-
γένειας, όσο και για την συμμετοχή
στις εκλογές των μεταναστών. Η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αντί να συγ-
κρουστεί με το εθνοφυλετικό δόγμα
αποκλεισμού των μεταναστών αφήνει
χωρίς δικαιώματα ένα ποσοστό του
πληθυσμού που φτάνει το 10%. Σε κά-
ποιες περιοχές μάλιστα αυτό είναι πο-
λύ πιο υψηλό. Όπως επιτρέπει την ψή-
φο σε μετανάστες προερχόμενους
από χώρες εντός της ΕΕ, έτσι θα
έπρεπε να επιτρέπει την ψήφο και σε
όσους προέρχονται από χώρες εκτός
ΕΕ. 

Ο Κλεισθένης-1 μεγαλώνει τον κεν-
τρικό έλεγχο πάνω στους Δήμους και
τις περιφέρειες με το Παρατηρητήριο
και τους επόπτες των ΟΤΑ να λειτουρ-
γούν σαν χωροφύλακες που τιμωρούν

κάθε υπέρβαση στις δαπάνες του
προϋπολογισμού. Τον προϋπολογισμό
πρακτικά τον προκατασκευάζουν τα
υπουργεία και δεν μπορεί να τον αμφι-
σβητήσει ή να τον καταψηφίσει σύμ-
βουλος αν δεν αντιπροτείνει άλλο
προϋπολογισμό. Κάπως έτσι ο Δήμαρ-
χος θα μαγειρεύει τη χρήσιμη πλει-
οψηφία για να διαχειριστεί τα κου-
τσουρεμένα κονδύλια που θα εξασφα-
λίζει από το κράτος αφού θα έχει
ανοιχτεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Μάλιστα για την απόδοση ΚΑΠ θα
λαμβάνεται υπόψη η επιχειρηματικό-
τητα και τα ίδια έσοδα του κάθε Δή-
μου. Η κατηγοριοποίηση των Δήμων
θα λειτουργήσει σαν φίλτρο για τις
δαπάνες και τους ΚΑΠ.

Μέτρα ελέγχου
Ακόμη και τον πρόεδρο του Συμ-

βουλίου Ένταξης Μεταναστών και
Προσφύγων θα διορίζει η κυβέρνηση
με κοινή απόφαση υπουργών Εσωτε-
ρικών και Μετανάστευσης! Πρόκειται
για μέτρο επιβολής ελέγχου σε όργα-
να που πρακτικά λειτούργησαν σε
πολλές περιπτώσεις ως κέντρα έκ-
φρασης των αιτημάτων των μετανα-
στών και καταγγελίας των ρατσιστι-
κών επιθέσεων.  

Στη πράξη, οι δυνάμεις που συνα-
σπίζονται γύρω από την πρωτοβουλία
Πατούλη συμφωνούν με τις περισσό-
τερες διατάξεις του νομοσχεδίου. 

Επιβάλλει νέα φορομπηξία με την
ένταξη του πράσινου στις ανταποδοτι-
κές υπηρεσίες, φορτώνοντας στους
δημότες χαράτσι που φτάνει το 50%
των δημοτικών τελών. Στην Αθήνα το
χαράτσι είναι 9,5 εκατομμύρια ευρώ. 

Ο Κλεισθένης-1 δίνει τη δυνατότητα
στους Δήμους να δημιουργούν νέες
εταιρίες για να αποχτήσουν πρόσβαση
σε επενδυτικά κεφάλαια ώστε να εμ-
πλακούν στην παραγωγή και διανομή
ενέργειας, στις μεταφορές ή ακόμη
και στην αποκομιδή σκουπιδιών, στην
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. 

Χρειαζόμαστε μια πολιτική σύγ-
κρουσης με την καπιταλιστική διαχεί-
ριση της κρίσης, που μετατρέπει την
τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση
σε μακρύ χέρι της λιτότητας σε βάρος
των εργατικών οικογενειών. Δεν στρα-
τευόμαστε με την ηγεσία της ΚΕΔΕ,
ούτε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, αλλά μπαίνουμε μπροστά για
ένα κίνημα ανατροπής της καπιταλι-
στικής επίθεσης ώστε οι ανάγκες μας
να μπουν πάνω από τα κέρδη των
επενδυτών της καταστροφής, του τσι-
μέντου και της αρπακτής». 

• (ολόκληρο το άρθρο μπορείτε να
διαβάσετε εδώ: http://antarsiageitonie-
sathinas.blogspot.gr/)

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ-1 

Δήμαρχοι για 
Δήμους-επιχειρήσεις

Ο Καμίνης ξεπουλάει τα ακίνητα του Δήμου Αθή-
νας σε αρπακτικά FUNDS αφού ετοιμάζεται να συ-
νεργαστεί με υπηρεσία συμβούλων, με σκοπό την
πλήρη καταγραφή, αξιολόγηση και αξιοποίησης της
ακίνητης περιουσίας του Δήμου της Αθήνας. Η αμοι-
βή της εταιρίας συμβούλων θα ανέλθει στα δύο εκα-
τομμύρια ευρώ.

“Είναι μεγάλη πρόκληση την ώρα που δεν μπορεί

να αναπτύξει πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας για
άστεγους και φτωχούς, την ώρα που αρνείται να δώ-
σει χώρους στη νεολαία για άθληση και ψυχαγωγία
μακριά από την εμπορευματοποίηση, να τάζει ακίνη-
τα σε κερδοσκόπους για να βρεθούν ταχα πόροι για
τις δημοτικές υπηρεσίες”, αναφέρει σε ανακοίνωσή
του ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος
με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας. 

Όχι στο ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας

ΔΗΜΟΣ 

ΑΘΗΝΑΣ

Όχι Μall 
στην 
Ακαδημία 
Πλάτωνα

3/5, έξω από το δημοτικό συμβούλιο Αθήνας
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ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Σταθμός ΗΣΑΠ 6μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 7.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/5
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργάκη Ολυμπίου 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 8μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 6.30μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΟΥΜΠΑ Αγίου Θεράποντα 6.30μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος Κομνηνών 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μεσ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης
12μεσ
ΓΑΛΑΤΣΙ  βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Κυψέλης και πλατεία Κανάρη 11πμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος κ Καραϊσκου 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας (Public)
11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική πλατεία
12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ Πετρουπόλεως
11.30πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12 μες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη 12 μες
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 12μες
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Αμπελοκήπων 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρτίου
11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου
11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου
11.30πμ
ΒΟΛΟΣ πλατεία Αγ. Νικολάου 11πμ

ΤΡΙΤΗ 15/5
ΘΗΣΕΙΟ Ηρακλειδών 6.30μμ

Εξορμήσεις

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
200 χρόνια Μαρξ - 50 χρόνια Μάης του ‘68
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
200 χρόνια Μαρξ - 50 χρόνια Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 καφέ 18 γραμμάρια 8μμ
200 χρόνια Μαρξ - 50 χρόνια Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 καφέ Κρίκος 7μμ
Ένας επαναστατικός οδηγός για τον Καρλ
Μαρξ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 καφέ «6», 7μμ
Το κίνημα για τις προσλήψεις
Ομιλητής: Δημήτρης Λάμπρου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 καφέ 1968 (στοά Βενιζέλου
και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Καπιταλισμός και περιβάλλον – καταστρο-
φικές σχέσεις
Ομιλητής: Ανδρέας Αρταβάνης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 Goody’s 8μμ
Μπορούμε να φέρουμε τους εργατικούς
χώρους στον Μαρξισμό 2018;
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 Πολύκεντρο 8μμ
Οι εκλογές του 1958
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ένας επαναστατικός οδηγός για τον Καρλ
Μαρξ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 γρ. ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7.30μμ
Η επικαιρότητα του μαρξισμού
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 καφέ Γιώτης 8.30μμ
200 χρόνια από τη γέννηση του Μαρξ
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ-ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 καφέ Ποέτα 8μμ
Προβολή βίντεο: Όταν ο Μαρξ συνάντησε
τον Έγκελς
200 χρόνια από τη γέννηση του Μαρξ
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 κυλικείο πολιτιστικού κέν-
τρου «Χρ.Τσακίρης» 6μμ
200 χρόνια από τη γέννηση του Μαρξ
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 Θόλος 8μμ
Ελλάδα-Τουρκία – Να σταματήσουμε τους
εμπρηστές του πολέμου
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 καφέ Βυζάντιο 7μμ
170 χρόνια από το Κομμουνιστικό Μανιφέ-
στο του Μαρξ
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ταυτότητα και έκφραση φύλου: ορολογία,
στερεότυπα, διακρίσεις και αγώνας
Ομιλητής: Δημήτρης Ιντζές

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 γρ. δημοτικού σχήματος ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, Μέγαρο Πάνθεον 7.30μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι στο
ρεφορμισμό
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η αντίσταση στα εγκλήματα του Ισραήλ
δεν είναι «αντισημιτισμός»
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 καφέ Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Ένας επαναστατικός οδηγός για τον Καρλ
Μαρξ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κούρκουλου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 καφετέρια παιδότοπος
«Πλανήτης Μικρός Πρίγκηπας» (Τριπό-
λεως 59) 7μμ
Οι εκλογές το 1958
Ομιλητής: Ανδρέας Κολλιαράκης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 καφέ Άνω Πουρναρούσα
6.30μμ
Η αντίσταση στα εγκλήματα του Ισραήλ
δεν είναι «αντισημιτισμός»
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Ένας επαναστατικός οδηγός για τον Καρλ
Μαρξ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 Η μικρή Πλατεία 7.30μμ
Ένας επαναστατικός οδηγός για τον Καρλ
Μαρξ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Μπορούμε να φέρουμε τους εργατικούς
χώρους στον Μαρξισμό 2018;
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 καφέ Βαβέλ 8μμ
Μπορούμε να φέρουμε τους εργατικούς
χώρους στον Μαρξισμό 2018;
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 καφέ Θερσίτης (πλ. Αγ.Νι-
κολάου) 7μμ
200 χρόνια Μαρξ - 50 χρόνια Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 
καφέ Καλαμαριά 7.30μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 καφέ Πολύκεντρο 7.30μμ
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλήτρια: Αθηνά Μακρομιχελάκη

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 δημαρχείο 7μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 καφέ Pure 8μμ
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ελλάδα-Τουρκία – Να σταματήσουμε τους
εμπρηστές του πολέμου
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.Νικο-
λάου) 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 8μμ
Η επικαιρότητα του μαρξισμού
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 
καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12) 8μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Έλενα Τάτση

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ –ΚΟΛΩΝΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 καφέ Τρίπορτο 7.30μμ
Γιατί ο Μαρξ είναι επίκαιρος;
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 Goody’s 7.30μμ
Μπορούμε να φέρουμε τους εργατικούς
χώρους στον Μαρξισμό 2018;
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/5 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Μπορούμε να φέρουμε τους εργατικούς
χώρους στον Μαρξισμό 2018;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Μπορούμε να φέρουμε τους εργατικούς
χώρους στον Μαρξισμό 2018;
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

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 πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

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

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

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

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

Σχολές
ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 αίθ. 2ου έτους 2μμ
Ομιλητές: Λάμπρος Φιτούρης, καθ.
Ιστορικού, Λουίζα Γκίκα, φοιτήτρια Ια-
τρικής

ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/5 αμφιθέατρο Β’
12.30
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

Εργατικοί χώροι

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 αμφιθέατρο 1.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Καταραχιάς, πρό-
εδρος συλλόγου εργαζομένων, Γιώρ-
γος Πολυχρονόπουλος, τεχνολόγος

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 αμφιθέατρο 1.30μμ
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 αμφ. Κόφκα 1.30μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΡΙΤΗ 15/5 αιθ. δημ. συμβουλίου
1.30μμ
Ομιλητές: Γιάννης Αγγελόπουλος,
Κώστας Μεγαγιάννης



Τ
ο 1964 κυκλοφόρησε το βιβλίο
του διανοητή Χέμπερτ Μαρ-
κούζε «Ο μονοδιάστατος άν-

θρωπος, η ιδεολογία της βιομηχανι-
κής κοινωνίας» που πολύ γρήγορα
έγινε το μπεστ-σελερ για κάθε αρι-
στερό νέο σε όλο τον κόσμο. Ο
Μαρκούζε υποστήριζε χοντρικά ότι
μετά το οικονομικό μπουμ που ακο-
λούθησε την καταστροφή του Β’
παγκόσμιου πόλεμου, ο καπιταλι-
σμός είχε πετύχει να αποκτήσει τον
πλήρη έλεγχο πάνω στους εργάτες,
μέσα από την «κοινωνία της αφθο-
νίας» και του «καταναλωτισμού». Για
τον Μαρκούζε και αρκετούς άλλους
αριστερούς διανοητές, η «αλλοτριω-
μένη εργατική τάξη» είχε πάψει να
είναι το βασικό υποκείμενο της επα-
ναστατικής ανατροπής. 

Τέσσερα μόλις χρόνια μετά την
έκδοση του βιβλίου, στη Γαλλία ξε-
σπούσε η μεγαλύτερη γενική απερ-
γία διαρκείας στην ιστορία, ξυπνών-
τας τις μνήμες των μαζικών καταλή-
ψεων εργοστασίων που είχαν συγ-
κλονίσει τη Γαλλία το 1936. Στην
πραγματικότητα, τα μεταπολεμικά
χρόνια της ξέφρενης ανάπτυξης του
καπιταλισμού είχαν δημιουργήσει
μια νέα εργατική τάξη κατά πολύ με-
γαλύτερη από αυτήν της δεκαετίας
του ’30. Η ίδια η ξέφρενη ανάπτυξη
στηριζόταν στην υπερεκμετάλλευση
της εργατικής τάξης που σε καμιά
περίπτωση δεν επιβεβαίωνε την επι-
φανειακή εικόνα του αλλοτριωμένου
από τον καταναλωτισμό και την
«αφθονία» εργαζόμενου. 

Στη Γαλλία, το 1967 σημαδεύτηκε
από εργατικές κινητοποιήσεις στις
οποίες η αστυνομία είχε αρχίσει να
επεμβαίνει με ολοένα αυξανόμενη
συχνότητα. Όπως ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο Μισέλ Σερτανό, εργά-
της στη Ρενό Μπιγιανκούρ και συν-
δικαλιστής της CGT που επρόσκειτο
στο γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα:
«Από το 1966 είχε αρχίσει να συσ-
σωρεύεται δυσαρέσκεια για τις συν-
θήκες εργασίας. Στις αρχές του
1968 η δυσαρέσκεια είχε επικεντρω-
θεί, ανάμεσα στ’ άλλα, στο ζήτημα
των αμοιβών, των συντάξεων και
στην επιστροφή στη βδομάδα των
40 ωρών εργασίας».

Χρειαζόταν μια σπίθα για να πάρει
φωτιά αυτός ο απέραντος ξερός
κάμπος. Αυτόν τον ρόλο έπαιξε το
φοιτητικό κίνημα και οι μικρές μει-
οψηφίες της επαναστατικής αριστε-
ράς που έπαιζαν πρωτοπόρο ρόλο
μέσα σε αυτό. Τις βδομάδες από το
Μάρτη στο Μάη του 1968, η αμείλι-
κτη στάση και η καταστολή που χρη-
σιμοποίησε ο Ντε Γκωλ για να εξου-
δετερώσει το φοιτητικό κίνημα, γύ-
ρισε τελικά μπούμερανγκ.

Κάθε απόπειρα καταστολής που
επιχείρησε ο Ντε Γκώλ είχε σαν απο-
τέλεσμα την περαιτέρω μαζικοποί-
ηση του φοιτητικού κινήματος.
Στους εργατικούς χώρους υπήρχε
ένας δυνατός μηχανισμός, αυτός
της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας

και του Κομμουνιστικού Κόμματος
Γαλλίας, που σε όλες τις εργατικές
συγκρούσεις έτρεχε να εξασφαλίσει
γρήγορα κάποιον συμβιβασμό που
θα γύρναγε τους εργάτες στη δου-
λειά. Αυτός ο μηχανισμός ήταν εξαι-
ρετικά αδύναμος στις σχολές.

“Νύχτα οδοφραγμάτων”

Έτσι, όταν στις 6 Μάη  η κυβέρνη-
ση κλιμακώνει κλείνοντας με λοκ
άουτ τη Σορβόνη, αντί για υποχώρη-
ση, χιλιάδες φοιτητές ρίχνονται πά-
νω στις πολυάριθμες δυνάμεις της
αστυνομίας. Στην κορύφωση της
φοιτητικής σύγκρουσης, τη «νύχτα
των οδοφραγμάτων», το βράδυ της
10ης Μάη στο κέντρο του Παρισιού,
χιλιάδες νέα παιδιά της εργατικής
τάξης συμμετέχουν πλάι στους φοι-
τητές, ενώ το σύνολο της εργατικής
τάξης είναι μαζί τους.

Αυτή η τεράστια πίεση αναγκάζει
τα συνδικάτα να καλέσουν την πα-
νεργατική απεργία στις 13 Μάη,
προκειμένου να εκτονώσουν την ορ-
γή. Η διαδήλωση στο Παρίσι ήταν η
μεγαλύτερη που είχε δει η γαλλική
πρωτεύουσα από την Απελευθέρω-
ση το 1944. Να πώς περιγράφει την
κατάσταση ένας αυτόπτης μάρτυ-
ρας: «Ολόκληρα κομμάτια εργαζό-
μενων στα νοσοκομεία βάδιζαν με
τις άσπρες ποδιές τους… Κάθε ερ-

γοστάσιο, κάθε μεγάλος χώρος δου-
λειάς αντιπροσωπευόταν με τα πανό
των συνδικάτων. Πολυάριθμες ομά-
δες σιδηροδρομικών, ταχυδρομικών,
τυπογράφων, εργαζόμενων στο με-
τρό, μεταλλεργατών, εργαζόμενων
στο αεροδρόμιο, εμποροϋπάλλη-
λων, ηλεκτρολόγων, δικηγόρων, ερ-
γατών ιματισμού, τραπεζοϋπάλλη-
λων, οικοδόμων, εργαζόμενων στις
βιομηχανίες γυαλιού και χημικών,
σερβιτόροι, δημοτικοί υπάλληλοι,
ζωγράφοι και ντεκορατέρ, εργάτες
φωταέριου, οδοκαθαριστές, οδηγοί
λεωφορείων, εκπαιδευτικοί, η μια
σειρά μετά την άλλη, η σάρκα και το
αίμα της σύγχρονης καπιταλιστικής
κοινωνίας, μια ατέλειωτη μάζα, μια
δύναμη που μπορούσε να παρασύ-
ρει τα πάντα μπροστά της, αν απο-
φάσιζε να το κάνει». 

Όταν η διαδήλωση τέλειωσε, οι
φοιτητές πήγαν και κατέλαβαν τις
σχολές τους στο Καρτιέ Λατέν, απ'
όπου η αστυνομία είχε αποσυρθεί.
Αλλά η εκτόνωση που περίμεναν,
από τη μια η κυβέρνηση και από την
άλλη οι γραφειοκράτες, θα αργούσε
ακόμη πολύ να έρθει. Αυτή ακριβώς
η αίσθηση της δύναμης που ανέδει-
ξε μια πανεργατική απεργία καλε-
σμένη από τους συμβιβασμένους
γραφειοκράτες, τις επόμενες μέρες,
μεταφράστηκε σε μια μεγάλη γενική

απεργία από τα κάτω. 
Την επόμενη μέρα, οι εργάτες της

Sud Aviation, ενός εργoστασίoυ κα-
τασκευής εξαρτημάτων αεροπλάνων
στη Ναντ, στο οποίο δρούσαν τρο-
τσκιστές κι αναρχικοί, μετατρέπουν
μια δεκαπεντάλεπτη στάση εργα-
σίας με «οικονομικά» αιτήματα σε
κατάληψη, στήνοντας οδοφράγματα
στις εισόδους. Τη μεθεπόμενη, σε
ένα εργοστάσιο της Ρενό στο Κλεόν,
όταν το μεσημέρι οι εργάτες μαθαί-
νουν για την κατάληψη στη Sud Avi-
ation, ξεσηκώνονται. Όταν ο μάνα-
τζερ αρνείται να τους συναντήσει
τον κλειδώνουν μέσα. Έτσι άρχισε η
κατάληψη στο Κλεόν. Στις 16 του
μήνα οι καταλήψεις απλώθηκαν και
σε άλλα μεγάλα εργοστάσια. Το
πρωί της 17 Μάη ήταν κατειλημμέ-
νη, όλη η βιομηχανία κατασκευής
αεροσκαφών, όλα τα εργοστάσια
της Rhodiaceta και οι καταλήψεις
εξαπλώνονταν στα μεταλλουργικά
εργοστάσια του Παρισιού και της
Νορμανδίας καθώς και στα ναυπη-
γεία της δυτικής ακτής. 

Δέκα εκατομμύρια απεργοί

Μια βδομάδα ακριβώς μετά τη "νύ-
χτα των οδοφραγμάτων", οι σιδηρο-
δρομικοί άρχισαν να καταλαμβάνουν
τους σταθμούς και τα αμαξοστάσια.
Την Δευτέρα 20/5, οι απεργίες απλώ-
θηκαν στις ασφαλιστικές εταιρείες,
στα πολυκαταστήματα, στις τράπε-
ζες και στα τυπογραφεία. Πλέον, πε-
ρίπου δέκα εκατομμύρια εργάτες
βρίσκονταν σε απεργία. Τα κόμματα
της κοινοβουλευτικής αριστεράς και
οι ηγεσίες των συνδικάτων αναγκά-
ζονται να στηρίξουν τις καταλήψεις,
που ξεσπάνε από τα κάτω.

Ένας άγγλος δημοσιογράφος
έστειλε το παρακάτω τηλεγράφημα
στην εφημερίδα του: «Την Τετάρτη
οι νεκροθάφτες κατέβηκαν σε απερ-
γία. Δεν είναι καιρός, ούτε να πεθαί-
νει κανείς τέτοιες ώρες». Όλη η Γαλ-
λία είχε ακινητοποιηθεί. Το απεργια-
κό κίνημα επεκτάθηκε στα νοσοκο-
μεία, στα μουσεία, στα στούντιο των
κινηματογραφικών εταιρειών, στα
θέατρα, ακόμα και στις χορεύτριες
των Φολί Μπερζέ και οι δημοσιογρά-
φοι και οι τεχνικοί της τηλεόρασης
κατέβηκαν σε απεργία διαρκείας. 

Η οικονομία έδειχνε σημάδια κα-
τάρρευσης. Οι εμπορικές τράπεζες
σε όλο τον κόσμο άρχισαν να μην
δέχονται γαλλικά φράγκα και το πε-
ριοδικό Economist έγραφε ότι “κα-
νείς δεν ήταν πια σίγουρος για το
ποιος απαντά στο τηλέφωνο της
Τράπεζας της Γαλλίας”. 

Ήταν τέτοια η ορμή που η κυβέρ-
νηση αναγκάστηκε να στραφεί στις
συνδικαλιστικές ηγεσίες για δια-
πραγματεύσεις, όπου τους πρότεινε
αύξηση 35% στον κατώτατο μισθό
και 7% αύξηση στους υπόλοιπους
μισθούς –στις οποίες και συμφώνη-
σαν. Μόνο που η διασπαστική αυτή
συμφωνία ναυάγησε μέσα στις γενι-
κές συνελεύσεις καθώς απορρίπτον-

ταν από τους εργάτες.  
Στις 29 Μάη ο Ντε Γκώλ έφυγε για

να συναντήσει τον επικεφαλής του
γαλλικού στρατού στη Γερμανία,
στρατηγό Μασού. Τέσσερις μέρες με-
τά την επιστροφή του από τη Γερμα-
νία (αφού έδωσε διαταγές στον κομ-
ματικό μηχανισμό να οργανώσει μια
διαδήλωση υποστήριξης του καθε-
στώτος και άφησε να διαρρεύσει ότι
συγκέντρωναν στρατό στα περίχωρα
της πρωτεύουσας), σε διάγγελμά του
κάλεσε σε βουλευτικές εκλογές.

Τα κόμματα της κοινοβουλευτικής
αριστεράς έτρεξαν να καλωσορί-
σουν τις εκλογές. Για το Κομμουνι-
στικό Κόμμα και τη CGT, προεκλογι-
κή περίοδος σήμαινε σταμάτημα του
απεργιακού κινήματος όσο το δυνα-
τόν πιο γρήγορα. Μέσα σε τρεις μέ-
ρες νέες διαπραγματεύσεις κατέλη-
ξαν σε συμφωνία οδηγώντας στο
κλείσιμο των απεργιών σε σημαντι-
κούς κλάδους του δημόσιου τομέα
με αντάλλαγμα μια σειρά από υπο-
χωρήσεις της κυβέρνησης. Οι απερ-
γίες σε μια σειρά από χώρους κρά-
τησαν ακόμη και μέχρι τις αρχές
Ιούλη αλλά το κίνημα είχε ηττηθεί. 

Η διαδήλωση που οργάνωσαν οι
γκωλικοί στο Παρίσι στο όνομα της
τάξης και της ασφάλειας έβγαλε στο
δρόμο εκατοντάδες χιλιάδες, ένα
κομμάτι της κοινωνίας που λούφαζε,
όπως αυτό των μικροεπιχειρηματιών,
της πλειοψηφίας των μαγαζάτορων,
των πιο πλούσιων αγροτών καθώς κι
εκείνο που περίμενε να δει που θα
πάνε τα πράγματα, όπως τα πιο συν-
τηρητικά κομμάτια της εργατικής τά-
ξης. Στις εκλογές που έγιναν, ο Ντε
Γκωλ πέτυχε μια μεγάλη νίκη.

Η ευθύνη για αυτήν την εξέλιξη βα-
ραίνει τις ρεφορμιστικές ηγεσίες της
Αριστεράς. Αντί απέναντι στον εκβια-
σμό του Ντε Γκώλ να σηκώσουν το
γάντι, να εντείνουν τις απεργίες και
τις καταλήψεις ενάντια στο καθε-
στώς, να βάλουν μπροστά τη δύναμη
της εργατικής τάξης επιβάλλοντας
εργατικό έλεγχο και να μην αφήσουν
το καθεστώς να χρησιμοποιήσει το
στρατό εναντίον της, σύρθηκαν στις
εκλογές. Οι δυνάμεις της επαναστα-
τικής αριστεράς, παρά τη δύναμη
που είχαν μέσα στα πανεπιστήμια,
ήταν ακόμη πολύ νέες, άπειρες αλλά
και αδύναμες μέσα στην εργατική τά-
ξη, ώστε να τραβήξουν τα πράγματα
σε μια άλλη κατεύθυνση. 

Ο Γαλλικός Μάης δεν πέτυχε να
ανατρέψει τον καπιταλισμό, Όμως
πέτυχε να φέρει ξανά με εκκωφαντι-
κό τρόπο τη δύναμη της εργατικής
τάξης και μια νέα επαναστατική αρι-
στερά, στο επίκεντρο της Ιστορίας,
σε ένα κύμα ανατροπής που ξεπέρα-
σε τα εθνικά σύνορα της Γαλλίας και
τράνταξε όλη την υφήλιο. Μισό αι-
ώνα μετά, στην περίοδο της βαθιάς
κρίσης αυτού του συστήματος, αυτά
τα δύο κρατούμενα παραμένουν ση-
μαντικά και επίκαιρα όσο ποτέ.

Γιώργος Πίττας
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Ο Μάης 
των εργατών

Συνέλευση των εργατών στην κατειλημμένη Ρενό Μπιγιανκούρ



Σ
το κεντρικό μήνυμα του Μάη
του '68, ο κόσμος αλλάζει με
επαναστάσεις, είναι αφιερω-

μένο το νέο τεύχος του περιοδικού
Σοσιαλισμός από τα Κάτω που μό-
λις κυκλοφόρησε (Μάης-Ιούνης
2018, Νο 128). Όλα τα άρθρα δια-
πνέονται από τη δύναμη εκείνης
της έκρηξης που συνεχίζει, πενήν-
τα χρόνια μετά, να αποτελεί πηγή
έμπνευσης για την εργατική τάξη
και τη νεολαία σε ολόκληρο τον
πλανήτη.

«Ο Γαλλικός Μάης έγινε πανίσχυ-
ρο σύμβολο και κίνητρο εργατικής
εξέγερσης σε όλη την Ευρώπη και
ακόμα πιο πέρα», τονίζει η Μαρία
Στύλλου, περιγράφοντας τα γεγο-
νότα της περιόδου, στο κεντρικό
άρθρο «Μάης ‘68 – επαναστατική
έκρηξη στην καρδιά του καπιταλι-
σμού», «Είχε φανεί ότι ο “ιστορικός
νεκροθάφτης του καπιταλισμού” για
τον οποίο μιλούσε ο Μαρξ στο Κομ-
μουνιστικό Μανιφέστο δεν είχε εξα-
φανιστεί ούτε είχε ενσωματωθεί
όπως έλεγαν τα ακαδημαϊκά επιτε-
λεία των αστών και αποδέχονταν
πολλοί διανοούμενοι της αριστε-
ράς. Αντίθετα, είχε καταφέρει να
κάνει ξανά το “φάντασμα του κομ-
μουνισμού” να πλανιέται πάνω από
την Ευρώπη».

«Το ερώτημα που προκύπτει είναι
γιατί η εργατική τάξη δεν μπόρεσε
να αξιοποιήσει αυτή την κατάστα-
ση» συνεχίζει. Η απάντηση, όπως
εξηγεί, βρίσκεται στο γεγονός ότι οι
επαναστατικές οργανώσεις που
γεννήθηκαν μέσα στη φωτιά της
εξέγερσης ήταν πολύ μικρές και
αδύναμες για να καθορίσουν τις
εξελίξεις δίνοντας «μια άνιση μάχη
όχι μόνο απέναντι στις πολιτικές δυ-
νάμεις και τους μηχανισμούς του
αστικού κράτους αλλά και απέναντι
στους συμβιβασμούς των παραδο-
σιακών κομμάτων της Αριστεράς
που βάραιναν αποφασιστικά πάνω
στο κίνημα». Είναι ένα κρίσιμο κρα-
τούμενο για τους αγώνες σήμερα
και την εξέλιξή τους.

Πώς μπορεί λοιπόν πενήντα χρόνια
μετά, η επαναστατική αριστερά να γί-
νει ηγεμονική δύναμη και να κερδίσει
την εργατική τάξη στις ιδέες της
ανατροπής του καπιταλισμού; Το
ερώτημα γίνεται ακόμα πιο περίπλο-
κο μετά την κατρακύλα της κυβέρνη-
σης του ΣΥΡΙΖΑ που απειλεί να συν-
δέσει συνολικά την αριστερά με ξε-
πουλήματα και συμβιβασμούς. Στο
άρθρο του «Η επαναστατική παράδο-
ση απέναντι στο ρεφορμισμό», ο Πά-
νος Γκαργκάνας γυρίζει στους κλασι-
κούς του μαρξισμού, τη Ρόζα, το Λέ-
νιν, τον Τρότσκι, τον Γκράμσι, για να
εξηγήσει το φαινόμενο των ρεφορμι-
στικών κομμάτων τύπου ΣΥΡΙΖΑ και
να προτείνει τους πιο αποτελεσματι-
κούς τρόπους για τους επαναστάτες
να τα αντιμετωπίσουν. Είναι μια πο-
λύτιμη ανάλυση για την τακτική με
την οποία μπορεί η επαναστατική
αριστερά να πείσει την πλειοψηφία

ότι υπάρχει αριστερή εναλλακτική
και να μη χάσει τις νέες επαναστατι-
κές ευκαιρίες μετά το Μάη.

Κεντρική πολιτική μάχη

Η πορεία αυτή περνάει μέσα από
τους απεργιακούς αγώνες της εργα-
τικής τάξης. Στο άρθρο του «Το κίνη-
μα για προσλήψεις», ο Λέανδρος
Μπόλαρης εξηγεί γιατί η μάχη για
τις προσλήψεις αποτελεί «μια κεντρι-
κή πολιτική μάχη στην αναμέτρηση
για το ποια τάξη θα φορτωθεί το βά-
ρος της “επιστροφής στην κανονικό-
τητα” που ευαγγελίζεται η κυβέρνη-
ση». Μια μάχη τόσο μεγάλη που,
όπως συνεχίζει, «βάζει την εργατική
τάξη στη θέση του συλλογικού υπε-
ρασπιστή, με τις δικές της ταξικές
μεθόδους πάλης και αιτήματα, της
μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας
που η ζωή της εξαρτάται από την
ύπαρξη καλής δημόσιας υγείας, παι-
δείας, παιδικών σταθμών κλπ».

Οι απεργιακές μάχες ενάντια στις
μνημονιακές επιθέσεις είναι άμεσα
δεμένες με τον αγώνα ενάντια στην
κλιμάκωση των πολεμικών ανταγω-
νισμών Ελλάδας-Τουρκίας. Στο άρ-
θρο του «Ελλάδα – Τουρκία, Να
σταματήσουμε τους εμπρηστές του
πολέμου», ο Νίκος Λούντος καταρ-
ρίπτει βήμα βήμα την κυβερνητική
προπαγάνδα περί «ειρηνικών διαθέ-
σεων» από τη δική μας πλευρά και
«τουρκικής επιθετικότητας» από την
άλλη. Και εξηγεί γιατί το εργατικό

κίνημα και η Αριστερά δεν έχουν
κανένα λόγο να συνταχτούν με την
υπεράσπιση των δικών μας εθνικών
συμφερόντων: «Αυτοί που δολοφο-
νούν μαζικά πρόσφυγες στο Αιγαίο
και τη Μεσόγειο δεν θα διστάσουν
να δολοφονήσουν και φαντάρους
στην πρώτη ευκαιρία. Η αλληλεγ-
γύη με τους εργάτες και τις εργά-
τριες της Τουρκίας δεν είναι αφη-
ρημένο διεθνιστικό καθήκον. Είναι
επιτακτική προτεραιότητα για να
μην αφήσουμε να επεκταθεί το μα-
κελειό της Μέσης Ανατολής μέχρι
εδώ. Για να μη χύσουμε αίμα για
τους στρατοκράτες και τις πετρε-
λαιοβιομηχανίες όλοι εμείς που
έχουμε δώσει ήδη αρκετό αίμα και
ιδρώτα για τους τραπεζίτες».

Πράγματι, η υποκρισία των κυ-
βερνήσεων στις δύο πλευρές του
Αιγαίου αποκαλύπτεται περίτρανα
από το γεγονός ότι οι ανταγωνισμοί
τους μπαίνουν στην άκρη όταν πρό-
κειται για τους πρόσφυγες των πο-
λέμων. Η ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας, που υλοποιεί η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έκλεισε πλέον
δύο χρόνια και τα αποτελέσματά
της φαίνονται αυτές τις μέρες στη
Λέσβο και παντού: χιλιάδες πρό-
σφυγες πνιγμένοι και εγκλωβισμέ-
νοι σε άθλιες συνθήκες στα στρατό-
πεδα, φασίστες και ακροδεξιοί που
σηκώνουν κεφάλι. Στο άρθρο «ΕΕ –
Ελλάδα - Τουρκία κατά προσφύγων,
Αντίσταση στη “Συμφωνία του Αί-

σχους”» η Κατερίνα Θωίδου κάνει
αυτόν τον πικρό απολογισμό και
εξηγεί γιατί το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα χρειάζεται να
κλιμακώσει τη δράση του.

Απαραίτητο συμπλήρωμα είναι το
άρθρο «Πώς απαντάμε στους εμπο-
ρικούς πολέμους;» που έρχεται, με
αφορμή τις οικονομικές πολιτικές
Τραμπ και τις αναταράξεις που
προκαλούν διεθνώς, να δώσει τη
μεγάλη εικόνα της παγκόσμιας κρί-
σης του καπιταλισμού. Όπως γρά-
φει ο Σωτήρης Κοντογιάννης: «Οι
δασμοί του Τραμπ δεν είναι “πολιτι-
κό θέατρο”. Κλιμακώνουν τις εντά-
σεις και τους ανταγωνισμούς σε μια
περίοδο που ο παγκόσμιος καπιτα-
λισμός δεν καταφέρνει να ανακάμ-
ψει».

Τα 200 χρόνια από την γέννηση
του Μαρξ είναι, μαζί με το Μάη, η
άλλη μεγάλη επέτειος της χρονιάς.
Στο νέο ΣΑΚ, ο Κώστας Βλασόπου-
λος περιγράφει «Πώς ο Μαρξ έγινε
μαρξιστής»: μέσα από ποιες διαδικα-
σίες δηλαδή, θεωρητικές και κινημα-
τικές, έφτασε ο Μαρξ στη συγγραφή
του Κομμουνιστικού Μανιφέστου το
1848 με τη διάσημη πια ανάλυσή του
για το καπιταλιστικό σύστημα και
«τον ιστορικό νεκροθάφτη του». Μια
θεωρία που, όπως λέει και το άρθρο,
«έμελλε να επιβεβαιωθεί ξανά και
ξανά» από τότε.

Η τοποθέτηση ότι ο κόσμος αλλά-
ζει με επαναστάσεις υπάρχει και στο
άρθρο με τίτλο «Στήβεν Χόκινγκ –
Σπάζοντας τα όρια». Με αφορμή το
θάνατο του διάσημου θεωρητικού
της Φυσικής, η Αφροδίτη Φράγκου
παρουσιάζει την πολύτιμη συμβολή
του στην κατανόηση του σύμπαντος
και των νόμων που το διέπουν. Ένα
επίτευγμα που το κατάφερε μέσα
από τη συνεχή «αμφισβήτηση
ορίων», όπως τονίζει, δείχνοντας
έτσι ότι και η επιστήμη προχωρά με
«επαναστάσεις».

Τέσσερις νέες εκδόσεις προτεί-
νονται ως επιλογές για διάβασμα
στις τελευταίες σελίδες του περιο-
δικού. Το βιβλίο «10+1 ερωτήματα
και απαντήσεις για το Μακεδονικό»
που έχουν γράψει ο Κωστής Καρ-
πόζηλος και ο Δημήτρης Χριστό-
πουλος παρουσιάζει ο Κώστας Πίτ-
τας. Για το «Χειρόγραφα 1944-
1947» του Μαρσέλ Νατζαρή γράφει
ο Μωυσής Λίτσης. Την έκδοση
«Αλεξάνδρα Κολλοντάι 1872-1952,
Η αυτοβιογραφία μιας δυναμικής
ρωσίδας επαναστάτριας και η επο-
χή της» που έχει επιμεληθεί η Ίρις
Αυδή Καλκάνη παρουσιάζει η Λένα
Βερδέ. Το βιβλίο «Ο κυπριακός κοι-
νωνικός σχηματισμός (1191-2004)»
που έχει γράψει ο Σπύρος Σακελλα-
ρόπουλος παρουσιάζει ο Μπάμπης
Κουρουνδής.

Λ.Β.
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Τ
ην ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πή-
γαινε στο τυπογραφείο την Τρίτη το
βράδυ, ο Τραμπ είχε προαναγγείλει ότι

θα ανακοινώσει την απόφασή του για το αν θα
βγάλει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία για τα πυρη-
νικά του Ιράν. Η επίσημη διορία για να βάλει ή
να αποσύρει την υπογραφή του είναι το Σάβ-
βατο 12 Μάη. Την ώρα που γράφουμε αυτό το
άρθρο, όλοι προεξοφλούσαν ότι με κάποιο
τρόπο ο Τραμπ θα καταγγείλει τη συμφωνία. Η
απορία ήταν αν θα αποσυρθεί άμεσα, αν θα
δώσει παράταση ή αντίθετα αν θα προχωρήσει
σε νέες σκληρότερες κυρώσεις κατά του Ιράν.

Η προοπτική μιας ξαφνικής κλιμάκωσης δεν
είναι απίθανη. Καταγράφηκε στην άνοδο του
πετρέλαιου που ξεπέρασε αυτή τη βδομάδα
τα 70 δολάρια για πρώτη φορά τα τελευταία
3,5 χρόνια. Κυρίως όμως καταγράφεται στον
τρόπο με τον οποίο ρίχτηκε η γαλλική και η
βρετανική κυβέρνηση για να πείσει τον Τραμπ
να μην σπάσει την συμφωνία. Ο Μακρόν,
εκτός από το να γλείφει τον Τραμπ, σε αυτό
επικέντρωσε την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο
την περασμένη βδομάδα. Ο Υπουργός Εξωτε-
ρικών της Τερέζα Μέι, Μπόρις Τζόνσον, έδωσε
απανωτές συνεντεύξεις στα αμερικανικά ΜΜΕ.
Επέλεξε να βγει και στο πρωινό δεξιό μαγκαζί-
νο “Fox and Friends” το οποίο λέγεται ότι πα-
ρακολουθεί ανελλιπώς ο Τραμπ.

Η συμφωνία με το Ιράν που υπογράφηκε το
2015 επί Ομπάμα ήταν ένα σημαντικό βήμα απο-
κλιμάκωσης της έντασης με το Ιράν. Το Ιράν δε-
σμεύτηκε ότι παγώνει για οχτώ χρόνια το πυρη-
νικό πρόγραμμα και ανοίγει τις πύλες των εργο-
στασίων για 25 χρόνια στους επιθεωρητές για
οποιονδήποτε έλεγχο. Σε αντάλλαγμα οι Δυτι-
κές δυνάμεις χαλάρωναν τον οικονομικό κλοιό
γύρω από τις εξαγωγές πετρελαίου και το τρα-
πεζικό σύστημα της χώρας. Για τον απλό κόσμο
στο Ιράν ήταν σημαντική ανάσα στην καθημερι-
νότητά του. Αλλά και για ολόκληρη τη Μέση
Ανατολή ήταν ένα βήμα πιο μακριά από τον τρό-
μο ενός νέου γενικευμένου πολέμου.

Από την πλευρά των ΗΠΑ όμως ήταν παρα-
δοχή της στρατηγικής τους υποχώρησης. Η
κυβέρνηση Μπους από το 2001 άρχισε να απει-
λεί το Ιράν με εισβολή και με “αλλαγή καθε-
στώτος”. Δεν το έκανε, αλλά εισέβαλε και κα-
τέλαβε το Ιράκ, στα δυτικά του Ιράν, και το Αφ-
γανιστάν στα ανατολικά. Περικύκλωσε το Ιράν
με εκατοντάδες χιλιάδες αμερικάνικα στρατεύ-
ματα και με νέες βάσεις. Η κυβέρνηση του Ιράν
κατέφυγε στην ανάπτυξη της πυρηνικής ενέρ-
γειας (όχι όπλων) σαν ένα χαρτί που μπορούσε
να παίξει απέναντι σε αυτές τις απειλές. Το δυ-
τικό εμπάργκο κλιμακώθηκε. 

Το εμπάργκο δεν είχε ξεκινήσει επί Μπους.
Είχε τις ρίζες του στο σοκ που υπέστησαν οι
ΗΠΑ όταν αναγκάστηκαν να πάρουν πόδι από
το Ιράν μετά την επανάσταση του ‘79 και στη
στήριξη που έδωσαν στον Σαντάμ Χουσεΐν
όταν επιτέθηκε κατά του Ιράν τη δεκαετία του
‘80. Οι οικονομικές κυρώσεις κορυφώθηκαν επί
του Δημοκρατικού προέδρου Μπιλ Κλίντον από
τα μέσα της δεκαετίας του ‘90. Τα όνειρα των
νεοσυντηρητικών του Μπους, όμως, ότι μπο-
ρούσαν να κάνουν ένα βήμα παραπέρα και ότι
μέσα από “γρήγορους” πολέμους το 2001 και
το 2003 το Ιράν θα έπεφτε, αποδείχθηκαν απα-
τηλά. Το χάος που προκάλεσαν στο Ιράκ ήταν
τόσο ανεξέλεγκτο που τελικά οι ΗΠΑ αναγκά-
στηκαν να στηριχτούν στη βοήθεια του Ιράν
για να στήσουν μια σειρά σταθερές κυβερνή-
σεις. Ακόμη και μέσα στην περασμένη χρονιά,
με ιρανική βοήθεια απομονώθηκε το Ισλαμικό

Κράτος, αλλά και κόπηκε η πρόσβαση των
Κούρδων του Βόρειου Ιράκ στα πετρέλαια του
Κιρκούκ. Από την άλλη μεριά, το Αφγανιστάν
αντί για σταθερή βάση από την οποία οι ΗΠΑ
θα καθόριζαν τις εξελίξεις στην Κεντρική Ασία,
μετατράπηκε σε μια τραγωδία χωρίς τέλος.

Η κυβέρνηση Ομπάμα, με τη συμφωνία για
τα πυρηνικά, αναγκάστηκε να επισημοποιήσει
το ρόλο του Ιράν ως ενός από τους αναγνωρι-
σμένους παράγοντες της περιοχής. Τώρα ο
Τραμπ και η κυβέρνησή του λένε πως όλα αυ-
τά ήταν λάθη. Κανείς τους δεν ισχυρίζεται ότι
το Ιράν δεν τήρησε τη συμφωνία, αυτό το πα-
ραδέχονται όλοι. Λένε πως η ίδια η συμφωνία
ήταν λάθος.

Ανεξέλεγκτοι παίκτες

Στις εφημερίδες συζητιούνται διάφορα σε-
νάρια για το αν το Ιράν θα ξαναρχίσει το πρό-
γραμμα ή αν θα προσπαθήσει να κρατήσει όρ-
θια τη συμφωνία με τα υπόλοιπα μέρη, αλλά
και για το τι θα κάνουν οι χώρες της ΕΕ από τη
μεριά τους. Όμως τα πράγματα δεν μπορούν
με κανένα τρόπο να επιστρέψουν εκεί που
ήταν πριν 15 χρόνια. Σήμερα υπάρχουν πολλά
περισσότερα ανοιχτά μέτωπα στη Μέση Ανα-
τολή και πολύ πιο ανεξέλεγκτοι παίχτες.

Το να προχωρήσουν οι ΗΠΑ άμεσα σε ένα
χτύπημα κατά του Ιράν είναι δύσκολο. Όμως
υπάρχουν ντόπιοι λύκοι που ακονίζουν τα δόντια
τους. Ο Νετανιάχου έστησε ένα γελοίο σόου
μπροστά στις κάμερες πριν από λίγες μέρες,
για να αποκαλύψει τα “ψέματα του Ιράν”. Μετά
τον αγγλογαλλοαμερικανικό βομβαρδισμό τον
περασμένο μήνα, το Ισραήλ ήταν το πρώτο που
πήρε σειρά και βομβάρδισε βάσεις μέσα στη
Συρία, υποτίθεται σε βάρος Ιρανών πρακτόρων.
Οι σιωνιστικές εφημερίδες είναι αυτές τις μέρες
γεμάτες με ιστορίες για χιλιάδες ιρανικούς πυ-
ραύλους μέσα στη Συρία που σημαδεύουν το
Ισραήλ και πρέπει να εξουδετερωθούν. Το απο-
κορύφωμα των απειλών είναι ότι το Ισραήλ λέει
πως θα δολοφονήσει τον Άσαντ αν δεχθεί ιρανι-
κή επίθεση από συριακό έδαφος.

Ο έτερος λύκος είναι η Σαουδική Αραβία. Η
σαουδαραβική ηγεσία πιέζει εδώ και καιρό με
όλους τους τρόπους να καταργηθεί η συμφω-
νία με το Ιράν. Για το Ριάντ, η συμφωνία δίνει
χρόνο στο Ιράν να απλώσει τα δίχτυα του στη
Μέση Ανατολή και να ενισχύσει τη θέση του
σαν ανταγωνιστής στον Κόλπο. Τα τελευταία
δημόσια ανοίγματα του πρίγκιπα Μοχάμεντ

μπιν Σαλμάν προς το Ισραήλ, με τις δηλώσεις
υπέρ της ύπαρξης του σιωνιστικού κράτους
και κατά των Παλαιστίνιων, δείχνουν προς τα
πού κινείται η Σαουδική Αραβία. Ένα άρθρο
στο περιοδικό Foreign Policy αυτή τη βδομάδα
φτάνει να υποστηρίζει με κυνικό τρόπο ότι η
μακρόσυρτη εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας
στην Υεμένη έχει μεταξύ άλλων στόχο να εκ-
παιδεύσει το σαουδαραβικό στρατό που δεν
είχε ως τώρα σοβαρές εμπειρίες. Ο στρατός
του Ιράν, αν και κατά ασύγκριτα φτωχότερος
σε εξοπλισμό, είναι αρκετά πιο μπαρουτοκα-
πνισμένος.

Ούτε όλα αυτά εξελίσσονται μέσα σε κενό.
Αυτοί οι περιφερειακοί πόλεμοι μπορεί να μην
εκφραστούν. Η επιθετικότητα κατά του Ιράν
μπορεί να μην εκφραστεί άμεσα στην Τεχερά-
νη, αλλά ήδη εκδηλώνεται στη Συρία και επη-
ρεάζει το Λίβανο και την Παλαιστίνη. Μετά από
εννιά ολόκληρα χρόνια έγιναν εκλογές στο Λί-
βανο την περασμένη Κυριακή, και βγήκαν ενι-
σχυμένοι στο Κοινοβούλιο η Χεζμπολάχ και οι
σύμμαχοί της. Για το Ισραήλ και τη Σαουδική
Αραβία αυτό μεταφράζεται σε νίκη του Ιράν. Ο
πρωθυπουργός Σαάντ Χαρίρι βγαίνει αποδυ-
ναμωμένος μέσα στο ίδιο του το πολιτικοθρη-
σκευτικό μπλοκ. Ας θυμηθούμε πως πριν από
μερικούς μήνες, η σαουδαραβική ηγεσία, απή-
γαγε τον προστατευόμενό της, Χαρίρι, και τον
έβαλε να παραιτηθεί μέσω βιντεοσκοπημένου
μηνύματος. Ο Χαρίρι τελικά “ξεπαραιτήθηκε”
γυρνώντας στο Λίβανο. Οι σαουδάραβες ήθε-
λαν να σφίξουν τα λουριά στον Χαρίρι, απαι-
τώντας να περιορίσει τη δύναμη της Χεζμπο-
λάχ μέσα στην οικουμενική κυβέρνηση. Μετά
τις εκλογές, αυτές οι δυνατότητες περιορίζον-
ται ακόμη περισσότερο. Το Ισραήλ για άλλη
μια φορά κάνει λόγο για βομβαρδισμούς.

Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι μεγά-
λες κινητοποιήσεις σε Γάζα και Δυτική Όχθη
για τα 70 χρόνια ισραηλινής κατοχής, αλλά και
η επικείμενη μεταφορά της αμερικάνικης πρε-
σβείας στην Ιερουσαλήμ. Οι ισραηλινοί συνεχί-
ζουν να σκοτώνουν άοπλα νέα παιδιά που δια-
δηλώνουν πυροβολώντας ανεξέλεγκτα πίσω
από τους φράχτες και τα τανκς. Οι δυτικοί
βομβαρδισμοί στη Συρία τον Απρίλη ήταν πρά-
σινο φως για κλιμάκωση αυτών των εγκλημά-
των. Η κατάργηση της συμφωνίας με το Ιράν
κανείς δεν ξέρει ποιο από όλα τα κομμάτια αυ-
τού του ετοιμόρροπου ντόμινο θα ρίξει πρώτο.

Νίκος Λούντος

Τ
α συνδικάτα των σιδηροδρομικών
συναντήθηκαν την περασμένη
βδομάδα με τον Γάλλο πρωθυ-

πουργό Εντουάρ Φιλίπ, αλλά το αποτέ-
λεσμα ήταν ανύπαρκτο. Οι απεργίες συ-
νεχίζονται. 8 και 9 Μάη είναι ένα ακόμη
διήμερο απεργίας που μπλοκάρει ολό-
κληρο το σιδηροδρομικό σύστημα της
Γαλλίας, με τρεις ακόμη 48ωρες απερ-
γίες ήδη καλεσμένες μέσα στο Μάη. 

Οι ηγεσίες των συνδικάτων είχαν
επενδύσει ελπίδες στη συνάντηση με
τον Φιλίπ, αλλά εισέπραξαν σκληρή
στάση. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν δια-
πραγματεύεται το άνοιγμα του σιδηρό-
δρομου στον ανταγωνισμό, την πρόσλη-
ψη όλων των νέων εργαζόμενων με μει-
ωμένα δικαιώματα και την αλλαγή του
κανονισμού εργασίας για όλους τους
εργαζόμενους μέσα σε δύο χρόνια. Στα
τέλη Μάη το νομοσχέδιο φτάνει στη Γε-
ρουσία. Ένα κομμάτι της συνδικαλιστι-
κής ηγεσίας θέλει να αξιοποιήσει εκείνη
την ψηφοφορία για να μη συνεχιστούν
οι απεργίες τον Ιούνη, όμως αυτά πρέ-
πει να περάσουν πάνω από τις γενικές
συνελεύσεις στους σιδηροδρομικούς
σταθμούς, όπου πολύς κόσμος λέει
πως οι απεργίες πρέπει να κλιμακωθούν
αντί να συνεχιστεί ο ρυθμός “δύο μέρες
απεργία, πέντε μέρες δουλειά”. 

Air-France

Η μάχη της Air-France έδωσε αυτή τη
βδομάδα ένα καλό παράδειγμα ότι και οι
πολύ “σκληροί” πέφτουν. Ο πρόεδρος
της εταιρείας, Ζαν-Μαρκ Ζαναγιάκ, πα-
ραιτήθηκε όταν ανακοινώθηκε πως οι ερ-
γαζόμενοι και οι εργαζόμενες απέρριψαν
την τελευταία προσφορά της εταιρείας
για να σταματήσουν τις απεργίες. Λόγω
της απεργίας, τη Δευτέρα ακυρώθηκαν
15% των πτήσεων και περισσότερες ακό-
μη την Τρίτη. Η μετοχή της εταιρείας κα-
τέρρευσε πάνω από 10%, σημειώνοντας
αρνητικό ρεκόρ 15ετίας. 

Οι μέτοχοι της εταιρείας, οι “επενδυ-
τές”, τα αφεντικά (σε Γαλλία και Ολλαν-
δία) έχουν πανικοβληθεί μιας και δεν φαί-
νεται κάποιο σχέδιο να αντιμετωπιστεί ο
εργατικός ξεσηκωμός. Ακόμη και αφεντι-
κά ανταγωνιστικών εταιρειών δηλώνουν
την ανησυχία τους για το “κακό παρά-
δειγμα” που εκπέμπεται. Ο Ζαναγιάκ είχε
την θερμή υποστήριξη του Μακρόν και
του υπουργού Οικονομικών Μπρουνό λε
Μερ σε όλη τη διάρκεια της μάχης. Και
τώρα ο λε Μερ λέει ότι “οι υπάλληλοι της
Air France πρέπει να καταλάβουν σε ποιο
κόσμο ζούμε και ποιος ανταγωνισμός
παίζεται”. Οι εργαζόμενοι της Air France
είχαν γίνει διεθνές παράδειγμα το 2015
όταν άφησαν χωρίς πουκάμισα τους με-
τόχους που αποφάσισαν χιλιάδες απολύ-
σεις. Και τώρα διδάσκουν πώς οι απερ-
γίες μπορούν και σκίζουν και το πιο καλο-
ραμμένα και ακριβά κοστούμια.

ΓΑΛΛΙΑ

Συνεχίζουν 
οι απεργίες

ΗΠΑ - ΙΡΑΝ 

Ανατροπή της συμφωνίας;
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ΑΘΗΝΑ
Πολιτικό Νομικής – ΡΑΣ
Πάντειο - ΑΝΑΣΑ
ΑΣΚΤ - ΑΡΚΑΣ
ΕΜΠ Ηλεκτρολόγων - ΑΝΑΦΗ
Φιλοσοφική - Ενωτική 
πρωτοβουλία ΣΑΦ -ΚΑΡΦΙ
Μαθηματικό - ΑΕΠ
Χημικό – ΑΣΥΧ
Παιδαγωγικό – Εκτός ύλης
ΤΕΙ Αθήνας ΣΔΟ - ΚΡΑΧ
ΤΕΙ Αθήνας ΣΕΥΠ - ΑΝΑΡΣΥΠ
ΤΕΙ Αθήνας ΣΤΕΦ - ΑΡΠΑ
ΤΕΙ Αθήνας ΣΓΤΚΣ - Γραφίδα
ΤΕΙ Αθήνας ΣΤΕΤΡΟΔ - ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΙ
ΤΕΙ Πειραιά ΣΤΕΦ – ΜΑΡΚΣ
ΤΕΙ Πειραιά ΣΔΟ – ΜΑΡΚΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΠΘ Αγγλικό - ΑΝΑΡΠΑ
ΑΠΘ Κινηματογράφου - ΕΑΑΚ
ΑΠΘ Πολιτικών Επιστημών - ΕΑΑΚ
Πολυτεχνείο Χημικών 
Μηχανικών – ΣΧΗΜΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Ιατρική - RESISTANCE
Χημικό – ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
Μαθηματικό – ΑΡΡΗΤΟ 
Πληροφορική - RAM
ΠΤΕΤ - ΚΡΑΦΤ
Οικονομικό – ANTICAPITALISTA
ΦΠΨ – Μανιφέστο

BΟΛΟΣ
Θόλος Παιδαγωγικό
Ειδικής Αγωγής - ΕΑΑΚ ΘΟΛΟΥ

Θόλος Δίκτυα - ΡΕΥΜΑ
Θόλος Ιστορικό-Αρχαιολογικό - 
ΕΑΑΚ ΘΟΛΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ
Ιατρική – RESISTENCIA

ΠΑΤΡΑ
Χημικό - ΚΑΤΑΛΥΣΗ
Ιατρική - ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Οικονομικό - ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Κοινωνιολογία – ΑΕΠ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βιολογικό - ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ΕΛΙΚΑ
Φυσικό - ΕΝΤΡΟΠΙΑ
CSD - REVOLUTIONAIRE

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 16 ΜΑΗ

Στηρίζουμε ΕΑΑΚ
Σ

τις 16 Μάη δίνουν τη μάχη των φοιτητικών εκλογών, οι φοιτητές
και φοιτήτριες που κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε,
πάλεψαν ενάντια σε συγχωνεύσεις, περικοπές, ιδιωτικοποίηση

της Παιδείας, φασισμό και ρατσισμό. Φοιτητές και φοιτήτριες του ΣΕΚ
συμμετέχουν σε μια σειρά σχήματα των ΕΑΑΚ που κατεβαίνουν σε
σχολές σε όλη την Ελλάδα, για να δυναμώσει η αντικαπιταλιστική αρι-
στερά μέσα στα πανεπιστήμια και να βαθύνει η ριζοσπαστικοποίηση
μέσα από τις μάχες που συνεχίζονται.

H ομάδα του ΣΕΚ στο ΤΕΙ Αθήνας
οργανώνουμε το φεστιβάλ ΜΑΡΞΙ-
ΣΜΟΣ 2018 και ταυτόχρονα δίνουμε
τη μάχη των φοιτητικών εκλογών για
να δυναμώσει στα ΤΕΙ η αντικαπιτα-
λιστική αριστερά, τα σχήματα της
ΕΑΑΚ. 

Παλεύουμε να υπάρχει ψηφοδέλ-
τιο της ΕΑΑΚ και στις 5 σχολές για
να εκφράσουμε το κύμα αγώνων του
προηγούμενου διαστήματος που
έφτασε να προχωρήσει σε καταλή-
ψεις στην ΣΓΤΚΣ και την ΣΕΥΠ. Όχι
με τη σκέψη στο παρελθόν αλλά
ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι αυτή η
μάχη δεν έχει τελειώσει και φιλοδο-
ξούμε να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί
για να οργανώσουμε τη συνέχεια. 

Στη σχολή μου, την ΣΓΤΚΣ, ως Γρα-
φίδα ΕΑΑΚ, από πέρυσι το Μάη ανοί-
ξαμε τη συζήτηση ενάντια στις συγ-
χωνεύσεις με κείμενα και εξορμήσεις
και από τον Οκτώβρη φέτος παίξαμε
πρωταγωνιστικό ρόλο για να βγουν οι
συνελεύσεις, οι καταλήψεις διαρκείας
και οι διαδηλώσεις ενάντια στις επιθέ-
σεις του νόμου Γαβρόγλου και το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Προσπα-
θήσαμε να πολιτικοποιήσουμε το σύλ-
λογο με κείμενα και εκδηλώσεις, προ-
ωθήσαμε τον στρατηγικό προσανατο-

λισμό για εμάς, τη σύνδεση του φοι-
τητικού με το εργατικό κίνημα και πή-
ραμε πρωτοβουλίες ενάντια στον ρα-
τσισμό και τους φασίστες. Οργανώ-
σαμε τη μέρα δράσης ενάντια στο ρα-
τσισμό και τους φασίστες στις 17
Μάρτη. Ανοίξαμε τη συζήτηση ενάντια
στον σεξισμό και τη καταπίεση και
συμμετείχαμε με πανό του συλλόγου
στη διαδήλωση στις 8 Μάρτη.

Ο σύλλογος της ΣΓΤΚΣ δεν έλει-
ψε από πουθενά και δίνουμε την ίδια
μάχη και σε όλους τους υπόλοιπους
συλλόγους. Φέτος, κάναμε την πρό-
ταση στο μπλοκ αγώνα, στους ανέν-
ταχτους φοιτητές που συμμετείχαν
στο συντονιστικό, στην ΑΡΕΝ και
στο ΑΡΔΙΝ να κατεβούμε μαζί. Δώ-
σαμε τη μάχη των καταλήψεων μαζί,
το ίδιο θα κάνουμε και στις εκλογές.
Βάζουμε ένα μεγάλο στόχο να κερ-
δίσουμε την πλειοψηφία στο σύλλο-
γο κόντρα στην αυτοδυναμία του
ΜΑΣ που έβαζε συνεχώς εμπόδια
στο ξεδίπλωμα των αγώνων μέσα
στη ΣΓΤΚΣ. Παρόλαυτα έχουμε τη
τύχη να έχουμε ένα αριστερό σύλ-
λογο με δυνάμεις μόνο της αριστε-
ράς. Δυνατά ΕΑΑΚ και δυνατή αντι-
καπιταλιστική αριστερά σημαίνει δυ-
νατοί σύλλογοι όπλο στα χέρια των
φοιτητών για όλες τις μάχες. 

Αργύρης Σκούρτης,
ΣΓΤΚΣ-Γραφίδα ΕΑΑΚ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Το διάστημα από την αρχή
της ακαδημαϊκής χρονιάς χα-

ρακτηρίζεται από τις μάχες που δώσαμε οι φοιτητές
κόντρα στην υποχρηματοδότηση των σχολών και την
καταπάτηση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Πα-
λέψαμε για δωρεάν συγγράμματα οργανώνοντας συνε-
λεύσεις πριν καλά καλά αρχίσουν τα μαθήματα και προ-
σπαθώντας να συντονίσουμε όσο το δυνατόν περισσό-
τερες σχολές σε αυτόν τον αγώνα. 

Οργανώνοντας τη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων
στη γενική απεργία μαζί με τους εργαζόμενους, ενώ-
σαμε τα αιτήματά μας ενάντια στις σκληρές επιθέσεις
της κυβέρνησης. Τα μεγάλα συλλαλητήρια κατά του
ρατσισμού και του φασισμού στις 17 Μάρτη βρήκαν
επίσης απήχηση στους φοιτητές, καθώς ανοίξαμε τη
κουβέντα για το πως μπορούμε να απομονώσουμε
τους φασίστες και προσπαθήσαμε να οργανώσουμε το
κατέβασμα του φοιτητικού συλλόγου των Ηλεκτρολό-
γων στην πορεία. 

Ο αγώνας του τμήματος της Ειδικής Αγωγής συνεχί-
ζεται και φέτος με παραστάσεις διαμαρτυρίας έξω από
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την κατοχύρωση των

εργασιακών μας δικαιωμάτων και ενώνεται με τον αγώ-
να των εκπαιδευτικών για μόνιμες και μαζικές προσλή-
ψεις. Πήραμε την πρωτοβουλία να οργανώσουμε γενι-
κή συνέλευση του τμήματος που αποφάσισε τη συμμε-
τοχή του συλλόγου στην πανεκπαιδευτική κινητοποί-
ηση στις 30 Μάρτη στην Αθήνα και βάλαμε την πίεση
στις συνδικαλιστικές ηγεσίες να παραχωρήσουν δωρε-
άν πούλμαν για το κατέβασμα φοιτητών και εκπαιδευτι-
κών στο συλλαλητήριο. Συνεχίζουμε τις εξορμήσεις
στις σχολές μας και τις ανακοινώσεις στα μαθήματα
καλώντας όλους τους φοιτητές να παρακολουθήσουν
τον Μαρξισμό και να συζητήσουμε για την εναλλακτική
κόντρα στην κυβέρνηση αλλά και το πως μπορούμε να
εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα θα πηγαίνουν στις
ανάγκες μας. 

Με αυτόν τον τρόπο προχωράμε μέχρι τις εκλογές
στις 16 Μάη, καλώντας ανοιχτά τους φοιτητές να στη-
ρίξουν την αντικαπιταλιστική αριστερά στα πανεπιστή-
μια. Για να δυναμώσουμε τους φοιτητικούς μας συλλό-
γους και να δώσουμε με την επαναστατική στρατηγική
τις μάχες που ανοίγουν.

Κωνσταντίνα Χήρα, Ειδική Αγωγή-ΕΑΑΚ Θόλου

ΒΟΛΟΣ
Στις φετινές φοιτητικές εκλογές διεκδικού-

με να αποτυπωθεί η επανεμφάνιση του φοιτη-
τικού κινήματος τη χρονιά που πέρασε, καθώς και να ενισχυθεί η αντικαπιταλι-
στική αριστερά στις σχολές για να οργανώσουμε από καλύτερη θέση τους
αγώνες που έχουμε μπροστά μας. 

Στα Γιάννενα οι φοιτητικοί σύλλογοι κινητοποιήθηκαν απ’ το ξεκίνημα της
χρονιάς για συγγράμματα, εστίες και μέριμνα για όλους τους φοιτητές. Συμ-
μετείχαν σε κινητοποιήσεις μαζί με τους εργαζόμενους ενάντια στις μνημονια-
κές πολιτικές αναδεικνύοντας τα αιτήματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία.
Εκτός από τις οικονομικές μάχες, οι φοιτητικοί σύλλογοι συμμετείχαν σε αντι-
πολεμικές διαδηλώσεις και στη μεγάλη αντιρατσιστική - αντιφασιστική διαδή-
λωση στις 17 Μάρτη. 

Τα σχήματα της ΕΑΑΚ βγήκαν μπροστά για να οργανώσουν αυτούς τους αγώ-
νες, αλλά και να κερδίσουν τους φοιτητές στην αντικαπιταλιστική εναλλακτική
την ώρα που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να μας πείσει για «την έξοδο
από τα μνημόνια», μέσω των αιματηρών πλεονασμάτων που τσακίζουν παιδεία,
υγεία και κάθε κοινωνικό αγαθό. Δίνουμε τη μάχη των εκλογών διεκδικώντας τη
συσπείρωση των φοιτητών στην αντικαπιταλιστική αριστερά που, απέναντι στα
κλεισίματα και τις συγχωνεύσεις που ετοιμάζονται και στο δικό μας πανεπιστή-
μιο, απαντά με καταλήψεις και απεργίες σε συντονισμό με τους εργαζόμενους,
που συγκρούεται με τον ρατσισμό, τους φασίστες και τον πόλεμο.

Λουίζα Γκίκα, Ιατρική-Resistance

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Η μάχη των εκλογών έχει ήδη
ανοίξει. Θα είναι μια σημαντική μά-

χη όχι μόνο για να μην επιτρέψουμε στην ΔΑΠ να εμφανιστεί ως
εναλλακτική στην κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για να δυναμώ-
σουμε την ΕΑΑΚ, την αριστερά που πρωτοστατεί στις κινηματικές μά-
χες και προβάλει την προοπτική του αντικαπιταλισμού. 

Ήδη τα σχήματα της πόλης έκαναν μια πολύ πετυχημένη εκκίνηση
σε αυτή την προσπάθεια οργανώνοντας μια μαζικότατη εκδήλωση για
την δική της Χρυσής Αυγής και το αντιφασιστικό κίνημα. Ομιλητές
ήταν ο Θανάσης Καμπαγιάννης από την πολιτική αγωγή στην δίκη και
το Ύποπτο Μούσι από το omnia TV. Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη
και η συζήτηση ενδιαφέρουσα και πλούσια.

Και στις σχολές της Πάτρας δίνουμε την μάχη των επαναστατικών
ιδεών με διπλό τρόπο, προετοιμάζοντας τον Μαρξισμό 2018 και δί-
νοντας την μάχη των εκλογών. Στόχος είναι να συμμετέχει στο φεστι-
βάλ μια μεγάλη ομάδα φοιτητών από τις σχολές της Πάτρας. Σε αυτή
την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη εκδή-
λωση στην Ιατρική με τίτλο «Ο Μάης του ‘68 τότε και σήμερα». Η συ-
ζήτηση ήταν ζωηρή και μας επιτρέπει να μιλάμε για ανοίγματα σε νέ-
ες σχολές όπως την Φιλολογία. 

Νεκτάριος Χάινταρ, Ιατρική-Αριστερή Παρέμβαση

ΠΑΤΡΑ

Σχήματα ΕΑΑΚ
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