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Η πρόταση τροποποίησης του άρθρου
336 του Ποινικού Κώδικα, που περι-
λαμβάνει τον ορισμό του βιασμού,

έσκασε σαν βόμβα μέσα στο γυναικείο και το
εργατικό κίνημα. Αντί να υιοθετείται ως βάση
του η απουσία συναίνεσης στη σεξουαλική
πράξη, ο ισχύων μέχρι τώρα ορισμός αντικα-
θίσταται με έναν ακόμα χειρότερο. Είναι μια
τεράστια πρόκληση λίγες μέρες μετά την
απεργία στις 8 Μάρτη που ανέδειξε όλα τα
αιτήματα και τις διεκδικήσεις των γυναικών,
ανάμεσά τους το σταμάτημα των σεξουαλι-
κών παρενοχλήσεων και επιθέσεων.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 336 ΠΚ αναφέ-
ρει: “Όποιος με σωματική βία ή με απειλή
άμεσου και σπουδαίου κινδύνου εξαναγκά-
ζει άλλον σε συνουσία ή άλλη ασελγή πράξη
η ανοχή της τιμωρείται με κάθειρξη”. Πρό-
κειται ήδη για έναν ανεπαρκή και ανίκανο να
αποδώσει δικαιοσύνη ορισμό καθώς παρα-
βλέπει την έλλειψη συναίνεσης και επικεν-
τρώνεται στη βία. Όπως αναφέρει η Κίνηση
για μια απεργιακή 8 Μάρτη: “Ο ορισμός αυ-
τός αγνοεί το γεγονός πως βιασμοί τελούν-
ται και χωρίς τη χρήση σωματικής βίας ή
απειλή σοβαρού κινδύνου για τη ζωή. Υπάρ-
χουν βιασμοί, για παράδειγμα, που το θύμα
είναι μία εργαζόμενη γυναίκα που την εκβιά-
ζει το αφεντικό της με απόλυση. Σεξ χωρίς
συναίνεση είναι βιασμός κι αυτός είναι ο
ορισμός με τον οποίο θα έπρεπε να συμμορ-
φωθεί η νομοθεσία”.

Όχι σημαίνει όχι
Αντί όμως να υιοθετεί το αίτημα του κινή-

ματος για έναν ορισμό με βάση τη συναίνε-
ση, η πρόταση τροποποίησης “περιορίζει τις
περιπτώσεις της «απειλής σπουδαίου και
άμεσου κινδύνου», μόνο σε εκείνες που
αφορούν «απειλή κατά της ζωής ή της σω-
ματικής ακεραιότητας»”, αναφέρει η Διε-
θνής Αμνηστία. “Με αυτόν τον τρόπο, οριο-
θετείται ακόμη περισσότερο η έννοια της
απειλής (ως αποκλειστικά σωματικής), και
κλείνει οποιοδήποτε περιθώριο διαφορετι-
κής ερμηνείας”.

Πρόκειται για μια ακόμα μεγάλη επίθεση
στις γυναίκες, τα δικαιώματά τους, τη ζωή
τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται
στο φως της δημοσιότητες τις τελευταίες
μέρες, την περασμένη χρονιά στη χώρα μας
μία γυναίκα έπεφτε θύμα βιασμού κάθε μιά-
μιση μέρα -για την ακρίβεια κάθε 40 ώρες. 

Χωρίς αμφιβολία, ο πραγματικός αριθμός
είναι πολύ μεγαλύτερος αφού το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό των θυμάτων μπορεί να μην
φτάνει καν στο αστυνομικό τμήμα, αποθαρ-
ρυμένο από το νομοθετικό πλαίσιο που ευ-
νοεί την ατιμωρησία, από την εξευτελιστική
διαδικασία της καταγγελίας που μετατρέπει
τις γυναίκες σε κατηγορούμενες, από το
κοινωνικό στίγμα και αποκλεισμό που επιφέ-
ρει μια τέτοια δημόσια καταγγελία, από την
παντελή έλλειψη δημόσιων δομών στήριξης
και βοήθειας των θυμάτων.

Η πρόταση τροποποίησης του 336 είναι
οπισθοδρόμηση για τα δικαιώματα των γυναι-
κών. Γι' αυτό και δεν θα περάσει. Το “Όχι ση-
μαίνει Όχι” είναι το σύνθημα του κινήματος
και δεν θα σταματήσει μέχρι να το επιβάλλει.

Πρόκληση 
για τις γυναίκεςΩ ς προοδευτική μεταρρύθμιση της ποινικής νομοθεσίας

επιχειρεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα
νέα σχέδια Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικο-

νομίας που συνέταξαν οι ειδικές Νομοπαρασκευστικές Επιτροπές
και έχουν τεθεί από την περασμένη εβδομάδα σε δημόσια διαβού-
λευση από το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Το βασικό της μοτίβο είναι ότι πρόκειται για μια προσπάθεια θε-
σμικού μετασχηματισμού ενός αναχρονιστικού, πολύ αυστηρού
και άνισου συστήματος απονομής δικαιοσύνης, μια σημαντική κυ-
βερνητική παρέμβαση εκσυγχρονισμού του προς το δικαιότερο
και κοινωνικότερο. 
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το σύστημα δικαιοσύνης είναι
άδικο, μεροληπτικό, ταξικό. Είναι ένα σύστημα που φτάνει να
φυλακίζει καθαρίστριες και να αθωώνει επιχειρηματίες. Ένα σύ-
στημα που γεμίζει τις φυλακές με χρήστες και μικροπαραβάτες

αλλά βρίσκει ελαφρυντικά σε πλούσιους μεγαλοαπατεώνες. Ένα
σύστημα με άθλιες συνθήκες κράτησης, άγρια καταστολή και πα-
ραβίαση βασικών δικαιωμάτων των κρατουμένων. Αυτός είναι
και ο λόγος που ξανά και ξανά τα τελευταία χρόνια οι κυβερνή-
σεις έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με μεγάλες εξεγέρσεις μέσα στις
φυλακές, με επιτροπές κρατουμένων και αλληλέγγυων που οργα-
νώνονται και απαιτούν δικαιοσύνη και δικαιώματα.
Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι τώρα όλα αυτά θα αλλάξουν δεν
έχει σχέση με την πραγματικότητα. Όχι μόνο γιατί οι όποιες θετι-
κές αλλαγές είναι λίγες και ανεπαρκείς. Αλλά και γιατί μέσα στα
νέα σχέδια υπάρχουν δυο πολύ μεγάλες προκλήσεις: η αναθεώρη-
ση του ορισμού του βιασμού προς το χειρότερο και η μείωση της
ποινής για την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης την ώρα που
δικάζεται η Χρυσή Αυγή. 

Η πρόταση τροποποίησης του άρθρου
187 του Ποινικού Κώδικα, που εξομοι-
ώνει την ποινική ευθύνη του διευθυντή

μιας εγκληματικής οργάνωσης με αυτή του
μέλους, είναι ένα δώρο στους υπόδικους νεο-
ναζί της Χρυσής Αυγής. 

“Εμείς από θέση αρχής είμαστε ενάντια στα
άρθρα 187 και 187Α του ΠΚ. Όμως οι αλλαγές
που κάνει η κυβέρνηση δεν έχουν καμία σχέ-
ση με δικαιωματικές ευαισθησίες”, μας είπε ο
Θανάσης Καμπαγιάννης, από την Πολιτική
Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής. “Αν αυτό
ήταν το θέμα, η κυβέρνηση δεν θα επέκτεινε
το 187Α και τις διατάξεις του, όπως το κάνει
με το προσχέδιο. Συγκεκριμένα νομοθετεί νέ-
ους τρόπους αξιόποινης συμμετοχής, όπως η
διέγερση σε τρομοκρατική πράξη μέσω διαδι-
κτύου. Και βέβαια δεν αγγίζει εκείνα τα σημεία
των διατάξεων του 187 και 187Α που επιτρέ-
πουν τις κατασταλτικές υπερβάσεις: δεν αλ-
λάζει τη διατύπωση “οργάνωση που επιδιώκει
την τέλεση κακουργημάτων” σε “οργάνωση
που τελεί κακουργήματα”, δεν συνδέει την έν-
ταξη μέλους με την τέλεση αξιόποινης πρά-
ξης, κλπ. Τέτοιου τύπου αλλαγές θα ήταν
πραγματικά σε θετική κατεύθυνση: θα σήμαι-
ναν το ξεδόντιασμα της αντιτρομοκρατικής
νομοθεσίας και φυσικά δεν θα είχαν καμία επί-
πτωση στη δίκη της Χρυσής Αυγής που είναι
μια οργάνωση που τελεί συστηματικά κακουρ-
γήματα και τα μέλη της διώκονται για αυτά”.

Βασικό αίτημα
Το να μην περάσει η μείωση της ποινής της

ηγεσίας της Χρυσής Αυγής ήταν βασικό αίτη-
μα της αντιρατσιστικής-αντιφασιστικής διαδή-
λωσης στις 16 Μάρτη. Μια σειρά ομιλητές κα-
τήγγειλαν από το βήμα της συγκέντρωσης, το
δώρο που κάνει η κυβέρνηση στους χρυσαυ-
γίτες. Ο Κώστας Παπαδάκης, από την Πολιτι-
κή Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, είπε:

“Ενώ η ώρα της τελικής δικαστικής κρίσης
και απόφασης για τη ναζιστική ηγεσία πλησιά-
ζει, αυτή την ώρα έρχεται το υπουργείο Δι-
καιοσύνης με την πρόταση σχεδίου του Ποινι-
κού Κώδικα να υποβιβάσει το αδίκημα της δι-
εύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και να
μειώσει τα απειλούμενα πλαίσια ποινής από
δέκα χρόνια ελάχιστο μέχρι είκοσι χρόνια μέ-
γιστο που ισχύει τώρα, σε πέντε μέχρι δέκα
χρόνια. Το μέγιστο γίνεται ελάχιστο και η ποι-
νική ευθύνη της ηγεσίας μιας εγκληματικής
οργάνωσης έρχεται να εξισωθεί με την ποινι-

κή ευθύνη των εκτελεστικών οργάνων.
Είναι μια διάταξη που θα αγωνιστούμε με

όλες μας τις δυνάμεις μαζί σας για να μην πε-
ράσει, όπως και καμία άλλη τροποποίηση του
άρθρου 187 μέχρι να τελειώσει η δίκη. Δεν εί-
ναι άλλωστε τα μόνα δώρα που επιχειρεί να
τους κάνει ο νέος Ποινικός Κώδικας. Τόσο η
μείωση της ποινής για προπαρασκευαστικές
πράξεις εσχάτης προδοσίας που ρίχνει στα
μαλακά τους Μπαρμπαρούσηδες, όσο και η
κατάργηση της στέρησης των πολιτικών δι-
καιωμάτων που αφαιρεί ένα μεγάλο ποινικό
βάρος από τους υπόδικους ναζιστές εγκλημα-
τίες, αλλά και η κατάργηση της αυτοτέλειας
του ρατσιστικού κινήτρου και η κατάργηση
της απαγόρευσης των ρατσιστικών σισιτίων
και η επιχειρούμενη μεταβολή στην έννοια του
ορισμού της εγκληματικής οργάνωσης αποτε-
λούν δώρα στους υπόδικους ναζιστές και χτύ-
πημα στο αντιφασιστικό κίνημα.

Είναι διατάξεις που δεν υπηρετούν καμία
μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα προς την
κατεύθυνση της αποκατάστασης των δημο-
κρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Αν εί-
χαν άλλωστε τέτοιες προθέσεις, θα καταρ-
γούσαν το άρθρο187Α για την τρομοκρατική
οργάνωση και τις τρομοκρατικές πράξεις με
το οποίο δεν διώχτηκε ποτέ, αν και θα έπρεπε,

και η Χρυσή Αυγή και οποιοσδήποτε άλλος
φασίστας. Αλλά όχι μόνο δεν τον καταργούν,
αλλά εξαπλώνουν το πεδίο ισχύος του και
προσθέτουν και νέες ποινικές διατάξεις, όπως
η δίωξη της στρατολόγησης. Και βέβαια δεν
καταργούν ούτε τη διατάραξη κοινής ειρήνης,
ούτε τη διατάραξη οικιακής ειρήνης, ούτε την
αντίσταση κατά της αρχής, ούτε καμία από
εκείνες τις διατάξεις που στέλνουν συνέχεια
τους αγωνιστές στα δικαστήρια.

Δεν είναι καν η πρώτη φορά που επιχειρεί-
ται τροποποίηση του άρθρου 187 προς όφε-
λος των υπόδικων για την εγκληματική οργά-
νωση Χρυσή Αυγή. Τον Αύγουστο του 2014 κι
ενώ η ηγεσία της βρισκόταν έγκλειστη και
υπόδικη, η τότε κυβέρνηση Σαμαρά ανακοίνω-
σε την πρόθεσή της να τροποποιήσει το άρ-
θρο 187 του ΠΚ ώστε να αποτελέσει στοιχείο
για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης
και το οικονομικό κίνητρο. Αν η διάταξη εκείνη
περνούσε, θα οδηγούσε από τότε σε άμεση
αποποινικοποίηση και αποφυλάκιση των διω-
κόμενων για τη Χρυσή Αυγή. Η αποφασιστική
επίδραση του αντιφασιστικού κινήματος τότε,
ματαίωσε τα σχέδια αυτά. Το ίδιο πρέπει να
γίνει και τώρα”.

Λένα Βερδέ

Όχι στα μαλακά η Χρυσή Αυγή

16 Μάρτη, Ο Κώστας Παπαδάκης μιλάει από την εξέδρα του αντιφασιστικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα
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Παγκόσμιο κίνημα ενάντια
στη φασιστική απειλή
Η16 Μάρτη 2019 αποδείχθηκε ένα με-

γάλο βήμα μπροστά για το διεθνές
αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνη-

μα. Δεν ήταν μόνο μια άμεση δυνατή απάν-
τηση στην φρικιαστική φασιστική πρόκληση
με τη σφαγή Μουσουλμάνων στη Νέα Ζηλαν-
δία. Αφήνει πολύτιμα κρατούμενα για τις μά-
χες που έχουμε μπροστά μας το επόμενο
διάστημα.

Πρώτη στη σειρά είναι ασφαλώς η κατάκτη-
ση του συντονισμού σε διεθνή κλίμακα. Μια
πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τις κοινές
προσπάθειες της ΚΕΕΡΦΑ και του Stand Up
to Racism στη Βρετανία πήρε διαστάσεις που
αγκάλιασαν πολλές και διαφορετικές πρωτο-

βουλίες και κινήματα και ξεπέρασαν τα όρια
της Ευρώπης. Αυτό είναι δύναμη για όλο τον
κόσμο που αντιστέκεται στις ρατσιστικές επι-
θέσεις και τις φασιστικές προκλήσεις σε όλα
τα σημεία του πλανήτη. Σίγουρα βοήθησε το
κίνημα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία
να οργανώσουν τη γενναία απάντησή τους.

Σύνδεση
Δεύτερο μεγάλο κεκτημένο είναι η σύνδε-

ση της αντίστασης στον ρατσισμό με την πά-
λη ενάντια στην άνοδο της ακροδεξιάς. Η κυ-
ρίαρχη αντίληψη γυρίζει τη σχέση ανάμεσα
στο ρατσισμό και τους φασίστες ανάποδα,
με το κεφάλι κάτω. Κόμματα και κυβερνήσεις
της Δεξιάς (και όχι μόνο) λένε ότι αν μειωθεί
ο αριθμός των μεταναστών και των προσφύ-
γων τότε θα ανακοπεί η άνοδος της ακροδε-
ξιάς. Ακόμη και τμήματα της Αριστεράς υιο-
θετούν την άποψη ότι θα απομονώσουμε
τους φασίστες αποφεύγοντας να μιλάμε για
ανοιχτά σύνορα και για μέτρα υπεράσπισης
προσφύγων και μεταναστών. Ευτυχώς το κί-
νημα αντιστέκεται σε αυτές τις πιέσεις με
όλο και πιο ξεκάθαρο τρόπο.

Αυτά δεν είναι απλά ιδεολογικοπολιτικά

βήματα. Έχουν χειροπιαστές επιπτώσεις για
τους αγώνες που χρειάζεται να οργανώσου-
με σαν συνέχεια των κινητοποιήσεων της 16
Μάρτη. Η δίκη της Χρυσής Αυγής πλησιάζει
στα τέσσερα χρόνια από τότε που ξεκίνησε
στις 20 Απρίλη 2015. Η δεύτερη δίκη των δο-
λοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν φτάνει στο τέ-
λος της. Κι όμως σε αυτή την κρίσιμη συγκυ-
ρία εμφανίζονται νομικά δώρα για τους νεο-
ναζί δολοφόνους, είτε σε σχέση με το ρατσι-
στικό κίνητρο των δολοφονιών που εκτέλε-
σαν, είτε σε σχέση με την ποινή που αναλο-
γεί στους ηγέτες των ναζιστικών συμμοριών.
Έχουμε μάχη για να μην πέσουν στα μαλακά
και πάμε να τη δώσουμε με τον αέρα που
μας δίνει η διεθνής 16 Μάρτη.

Με αυτή τη δυναμική θα παρέμβουμε και
στις εκλογικές αναμετρήσεις του Μάη. Στις
Ευρωεκλογές απαιτούμε από όλες τις κυβερ-
νήσεις της ΕΕ, και από την κυβέρνηση του
Αλέξη Τσίπρα, να εγκαταλείψουν τις ρατσιστι-
κές πολιτικές της Ευρώπης-φρούριο. Φτάνει
πια με τις υποκριτικές διακηρύξεις για “ευρω-
παϊκές αξίες” που πίσω τους κρύβουν ισλαμο-
φοβία, φράχτες και Φρόντεξ. Και αντίστοιχα
στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές δεν
αφήνουμε κανέναν “αυτοδιοικητικό” παράγον-
τα να χαριεντίζεται με τους χρυσαυγίτες και
να διώχνει τους πρόσφυγες έξω από τις πό-
λεις και τα προσφυγόπουλα από τα σχολεία.

Όσο πιο πλατιά απλώσουμε τα αντιρατσι-
στικά και αντιφασιστικά μηνύματα, τόσο πιο
δυνατό κάνουμε το εργατικό κίνημα για να
κερδίσει τη μεγάλη ανατροπή ενάντια στο
σύστημα που τρέφει τη φτώχεια και την κα-
ταπίεση.

Ομεγαλύτερος διεθνής αντιφασιστικός
κι αντιρατσιστικός συντονισμός έκα-
νε την εμφάνισή του το Σάββατο 16

Μάρτη με διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις
σε όλο τον κόσμο. Η προσπάθεια που ξεκίνη-
σε από την Αθήνα και τη Διεθνή Συνάντηση
που οργάνωσε τον περασμένο Οκτώβρη η
ΚΕΕΡΦΑ, έφτασε να μετράει εκατοντάδες χι-
λιάδες διαδηλωτές από τις ΗΠΑ μέχρι την
Αυστραλία και σε πολλά μέρη στην Ευρώπη. 

Κοινή αναφορά ήταν η αντίσταση στην φα-
σιστική απειλή και την άνοδο της ακροδεξιάς,
η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και η καταγ-
γελία των ρατσιστικών κυβερνητικών πολιτι-
κών. Αλλά η μαζική ρατσιστική δολοφονία την
προηγούμενη μέρα στο Κράιστσερτς της
Ν.Ζηλανδίας, εκτόξευσε το θερμόμετρο της
οργής απ'άκρη σ'άκρη της υφηλίου. 

Η αντιρατσιστική οργή πλημμύρισε τους
δρόμους του Λονδίνου όπου περισσότεροι
από 25.000 διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα του Stand Up to Racism. Συνδικά-
τα, μεταναστευτικές κοινότητες, ρομά, νεο-
λαία, βάδισαν με σύνθημα "Φασιστικά κα-
θάρματα θα σας σταματήσουμε - Κράι-
στσερτς είμαστε δίπλα σου". Το συνδικάτο
των πυροσβεστών από τις πιο μαζικές εργα-
τικές παρουσίες στη διαδήλωση, είχε κατε-
βάσει πυροσβεστικά οχήματα που έγραφαν
πάνω “Εργάτες όλων των χωρών ενωθείτε”
και “Ξεσηκωθείτε ενάντια στο ρατσισμό”. 

12.000 διαδήλωσαν στους δρόμους της
Βιέννης, βάζοντας στο στόχαστρο την ακρο-
δεξιά κυβέρνηση της Αυστρίας. Στην Τουρ-
κία κινητοποιήσεις έγιναν σε Ιστανμπούλ και
Σμύρνη.

Μαζικά συλλαλητήρια
Μαζικές συγκεντρώσεις έγιναν στην Κατα-

λωνία, ενώ νέες αντιρατσιστικές κι αντιφασι-
στικές διαδηλώσεις στο Ισπανικό Κράτος
ετοιμάζονται για τις 23 Μάρτη.

Στους δρόμους του Παρισιού, συναντήθη-
καν οι χιλιάδες αντιρατσιστές διαδηλωτές
της “Πορείας Αλληλεγγύης” έχοντας μαζική
συμμετοχή των αφρικανών μεταναστών χω-
ρίς χαρτιά, με τα Κίτρινα Γιλέκα που διαδή-
λωσαν για 18ο Σάββατο και τους αγωνιστές
ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Στις ΗΠΑ, ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων
και συλλογικοτήτων διαδήλωσαν στη Ν.Υόρ-
κη το Σάββατο και την Ουάσιγκτον την επό-
μενη μέρα. Στην πρωτεύουσα η διαδήλωση
βροντοφώναξε ότι είναι ανεπιθύμητος ο ρα-
τσιστής, σεξιστής και νοσταλγός της Χούν-
τας, πρόεδρος της Βραζιλίας Μπολσονάρο
που επισκεπτόταν τον ομοιδεάτη του Τραμπ.

Η οργή ξεχείλιζε και στις διαδηλώσεις που
έγιναν στη Μελβούρνη το Σάββατο και στο
Σίδνεϊ την Κυριακή. Οργή για το μακελειό
όσο και για την ισλαμοφοβική αντιπροσφυγι-
κή πολιτική της κυβέρνησης, που οπλίζει τα
χέρια των μακελάρηδων. Ιδιαίτερες αναφο-
ρές έγιναν και για τα δικαιώματα των αβορί-
γινων πληθυσμών που πέφτουν θύματα ρα-
τσιστικών διακρίσεων. Την ερχόμενη Κυρια-
κή προγραμματίζεται αντιρατσιστική διαδή-
λωση και στη Ν.Ζηλανδία, στο πλαίσιο του
διεθνούς συντονισμού.

Σ.Μ.

16 Μάρτη, Οι πρόσφυγες από τα καμπς στη διαδήλωση της Αθήνας

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Συγκλονιστική
16 Μάρτη
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Όχι δώρα
στο Ωνάσειο

Ηκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατέθε-
σε τροπολογία στην Βουλή
σύμφωνα με την οποία

εξαιρεί και μάλιστα αναδρομικά
(από το 2013) το Ίδρυμα Ωνάση
από τον ειδικό φόρο επί των ακινή-
των. Η απόφαση αυτή στηρίζεται
στην συμβολή του ιδρύματος στον
πολιτισμό, στην παιδεία, στην
υγεία, στο περιβάλλον και την κοι-
νωνική αλληλεγγύη (!)

Ο Ειδικός Φόρος Ακινήτων επι-
βαρύνει νομικά πρόσωπα και νο-
μικές οντότητες (ημεδαπή ή αλ-
λοδαπή εταιρεία, οργανισμός,
υπεράκτια εταιρεία, κάθε μορφής
εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων)
που έχουν εμπράγματα δικαιώμα-
τα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή
επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία
βρίσκονται στην Ελλάδα. Ο ΕΦΑ
υπολογίζεται ετησίως σε 15% επί
της αντικειμενικής αξίας του εμ-
πράγματου δικαιώματος επί του
ακινήτου. Το ίδρυμα Ωνάση έχει
ως έδρα το Βαντούζ του Λιχτεν-
στάιν με αποτέλεσμα να επιβαρύ-
νεται με τον ειδικό φόρο επί των
ακινήτων.

Η ρύθμιση που έχει την υπο-
γραφή του υπουργού Οικονομι-
κών Ευκλείδη Τσακαλώτου είναι η
συνέχεια σε μία σειρά φοροαπαλ-
λαγών για τους καπιταλιστές που
ακολουθεί η κυβέρνηση. Εξάλλου
έχει ήδη ψηφίσει την μείωση του
συντελεστή φορολόγησης των
κερδών κατά 10 μονάδες στο 26%
ενώ ταυτόχρονα μειώνει το αφο-
ρολόγητο για τους εργαζόμε-
νους. 

Παράλληλα για το Ωνάσειο πα-
ραμένει ακόμα ανοιχτό το θέμα
της συλλογικής σύμβασης εργα-
σίας που κατήργησε η κυβέρνηση
τον Οκτώβριο του 2018 εντάσσον-
τας τους εργαζόμενους στο καθε-
στώς του ενιαίου μισθολογίου η
εφαρμογή του οποίου μεταφρά-
ζεται σε οριζόντιες περικοπές. Η
απεργία που πραγματοποίησαν
τότε οδήγησε τον Πολάκη σε
προφορική δέσμευση για τροπο-
λογία που θα αφήσει τους μι-
σθούς ανεπηρέαστους αλλά φαί-
νεται ότι η το νομοπαρασκευαστι-
κό έργο της κυβέρνησης κινείται
μόνο για να κάνει δώρα στους
Ωνάσηδες. Είναι ώρα οι εργαζό-
μενοι να σπάσουν την αναμονή
και να πιάσουν ξανά το νήμα των
αγώνων για να αναγκάσουν σε
αναδίπλωση την κυβέρνηση και
την διοίκηση του ιδρύματος και
να διαφυλάξουν τους μισθούς και
τις δουλειές τους.

Κώστας Πολύδωρος,
μέλος ΔΣ Σωματείου Ιδιωτικών

Κλινικών Αθήνας

Οι μαθητές 
στους δρόμους

Με ΜΑΤ και χημικά αντιμετώπισε η κυβέρνηση τους χιλιά-
δες μαθητές που ξεχύθηκαν στο κέντρο της Αθήνας την
Δευτέρα 18/3 σε μια διαδήλωση που έστειλε μήνυμα κλιμά-
κωσης ενάντια στο νόμο που ετοιμάζεται να καταθέσει ο
υπουργός Γαβρόγλου για το “νέο Λύκειο”. 

“Ούτε να το σκέφτεστε, να καταθέσετε το νομοσχέδιο -
Θέλουμε σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει”,
έγραφε το κεντρικό πανό της κινητοποίησης, “Θέλουμε σχο-
λείο Δημιουργικό και όχι κέντρο εξεταστικό”, έγραφε το πα-
νό των μαθητών από σχολεία του Περιστερίου. “Ενάντια
στους νόμους σας”, ήταν το σύνθημα στο πανό των μαθη-
τών από τον Πειραιά. “Δεν δεχόμαστε να καθορίζουν άλλοι
το μέλλον μας. Πρέπει να δώσουμε μάχη ενάντια στο νέο
λύκειο. Οι χορηγοί και οι ιδιώτες δεν έχουν θέση στη δημό-
σια παιδεία. Οι περισσότεροι μαθητές είμαστε παιδιά οικο-
γενειών που παλεύουν για το μεροκάματο, δεν έχουμε τη
δυνατότητα πληρώνουμε ακόμα περισσότερα φροντιστή-
ρια”, ανέφερε η Βιολέτα από το 9ο ΓΕΛ Πειραιά.

“Αύριο που θα γυρίσω πίσω στο σχολείο θα πω στους
συμμαθητές μου για τη σημερινή πορεία. Πολλοί πίστευαν
ότι δεν έχει νόημα, όμως σήμερα βρεθήκαμε εδώ χιλιάδες ο
ένας πλάι στον άλλο. Οι πορείες και οι αγώνες έχουν νόημα
και κανείς δεν είναι μόνος του. Άντίθετα όλοι μαζί μπορούμε
να δώσουμε αυτή τη μάχη”, ανέφερε ο Ηλίας από το 24ο Λύ-
κειο Αμπελόκηπων.

“Σήμερα μαθητές απ'όλη την Αθήνα δώσαμε μια μεγάλη
απάντηση και διαδηλώσαμε με τα πανό μας ενάντια στο νό-
μο Γαβρόγλου. Όμως ο αγώνας μας δεν τελειώνει σήμερα.
Όλη την επόμενη περίοδο θα οργανωθούμε και θα βρισκό-
μαστε στους δρόμους. Δεν φοβόμαστε τις απουσίες, φοβό-
μαστε το μέλλον που μας ετοιμάζουν χωρίς εμάς”, τόνισε ο
Γιάννης από το 9ο Λύκειο Πειραιά που διαδήλωνε στην πο-
ρεία με τις πικέτες των Μαθητών – Anticapitalista.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συλλαλητήριο ενάντια στην κατάργηση του προσοντολόγι-

ου που ψήφισε ο υπουργός Παιδείας Γαβρόγλου με το
οποίο θέλει να πετάξει στην ανεργία χιλιάδες αναπληρωτές
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14/3. Στην κινητοποίηση που
κάλεσε το Συντονιστικό Αναπληρωτών και Αδιόριστων Εκπαι-
δευτικών συμμετείχαν με τα πανό τους σύλλογοι εκπαιδευτι-
κών Α'/Βάθμιας και Β'/Βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και φοι-
τητικοί σύλλογοι.

Μαζικοί Διορισμοί εκπαιδευτικών με βάση το πτυχίο και
την προϋπηρεσία, είναι το βασικό αίτημα των εκπαιδευτικών
που ζητάνε από τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ να προχωρήσει σε
κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων εδώ και τώρα
για να αποτραπεί η εφαρμογή του νόμου Γαβρόγλου.

Οργισμένο ήταν ακόμα μια φορά το
κλίμα στην συγκέντρωση των συν-
ταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας

που κάλεσε ο σύλλογός τους (ΣΣΕΤΕ) την
Δευτέρα 18/3 στο ξενοδοχείο Τιτάνια στην
Ομόνοια. Πάνω από 1.500 άτομα βρέθη-
καν στη συγκέντρωση ζητώντας απαντή-
σεις για την παράνομη περικοπή, εδώ και
17 μήνες, των επικουρικών παροχών που
έπαιρναν μέσω του ΛΕΠΕΤΕ. 

Σε αντίθεση με την έντονη αγανάκτηση
των συνταξιούχων η διοίκηση του ΣΣΕΤΕ
προσπάθησε να κατευνάσει τις αντιδρά-
σεις καλώντας σαν ομιλητές στην συγκέν-
τρωση εκπροσώπους όλων των κομμάτων
αλλά και κυβερνητικά στελέχη και τον ίδιο
τον πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας Μυ-
λωνά. Προφανώς και ο Μυλωνάς δεν τόλ-
μησε να εμφανιστεί αλλά εμφανίστηκε ο
βουλευτής Χίου της ΝΔ Μυταράκης σε μια
γελοία προεκλογική ομιλία.  

“Η στάση του Μυταράκη είναι υποκριτι-
κή. Είναι η ίδια η ΝΔ που σαν κυβέρνηση
σταμάτησε το 2005 να γράφει νέους εργα-
ζόμενους στο ΛΕΠΕΤΕ. Είναι οι ίδιοι που
συμφώνησαν στη λεηλασία των αποθεμα-
τικών”, ανέφερε η Σοφία, συνταξιούχος
της ΕΤΕ.

Από την κυβέρνηση ο μόνος που αντα-
ποκρίθηκε με μια επιστολή που γιουχαρί-
στηκε δημόσια την ώρα της ανάγνωσής
της ήταν ο υφυπουργός εργασίας Πετρό-
πουλος. Ο Πετρόπουλος ακόμα μια φορά
επέμεινε πως οι συνταξιούχοι της ΕΤΕ
πρέπει αργά ή γρήγορα να καταλάβουν
ότι θα βρεθούν  στο Ενιαίο Ταμείο Επικού-
ρησης  (ΕΤΕΑΕΠ). 

Η διοίκηση της ΕΤΕ ακόμα πιο αδιάλλα-
κτη μετά τα απανωτά χαστούκια από τις
δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν χι-
λιάδες συνταξιούχους της ΕΤΕ αποφάσισε
να παρακάμψει όλους τους βαθμούς της
δικαστικής εξουσίας και να απευθυνθεί
άμεσα στον Άρειο Πάγο. 

“Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται στην
πράξη πως ο νομικός δρόμος που τόσοι
πολλοί συνάδελφοι έχουν ακουμπήσει τις
ελπίδες τους, έχει τα όριά του. Προφανώς

και δεν απεμπολούμε κανένα όπλο, ωστό-
σο η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι για
να φτάσουμε ως εδώ και τόσους μήνες
μετά να μην έχουν καταφέρει να κλείσουν
το θέμα του ΛΕΠΕΤΕ ο βασικός παράγον-
τας ήταν οι αγώνες μας. Αυτό είναι το
όπλο μας για τη συνέχεια. Χρειάζεται να
συνδεθούμε με τους εν ενεργεία συναδέλ-
φους και να συνεχίσουμε την κινηματική
μας δράση”, ανέφερε η Ιωάννα Παυλο-
πούλου από τον “Συντονισμό Δράσεων για
το ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ” και τον Συντονι-
σμό Ενάντια στα Μνημόνια.

“Στην Εθνική τράπεζα κάναμε 42 μέρες
απεργία το 1980 και ξανά αργότερα άλλες
τόσες για να σώσουμε το ταμείο μας. Έτσι
κερδίσαμε τα δικαιώματά μας. Μπορεί οι
διοικήσεις να το έχουν ξεχάσει, εμείς
όμως όχι”, ανέφερε η Ιωάννα από την
Ομάδα των συνταξιούχων που κέρδισαν
τα ασφαλιστικά μέτρα ενάντια στην τράπε-
ζα.  

“Χρειάζεται να δούμε τη μάχη μας συν-
δεδεμένη με τις μάχες της υπόλοιπης κοι-
νωνίας”, τόνισε στην ΕΑ ο Γιάννης Μυλω-
νάς, μέλος του ΔΣ του ΣΣΕΤΕ. “Δυστυχώς
ως τώρα η πλειοψηφία του ΣΣΕΤΕ έχει κά-
νει το ακριβώς αντίθετο. Έχει προσπαθή-
σει να κρατήσει αυτή τη μάχη σε στενά
συντεχνιακά πλαίσια. Αυτή η στάση πρέπει
να αλλάξει. Η απολογιστική συνέλευση
στις 11 Απρίλη, που όπως φαίνεται θα
αναγκάσει την παλιά διοίκηση να παραιτη-
θεί και να οδηγήσει το σύλλογο σε εκλο-
γές, πιστεύω πως είναι μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία ώστε οι αγωνιστικές δυνάμεις
που οργάνωσαν τη μάχη 17 μήνες τώρα,
να πάρουν την ηγεσία και να δώσουν την
αγωνιστική πνοή που είναι αναγκαία για
την συνέχιση μέχρι τέλους του μεγάλου
αγώνα που δίνουμε για να σώσουμε το
ΛΕΠΕΤΕ, το ΤΥΠΕΤ, τις συντάξεις και τις
ζωές μας”, ανέφερε ο Γ. Μυλωνάς. 

• Παναττικό πανσυνταξιουχικό συλλαλη-
τήριο και πορεία στη Βουλή καλεί στις 27
Μάρτη στις 10.30πμ στην πλ. Κλαυθμώνος
καλεί το συντονιστικό των συνταξιουχικών
οργανώσεων.

Ανέστειλε την απεργία η ΟΤΟΕ!
Ανέστειλε την απεργία που είχε ανακοινώσει για την Τετάρτη 20 Μάρτη η ΟΤΟΕ, μετά

από τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
18/3. Το σκεπτικό της αναστολής είναι ολοκληρωτικά λάθος. Παρά τους πανηγυρισμούς
της ΟΤΟΕ οι τραπεζίτες δίνουν γελοίες αυξήσεις της τάξης των 2 ευρώ το μήνα. Αλλά
και στο άλλο φλέγον θέμα, αυτό των απολύσεων, η ΟΤΟΕ δεν μπόρεσε να αποσπάσει
την παραμικρή δέσμευση. Στην πράξη η νέα σύμβαση κάνει μια απλή αναφορά στο θέμα
αφήνοντας στους τραπεζίτες “τη βούληση να προστατεύσουν την απασχόληση στον
κλάδο”. Σαν να βάζεις το λύκο να φυλάει τα πρόβατα δηλαδή.

Μάλλον στη διοίκηση του ΔΣ της ΟΤΟΕ δεν έχουν ακούσει τίποτα για την πραγματική
“βούληση” των τραπεζιτών να μειώσουν ακόμα περισσότερο το εργατικό κόστος με ελα-
στικοποίηση της εργασίας, με μεταφορά προσωπικού σε θυγατρικές εταιρίες, και τελικά
με χιλιάδες απολύσεις που σύμφωνα με τα σχέδια των τραπεζιτών θα ξεπεράσουν τις
12.000 σε όλο τον κλάδο. Είναι αδιανόητο όταν εδώ και ενάμιση χρόνο οι συνταξιούχοι
της Εθνικής παλεύουν ασταμάτητα για να σώσουν το ΛΕΠΕΤΕ, και την ίδια στιγμή έχου-
με την απεργία στην τράπεζα Πειραιώς ενάντια στην απόσχιση της  Διεύθυνσης Διαχείρι-
σης  Κόκκινων Δανείων (RBU), η ΟΤΟΕ να κάνει πίσω από την απεργιακή μάχη.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Να σώσουμε τις συντάξεις

18/3, Μαθητική διαδήλωση στην Αθήνα



24 ωρη απεργία με πανελ-
λαδική συγκέντρωση στο
κέντρο της Αθήνας πραγ-

ματοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ, την Πέμπτη
14/3. Οι νοσοκομειακοί βγήκαν
στους δρόμους διεκδικώντας μονι-
μοποιήσεις, προσλήψεις, αυξήσεις
και επιδόματα, αύξηση της χρηματο-
δότησης για την Υγεία.

Στην πορεία που ξεκίνησε στις
9.30πμ από την πλατεία Μαβίλη και
κατέβηκε μέσω της Κηφισίας και της
Βασ. Σοφίας μέχρι τη Βουλή, πήραν
μέρος εργαζόμενοι από πολλά νο-
σοκομεία της Αθήνας, αλλά και από
την επαρχία. Μετά τη Βουλή η δια-
δήλωση μέσω της Πανεπιστημίου
έφτασε μέχρι το Υπ. Εργασίας στην
πλ. Κλαυθμώνος.

Κεντρική ήταν η παρουσία του
Συντονιστικού των Νοσοκομείων
που συσπείρωνε εργαζόμενους από
το Γεννηματάς, τον Ερυθρό, το Αγλ.
Κυριακού, το Ιπποκράτειο και το ΨΝ
της Θεσσαλονίκης αλλά και από τον
Αγ. Σάββα που για άλλη μια φορά
βρέθηκε στην πρώτη γραμμή  με τις
καθαρίστριες/ες που βρίσκονται σε
τρίτη 48ωρη απεργία ενάντια στις
απολύσεις. Συμμετείχε επίσης το
ΠΑΜΕ Υγείας-Πρόνοιας και εργαζό-
μενοι από νοσοκομεία της Άρτας,
της Πάτρας, από τη Μεσσηνία και
την Θεσσαλία.

"Οι καθαρίστριες του Αγ. Σάββα
συνεχίζουν τον αγώνα τους. Είναι
ένας αγώνας για όλη την εργατική
τάξη και το δικαίωμά της στην μόνι-

μη και σταθερή εργασία. Χρειάζον-
ται την στήριξη όλων μας. Ήδη το
απεργιακό τους ταμείο έχει ανοίξει
για να στηρίξει την απεργία διαρ-
κείας που έχουν ξεκινήσει. Καμιά
απόλυση, μονιμοποιήσεις και μαζι-
κές προσλήψεις τώρα", είπε από τη
ντουντούκα της διαδήλωσης ο πρό-
εδρος του σωματείου των εργαζόμε-
νων στον Αγ. Σάββα, Κώστας Κατα-

ραχιάς.
Αμέσως μετά την πορεία το Συν-

τονιστικό των Νοσοκομείων πραγμα-
τοποίησε σύσκεψη για να ορίσει τα
επόμενα βήματα και να προτείνει
στην ΠΟΕΔΗΝ και στην ΑΔΕΔΥ νέα
απεργιακή κινητοποίηση στο πλευρό
των απολυόμενων καθαριστριών του
Αγ. Σάββα, την Πέμπτη 21/3 με συγ-
κέντρωση στο προαύλιο του νοσο-

κομείου.
“Η σημερινή απεργία είναι ένα

ακόμα βήμα στον αγώνα που κάνουν
οι εργαζόμενοι στη δημόσια Υγεία,
μόνιμοι και συμβασιούχοι, για μόνι-
μες μαζικές προσλήψεις και αύξηση
της χρηματοδότησης για την Υγεία.
Παλεύουμε για μονιμοποίηση όλων
των συμβασιούχων συναδέλφων
μας, είτε για αυτούς που είναι στον

ΟΑΕΔ, είτε επικουρικούς, είτε με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Δεχό-
μαστε μεγάλη επίθεση και στο ζήτη-
μα του ανθυγιεινού επιδόματος που
απειλούν να το περικόψουν από μια
σειρά εργαζόμενους στα νοσοκο-
μεία. Θα συνεχίσουμε τους αγώνες
μας”, ανέφερε στην ΕΑ ο Γιάννης
Κούτρας, γιατρός, μέλος του ΔΣ των
εργαζόμενων στο Ιπποκράτειο της
Θεσσαλονίκης και υποψήφιος δή-
μαρχος με την Ανταρσία στη Θεσσα-
λονίκη. 

“Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
της Πάτρας είναι πλέον 31 ετών. Και
ενώ όταν ξεκίνησε το νοσοκομείο
υπήρχαν 120 συνάδελφοι τεχνικοί
τώρα που οι ανάγκες είναι περισσό-
τερες είναι μόλις 60. Είχα παρακο-
λουθήσει το προεκλογικό πρόγραμμα
του ΣΥΡΙΖΑ για την Υγεία και είχα χα-
ρεί γιατί λέγανε ότι σε όλα τα περιφε-
ρειακά νοσοκομεία θα άνοιγαν κλίνες
ΜΕΘ. Τελικά φτάσαμε στο σημείο να
κλείνουν και αυτές που λειτουργού-
σαν. Είναι άμεση η ανάγκη να διπλα-
σιαστεί η χρηματοδότηση για τη δη-
μόσια Υγεία από 5% σήμερα σε 10%
και ακόμα παραπάνω αν θέλουμε δη-
μόσια δωρεάν υγεία”, ανέφερε ο
Αποστόλης Αθανασόπουλος από το
Πανεπιστημιακό του Ρίου.

Κυριάκος Μπάνος

Οι εργαζόμενες/οι στην
καθαριότητα του Αγ.

Σάββα έχουν ξεκινήσει
εξορμήσεις στα νοσoκομεία ζητώντας τη στήριξη όλων, τόσο για τις
απεργιακές τους δράσεις, όσο και για το απεργιακό ταμείο που έχουν
ανοίξει για να μπορέσουν να στηρίξουν την απεργία τους. Την Παρα-
σκευή 15/3 βρέθηκαν στον Ερυθρό και έκαναν εξόρμηση μιλώντας με
τους εργαζόμενους.

“Η εξόρμηση  ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πως οι μάχες
είναι κοινές σε όλη την υγεία και είχε θετικά αποτελέσματα και για τους
εργαζόμενους του Αγ. Σάββα και για τους εργαζόμενους του Ερυ-
θρού”, μετέφερε στην ΕΑ η Θένια Ασλανίδη, γιατρός στον Ερυθρό.
“Αποδείχτηκε πως αρκετός κόσμος που εργάζεται στον Ερυθρό είχε
μάθει για τη μάχη των καθαριστριών του Αγ. Σάββα και έστειλε μήνυμα
συμπαράστασης υπογράφοντας στα κείμενα υπογραφών και στηρίζον-
τας το απεργιακό ταμείο. Όμως η εξόρμηση ήταν θετική και για τις κα-
θαρίστριες του Ερυθρού που είναι και αυτές πρώην εργολαβικές με
ατομικές συμβάσεις απευθείας με το νοσοκομείο. Δυστυχώς το σωμα-
τείο του Ερυθρού δεν τις έχει γράψει ακόμα μέλη του. Μετά την εξόρ-
μηση αποφασίσαμε πως ήρθε η ώρα να γραφτούν και αυτές στο σωμα-
τείο και να δώσουμε μαζί τη μάχη ενάντια στις απολύσεις την επόμενη
περίοδο, όπως κάνουν και οι καθαρίστριες του Αγ. Σάββα”.

Με νέα απεργία στις 21 Μάρτη
και πορεία από τον Αγ. Σάββα

μέχρι το Υπουργείο Υγείας συνεχί-
ζουν τις κινητοποιήσεις διαρκείας οι 88 καθαρίστριες/ες του Αγ. Σάββα. Διευκολυντι-
κή στάση εργασίας για όλους όσους θέλουν να βρεθούν στο πλευρό των καθαρι-
στριών του Αγ. Σάββα στη νέα απεργία και πορεία στο Υπ. Υγείας που οργανώνουν
την Πέμπτη 21/3, 9πμ-12μες αποφάσισε η ΠΟΕΔΗΝ μετά τη μαζική πανελλαδική σύ-
σκεψη που οργανώθηκε στην Αθήνα την Τετάρτη 13/3.

Εκπροσωπώντας τις καθαρίστριες/ες του Αγ. Σάββα, που δίνουν την πιο σκληρή μά-
χη της περιόδου ενάντια στις απολύσεις και την ελαστική εργασία, πρώτη πήρε το λό-
γο και καταχειροκροτήθηκε η Ζαν-
νέτα Λυσικάτου από το ΔΣ των ερ-
γαζόμενων στον Αγ. Σάββα και μέ-
λος του Συντονιστικού των Νοσο-
κομείων. 

“Η απεργία αυτή δεν είναι μόνο
για τον Αγ. Σάββα. Ήδη στο Δρο-
μοκαϊτειο και στο ΕΛΠΙΣ οι καθαρί-
στριες απολύονται και αργά ή γρή-
γορα αυτό θα γίνει σε όλα τα νο-
σοκομεία της χώρας. Τη μάχη αυτή
χρειάζεται να τη δώσουμε όλοι μα-
ζί”, τόνισε. Την Τρίτη 19/3 οι καθα-
ρίστριες του ΕΛΠΙΣ πραγματοποί-
ησαν στάση εργασίας και συγκέν-
τρωση στο προαύλιο του νοσοκο-
μείου.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων γί-
νεται νέο ανοιχτό κάλεσμα για κοι-
νή συνέλευση του Συντονιστικού
των Νοσοκομείων και του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια την
Πέμπτη 28 Μάρτη, στις 6.30μμ,
στο αμφιθέατρο του Αγ. Σάββα. 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Επιμένουν απεργιακά

Εξορμήσεις ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
“Στον Αγ. Σάββα μαζί με

το σωματείο είμαστε σε
απεργία διαρκείας γιατί ο
διοικητής θέλει να μας
διώξει. Ζητάμε την συμπα-
ράσταση και των άλλων
νοσοκομείων αφού τα
προβλήματά μας είναι κοι-
νά  και είτε εργολαβικοί εί-
τε ΑΣΕΠ όλοι περνάμε το
ίδιο πράγμα, κάθε λίγο και
λιγάκι κάποιοι φεύγουν και
κάποιοι άλλοι έρχονται.
Ανακυκλωνόμαστε. Με την
απεργία μας ξεκαθαρίζου-
με πως δεν πρόκειται να
αφήσουμε να περάσουν οι
απολύσεις. Και μαζί με τον
αγώνα για να κρατήσουμε
τις δουλειές μας παλεύου-
με και συνολικότερα για
δημόσια δωρεάν υγεία για
όλους. Γι'αυτό και αποφά-
σισα στις επόμενες δημο-
τικές εκλογές να δώσω τη
μάχη και στις γειτονιές του
Πειραιά και κατεβαίνω
υποψήφια δημοτική σύμ-
βουλος στη Νίκαια με την
Ανταρσία στην Κοκκινιά”,
τόνισε στην ΕΑ η Φιλιώ
Φραγκάκου, απεργός κα-
θαρίστρια στον Αγ. Σάββα.

14/3, Απεργιακή διαδήλωση εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία, στην Αθήνα

Νοσοκομείο Ερυθρός
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“Είμαστε
φασίστες
εμείς”

Τρεις μάρτυρες κατέθεσαν και ακόμη
δέκα παραιτήθηκαν κατά την 339η συνε-
δρίαση της δίκης της Χρυσής Αυγής
(19/3). Ο Π. Αντώναρος, μάρτυρας υπε-
ράσπισης του Ν. Αποστόλου, έχει εκλεγεί
δημοτικός σύμβουλος της Ελληνικής Αυ-
γής στον Πειραιά και είναι πρόεδρος της
εκτελεστικής επιτροπής του κίτρινου χρυ-
σαυγίτικου σωματείου «Άγιος Νικόλαος».
Ισχυρίστηκε ότι τόσο αυτός, όσο και ο κα-
τηγορούμενος, είναι απλοί υποστηρικτές
της ΧΑ.

Ο Ν. Αποστόλου είναι κατηγορούμενος
για την εμπρηστική επίθεση σε σπίτι Πακι-
στανών στην Ιεράπετρα. Το δικαστήριο
τον έχει ακούσει να λέει στο τηλέφωνο
«τον ψάχναμε καιρό» και «καλά του κάνα-
νε» για τον Παύλο Φύσσα και να δίνει
οδηγίες στη γυναίκα του για να ξεφορτω-
θεί όπλα από το σπίτι. Επίσης κατηγορεί-
ται ότι πουλούσε προστασία σε μαγαζιά,
κάτι που επίσης έχει ακουστεί να κοκο-
ρεύεται στο τηλέφωνο.

Στις κατηγορίες που βαραίνουν τον Απο-
στόλου, ο Αντώναρος, νονός του κατηγο-
ρούμενου, απάντησε: «Δεν μπορεί να κάνει
τον νονό της νύχτας ένα παιδί 23 χρονών.
Είναι και αγύμναστο». Αργότερα βέβαια
τον αναγνώρισε σε μια σειρά φωτογρα-
φίες στις οποίες δεν έπειθε ως «αγύμνα-
στος». Επίσης αναγνώρισε μεταξύ άλλων
τους: Κυριτσόπουλο, Παναγιώταρο, Κού-
ζηλο. Έχοντας πει για την παρουσία χρυ-
σαυγιτών βουλευτών στη Ζώνη του Περά-
ματος ο μάρτυρας ρωτήθηκε από την
έδρα: «από άλλα κόμματα βουλευτές
έχουν έρθει;» και απάντησε: «όχι, είμαστε
φασίστες εμείς».

O Γ. Χασιώτης, επιστημονικός συνεργά-
της του Λαγού, κλήθηκε από τον Α. Γρέγο,
πρώην βουλευτή της ΧΑ. Μετά τον Αντώ-
ναρο, είναι ένας ακόμη «απλός υποστηρι-
κτής» που η Χρυσή Αυγή τυχαίνει να έχει
εμπιστευτεί στα ψηφοδέλτιά της στο Δήμο
Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια, στις ευ-
ρωεκλογές και στον Δικηγορικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης. Κατέθεσε ότι γνωρίζει τον
Γρέγο από το 2006, όποτε και άρχισε ο
ίδιος να ασχολείται με την ΧΑ. Περιέγραψε
την επικοινωνία των τοπικών με την κεντρι-
κή επιτροπή με τις λέξεις «εγκύκλιος» και
«εντολή». Παραδέχτηκε ότι γνωρίζει τον
Σεκερτζή από το 2012, τον τραμπούκο που
κάλεσε ο Γρέγος για να διώξει μια οικογέ-
νεια Αλβανών στη νέα Μηχανιώνα, υπόθε-
ση της οποίας τη δικογραφία το δικαστή-
ριο έχει διαβάσει.

Κατά τα άλλα, όπως και οι υπόλοιποι
μάρτυρες υπεράσπισης των υψηλόβαθμων
στελεχών, αν και στέλεχος ο ίδιος, δήλωσε
πλήρη άγνοια για το τι συμβαίνει στο εσω-
τερικό της ΧΑ. Όπως ο Παπαδόπουλος
πριν από αυτόν, που προσπάθησε να βγά-
λει τρελό τον μάρτυρα Γ, το ίδιο επιχείρη-
σε κι αυτός με τον Η. Σταύρου, πρώην στέ-
λεχος που έχει καταθέσει ως μάρτυρας
κατηγορίας.

Μαζικά στο Εφετείο στις 22/3
για δικαιοσύνη στον Σ. Λουκμάν!
Σε μαζική συμμετοχή στην 7η δικάσιμο του Εφετείου των δολο-

φόνων του Σαχζάτ Λουκμάν στις 22/3 καλούν η Πακιστανική Κοι-
νότητα, η ΚΕΕΡΦΑ και η Πολιτική Αγωγή του αντιφασιστικού κι-

νήματος. Πρωτόδικα οι δύο χρυσαυγίτες Δ. Λιακόπουλος και Χ. Στερ-
γιόπουλος καταδικάστηκαν σε ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθε-
ση –δεν τους αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, ενώ αντίθετα το δι-
καστήριο είχε κρίνει ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν ρατσιστικό.

Η άμεση και μαζική απάντηση του αντιφασιστικού κινήματος, η επι-
μονή και η παρουσία σε όλη τη διάρκεια της πρώτης δίκης, οι διαρ-
κείς αντιφασιστικές πρωτοβουλίες και δράσεις ήταν αυτές που κατά-

φεραν να αποκαλυφθεί η αλήθεια για μια δολοφονία που οι αρχές εί-
χαν χαρακτηρίσει «διαπληκτισμό» για «ασήμαντη αφορμή»: ένα προ-
μελετημένο, ρατσιστικό έγκλημα από μέλη της Χρυσής Αυγής.

Στη συνεδρίαση της 22/3 θα γίνει η πρόταση του εισαγγελέα, κα-
θώς και οι αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής. Το αντιφα-
σιστικό κίνημα, με τη μαζική του παρουσία στο Εφετείο (Αλεξάνδρας
και Λουκάρεως, 9πμ) θα διεκδικήσει την ίδια ακριβώς ποινή και σε
δεύτερο βαθμό. Η καταδίκη τους θα αποτελέσει και ένα μεγάλο προ-
χώρημα για τη δίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής
που παράλληλα έχει μπει στην εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης.

Μετά το φιάσκο της υπεράσπισης με τις
καταθέσεις μιας σειράς μαρτύρων-συγγενών,
καλεσμένων από «μικρότερα» στελέχη της
ΧΑ, η δίκη της εγκληματικής οργάνωσης συ-
νεχίστηκε με τις καταθέσεις τριών υψηλόβαθ-
μων στελεχών της, καλεσμένων από την υπε-
ράσπιση Γερμενή. 

Ο Κ. Αλεξανδράκης, μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής της Χρυσής Αυγής, κατέθεσε κα-
τά την 337η συνεδρίαση (13/3). Έχει ήδη θε-
αθεί στο δικαστήριο, σε βίντεο ορκωμοσίας
νέων μελών από τον σκληρό δίσκο Μιχαλο-
λιάκου. «Είμαι δόκιμο μέλος του πυρήνα υπο-
δοχής της Χρυσής Αυγής […] Η σημερινή
μου ομιλία έχει ως αφορμή την επίσημη πλέ-
ον ένταξή μου στην οικογένεια της Χρυσής
Αυγής», λέει στο βίντεο. Παραδέχτηκε την
ύπαρξη πυρήνων δόκιμων μελών, και την πα-
ρουσία του στη συγκεκριμένη τελετή, παρό-
λο που αρχικά είπε «δεν έχω ορκιστεί ποτέ».
Στο βίντεο αυτό ο Γερμενής λέει: «εμείς
έχουμε αναγνωρίσει τον αληθινό εχθρό της
φυλής μας, που δεν είναι άλλος από τον αι-
ώνιο Εβραίο», κάτι που ο μάρτυρας υπερά-
σπισής του χαρακτήρισε «ποιητική αδεία».
Ρωτήθηκε αν είναι επίσης ποιητική αδεία ο
διθύραμβος του Κασιδιάρη προς τον Χίτλερ
και σε αυτό απάντησε ότι είναι «περισσότερο
ιστορικό» το θέμα, ενώ η φράση «σπορά των
ηττημένων του ‘45» είναι «ειρωνική».

Ο μάρτυρας ρωτήθηκε πώς βγήκε το δελ-
τίο τύπου την επόμενη της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα, στις 8.12πμ -η επίσημη γραμ-
μή λέει ότι ο Μιχαλολιάκος πληροφορήθηκε
για τη δολοφονία το μεσημέρι. «Κάποιος εκ
των διαχειριστών της σελίδας βγάζει την ανα-
κοίνωση. Ο εκπρόσωπος τύπου την γράφει, ο
Κασιδιάρης. Είναι πολιτική απόφαση τι θα λέ-
ει. Γνωρίζετε τόσα χρόνια τι τερατολογίες
γράφουν τα ΜΜΕ. Είναι θέμα εμπειρίας, δεν
μπορεί να κάνει πραγματική έρευνα εκείνη
την ώρα. Κοιτάει 2-3 άρθρα, βγάζει ένα συμ-

πέρασμα αυθαίρετο και καταλήγει περίπου
στον πολιτικό χειρισμό που θα κάνει» (!). Αυτό
που ο μάρτυρας αποκαλεί «πολιτικό χειρισμό»
έχει αποδειχθεί στη δίκη: είναι η οργανωμένη
και κεντρική συγκάλυψη. Τέλος, σε σχέση με
τη Μεσογείων, ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι
εκεί δουλεύει ο Πατέλης.

Ο μάρτυρας ρωτήθηκε επίσης για τη διαδι-
κασία εκλογής της Κεντρικής Επιτροπής, της
οποίας είναι μέλος από το 2011. «Δεν ήξερε»
να πει τι προβλέπεται, με τη δικαιολογία ότι
τότε ήταν νέο μέλος (2 ετών!). Ήταν εμφανής
η προσπάθειά του να αρνηθεί την ύπαρξη κα-
ταστατικού πριν το 2012, ενώ όταν ρωτήθηκε
για το αν το τρέχον καταστατικό είναι το
πρώτο της οργάνωσης είπε «θα σας γελάσω,
δεν νομίζω […] δεν ξέρω».

Ο Γ. Παπαγεωργίου, επίσης μέλος της Κεν-
τρικής Επιτροπής, κατέθεσε κι αυτός στις
13/3. Αν και στέλεχος της ΧΑ από το 2007
οπότε και εκλέχτηκε στην κεντρική επιτροπή,
ισχυρίστηκε ότι ο Σιατούνης, που έχει αμετά-
κλητα καταδικαστεί για απόπειρα ανθρωπο-
κτονίας στην επίθεση στο στέκι Αντίπνοια,
δεν ήταν ποτέ μέλος. Έφτασε στο σημείο να
πει ότι «δεν γνωρίζει από πού προήλθε» (δηλ.
ότι μπορεί να είναι πλαστό) το έγγραφο που
κατονομάζει τον Σιατούνη ως μέλος κι αυτόν
της Κεντρικής Επιτροπής -έγγραφο που βρέ-
θηκε στον σκληρό δίσκο του Μιχαλολιάκου
και περιλαμβάνεται στη λίστα αναγνωστέων
που πρότεινε η εισαγγελία! Ωστόσο επιβεβαί-

ωσε κι αυτός ότι ο Πατέλης εργαζόταν στα
κεντρικά της Μεσογείων.

Τέλος, τα λεγόμενα και ο τρόπος που
απαντούσε ο Κ. Παπαδόπουλος, γραμματέας
της τοπικής οργάνωσης νοτίων της ΧΑ, που
κατέθεσε στις 14/3 (338η δικάσιμος), έκαναν
εμφανές ότι είχε έρθει με πρωταρχικό στόχο
να αποδομήσει τον προστατευόμενο μάρτυ-
ρα Γ, πρώην μέλος της Χρυσής Αυγής. Ο Γ
έχει καταθέσει πολλά σε βάρος του Γερμενή
και έχει κατονομάσει τον Παπαδόπουλο ως
στρατολογητή του. Για να αποδείξει ότι αυτό
δεν ισχύει ο Παπαδόπουλος ισχυρίστηκε ότι
μπήκε στη ΧΑ το 2012 και ότι παρακολουθού-
σε τη δράση της από το 2010, πολύ αργότε-
ρα δηλαδή από τον καιρό που ο μάρτυρας Γ
έγινε μέλος. Μετά από ερωτήσεις, παραδέ-
χτηκε ότι ο ίδιος απέκτησε υπεύθυνη θέση
στη ΧΑ ήδη από το 2011 (πριν γίνει μέλος!),
καθώς και ότι η κεντρική επιτροπή ξέρει τα
στελέχη των πυρήνων (ένα τέτοιο στέλεχος
ήταν ο Ρουπακιάς, ως ταμίας –ο μάρτυρας
επιβεβαίωσε την ύπαρξη τέτοιας θέσης σε
κάθε πυρήνα).

Για οποιοδήποτε γεγονός που αφορά τη
δίωξη προσπάθησε ανεπιτυχώς να πείσει ότι
δεν έχει καμία γνώση. Ενδεικτικά, όταν ρωτή-
θηκε για την πολιτική ευθύνη που ανέλαβε ο
Μιχαλολιάκος, παρίστανε τον έκπληκτο και
απάντησε: «ανέλαβε πολιτική ευθύνη; Μήπως
εννοούσε πολιτικό κόστος;»

Νωρίτερα την ίδια μέρα κατέθεσε ο Γ.
Μπελιμπασάκης, μάρτυρας υπεράσπισης του
Α. Δασκαλάκη. Ο Δασκαλάκης κατηγορείται
για την επίθεση σε βάρος Πακιστανών στην
Ιεράπετρα. Ο μάρτυρας δήλωσε πλήρη
άγνοια για την υπόθεση, ενώ παπαγάλισε το
γνωστό ποίημα περί καλού παιδιού που δεν
έδινε δικαιώματα.

Αφροδίτη Φράγκου

ΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
Μέλη της
Κεντρικής
Επιτροπής... 
σε απόγνωση

Επόμενες δικάσιμοι
20/3 και 22/3 στον Κορυδαλλό.
21/3, 28/3 και 29/3 στο Εφετείο.

Δίκη Συνεργείου
Στις 26 και 27 Μάρτη συνεχίζεται η δίκη
Λαγού, Μίχου και άλλων στελεχών της
Χρυσής Αυγής για την επίθεση στον
ΕΚΧ Συνεργείο στην Ηλιούπολη. Η δίκη
θα συνεχιστεί με τις καταθέσεις των
επόμενων μαρτύρων κατηγορίας (Β
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών).
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Με οργή, παλμό και μεγάλη συμμετοχή
έγινε η διαδήλωση της Αθήνας για τη
Διεθνή Μέρα Ενάντια στο Ρατσισμό

και τους Φασίστες. 

Από νωρίς στη συγκέντρωση της Ομόνοιας
είχαν φτάσει τα λεωφορεία με τους πρόσφυγες
από τα καμπ της Θήβας, της Μαλακάσας και το
“Ξενοδοχείο Ηλιόχαρη” στους Αγ.Θεοδώρους.
Οικογένειες ολόκληρες με τις σημαίες και τις
πικέτες της ΚΕΕΡΦΑ στα χέρια δεν σταμάτησαν
στιγμή να δίνουν τον τόνο στη συγκέντρωση και
τη διαδήλωση, επαναλαμβάνοντας το σύνθημα
“Άζαντι – Φρίντομ – Ελευθερία”.

“Η κατάσταση στο καμπ της Μαλακάσας εί-
ναι πολύ κακή” μας είπε ο Αχμάντ από το καμπ
της Μαλακάσας. “Αρκετός κόσμος πετιέται
εκτός κατοικιών και σε 6 μήνες σταματάνε ο,τι
παροχές δίνονται. Οι συνθήκες χειροτερεύουν
διαρκώς. Ήρθαμε στη διαδήλωση σήμερα για-
τί θέλουμε να πούμε στις ελληνικές αρχές να
κάνουν κάτι. Πάνω από 80 πρόσφυγες από τη
Μαλακάσα ήρθαμε σήμερα να διαδηλώσουμε.
Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και να απαιτού-
με τα δικαιώματά μας. Να ζούμε στις πόλεις,
σε κανονικά σπίτια, με χαρτιά, να μπορούμε να
δουλέψουμε και να ζήσουμε φυσιολογικά
όπως όλος ο κόσμος”. 

Όταν ξεκίνησαν οι χαιρετισμοί από την εξέ-
δρα που είχε στηθεί στην αρχή της Αιόλου, ο
δρόμος είχε γεμίσει με τα πανό και τους αγωνι-
στές από ένα ευρύ φάσμα του κινήματος. Τους
εργάτες και τις εργάτριες, μόνιμους και συμβα-
σιούχους από τα νοσοκομεία, το Φυσικό Αέριο,
το δήμο Αθήνας, την Ιντρακόμ, τις ΜΚΟ και πολ-
λούς ακόμα χώρους. Τις ΛΟΑΤΚΙ συλλογικότη-
τες Proud Seniors, Σωματείο Υποστήριξης Διεμ-
φυλικών, Color Youth, Πολύχρωμο Σχολείο, ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ LGBTQI. Τις γυναίκες που πρωταγωνί-
στησαν πριν μια βδομάδα για να γίνει η απεργία
της 8ης Μάρτη. Τη νεολαία πίσω από τα πανό
του φοιτητικού συλλόγου Μεταλλειολόγων, του
Παντείου, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και της Φιλοσοφικής, τους Μαθητές Αnticapitali-
sta. Τις κοινότητες των μεταναστών από το Πα-
κιστάν, το Αφγανιστάν, το Καμερούν, τη Νιγη-
ρία, τη Συρία, της Παλαιστινιακής Νεολαίας, την
Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών. Τις δημοτι-
κές κινήσεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς,
της Ανταρσία στην Κοκκινιά, τους αγωνιστές και
της αγωνίστριες της Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας και της Ανταρσίας στον Πειραιά. Τα μέ-
λη της Ανοιχτής Πόλης. Τα πανό της ΚΕΕΡΦΑ,
της Εργατικής Αλληλεγγύης, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
της ΟΚΔΕ, της ΟΡΜΑ. 

Το μυαλό όλων ήταν στο Κράιστσερτς και
στο μακελειό που έγινε την προηγούμενη μέρα.

“Το είδαμε το πρόσωπο του ρατσισμού στη
χτεσινή σφαγή. Ο στόχος ήταν οι μουσουλμά-
νοι κι ο δολοφόνος ήταν οπλισμένος με ατέλει-
ωτο μίσος” είπε από το βήμα η Άννα Στάμου,
εκ μέρους της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελ-
λάδος. “Αλλά εκεί δεν χτυπήθηκαν μόνο οι
μουσουλμάνοι. Χτυπηθήκαμε όλοι. Όλη η κοι-
νωνία. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανοχή, κα-
μία δικαιολογία για ένα τέτοιο έγκλημα. Πολλά
τέτοια μικρά εγκλήματα γίνονται καθημερινά.
Η ισλαμοφοβία έχει γίνει όπλο της ακροδεξιάς
και όλων αυτών που κατατρώνε τη σάρκα της
Ευρώπης και της Αμερικής. Πρέπει να μείνου-
με ενωμένοι και να σταματήσουμε για πάντα
αυτό το δηλητήριο πριν μας φάει όλους”.

Συγκλονιστική ήταν η στιγμή που ανέβηκε
στο βήμα του συλλαλητηρίου η Τζίτζι, σύντρο-
φος του Εμπουκά Μαμασουμπέκ, μαζί με τον
πρόεδρο της Νιγηριανής Κοινότητας Ντόναλντ
Οχαγουέρε. Απέναντί τους στεκόταν το πανό
της ΚΕΕΡΦΑ με τη φωτογραφία του Εμπουκά
και την καυστική υπενθύμιση “Ο Γιάννης Αντε-
τοκούμπο αν δεν ήταν στο ΝΒΑ μπορεί να
ήταν νεκρός στο Α.Τ της Ομόνοιας”. 

Δολοφονίες
“Είμαστε εδώ για να σταματήσουμε τις δο-

λοφονίες στα Α.Τ της Ελλάδας. Ο Εμπουκά
πέθανε άδικα. Τον αφήσαν να πεθάνει στα χέ-
ρια τους. Και τώρα λερώνουν τη μνήμη του λέ-
γοντας ότι είχε πάρει διάφορες ουσίες και πέ-
θανε. Δεν το δεχόμαστε. Θέλουμε να λάμψει η
δικαιοσύνη. Κανείς τους δεν βγήκε να πει ότι
θα βοηθήσει τη Τζίτζι που έμεινε μόνη της με
δυο παιδιά. Εκτός από κάποιους που έχουν
καρδιά και προσπαθούν να βοηθήσουν. Αλλά η
κυβέρνηση τίποτα ακόμα” είπε μεταξύ άλλων
ο Ντ.Οχαγουέρε. 

Δίπλα τους στην εξέδρα, βρισκόταν ο Χαντίμ
Χουσεΐν, ο πατέρας του Σαχζάτ Λουκμάν. “Οι
χρυσαυγίτες δολοφόνησαν το γιό μου. Θέλω
να καταδικαστούν ξανά. Ευχαριστώ όλους που
είστε εδώ και ειδικά την ΚΕΕΡΦΑ που μαζί με
την Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος, μας στη-
ρίζουν για να αποδοθεί δικαιοσύνη” υπογράμ-
μισε στο χαιρετισμό του.

“Τα φασιστικά εγκλήματα δεν θα μείνουν
ατιμώρητα. Οι φασίστες θα πάνε στη φυλακή
από τη Νέα Ζηλανδία μέχρι την Ελλάδα” είπε
ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ και υποψήφιος δήμαρχος με την Αν-
ταρσία στις γειτονιές της Αθήνας. “Τουρκοφά-
γος έγραφε το όπλο του μακελάρη του Κράι-
στσερτς. Είχε σχέσεις με τους ναζί εδώ. Και
γι'αυτό θα τους βάλουμε βαθιά στη φυλακή εί-
τε το θέλουν οι νομοπαρασκευαστικές επιτρο-
πές, είτε όχι. Έχουμε τη δύναμη να το επιβά-
λουμε” τόνισε μεταξύ άλλων.

“Σήμερα τιμάμε όλα τα αδέρφια μας που δο-
λοφονήθηκαν λόγω διαφορετικότητας, φυλής,
σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας

φύλου” θύμισε ο Γιάννος Κανελλόπουλος από
τη ΛΟΑΤΚΙ συλλογικότητα Proud Seniors, ενώ
η τρανς ακτιβίστρια Άννα Πήλιου κατήγγειλε
την ομοφοβική εμπρηστική επίθεση στα γρα-
φεία της Θετικής Φωνής.

Ακόμα, από την εξέδρα μίλησαν ο Βασίλης
Συλαϊδής από το Δ.Σ του Εργατικού Κέντρου
Αθήνας, ο Κώστας Παπαδάκης, από την Πολιτι-
κή Αγωγή στη δίκη της Χ.Α, η Αργυρή Ερωτο-
κρίτου εκ μέρους της Κίνησης για Απεργιακή 8
Μάρτη, ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότη-
τας Ελλάδος “Η Ενότητα”, Τζαβέντ Ασλάμ, η
Ζαννέτα Λυσικάτου, από το Γενικό Συμβούλιο
της ΟΕΝΓΕ, ο Άγγελος Διονυσακόπουλος, μέ-
λος του Φοιτητικού Συλλόγου Φιλοσοφικής, ο
Ανουάρ Αλαμπέρτ, εκ μέρους των προσφύγων
στους Αγ.Θεοδώρους, ο Ναΐμ Ελγαντούρ, πρό-
εδρος της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδος
και η Κατερίνα Θωίδου, συμβασιούχος του
ΟΑΕΔ και υποψήφια δήμαρχος Νίκαιας - Ρέντη
με την Ανταρσία στην Κοκκινιά.

“Τσίπρα-Καλογήρου ακούστε το καλά, η
τροπολογία θα μείνει στα χαρτιά”, “η Αστυνο-
μία δολοφονεί και η Γεροβασίλη συναινεί”,
“Ελλάδα-Ευρώπη-Ν.Ζηλανδία, σταματήστε τώ-
ρα την ισλαμοφοβία” ήταν μερικά από τα συν-
θήματα με τα οποία οι διαδηλωτές βάδισαν
προς της Βουλή. 

“Χαιρετίζουμε τις χιλιάδες των διαδηλωτών
που πλημμύρισαν σήμερα τους δρόμους σε
δεκάδες πόλεις στην Ευρώπη, την Αμερική,
την Ασία, την Αυστραλία” ξεκίναγε το ψήφισμα
που υιοθέτησε το συλλαλητήριο και καλούσε
σε κλιμάκωση της δράσης “με μαζική παρου-
σία στο Εφετείο όπου δικάζονται οι δολοφόνοι
του Σαχζάτ Λουκμάν στις 22 Μάρτη στις 9πμ.
Καλούμε σε μαζική αντιφασιστική δράση στις
γειτονιές κόντρα στις προκλήσεις των νεοναζί
και τις ρατσιστικές επιθέσεις. Θα συνεχίσουμε
την διεθνή συντονισμένη δράση κατά του φα-
σισμού και του ρατσισμού, για να κλείσουμε
το δρόμο στην άνοδο των φασιστικών κομμά-
των, για να μην ζήσουμε ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ τη φρίκη
του Άουσβιτς και του Νταχάου”.  

Στέλιος Μιχαηλίδης

Διαδηλώσεις έγιναν σε 32 πόλεις και
χωριά της Γερμανίας, ενώ νέες αν-
τιρατσιστικές κι αντιφασιστικές κι-

νητοποιήσεις προγραμματίζονται αυτή τη βδομάδα. Περισσότεροι από 2000 αγωνιστές κι
αγωνίστριες αψήφισαν την κακοκαιρία και διαδήλωσαν στο Βερολίνο ενάντια στο ρατσισμό
για τη Διεθνή Μέρα Δράσης στις 16Μ. Η διαδήλωση είχε καλεστεί από την κίνηση Aufste-
hen Gegen Rassismus (Ξεσηκωθείτε Ενάντια στο Ρατσισμό) και στηρίχτηκε από το βερολι-
νέζικο παράρτημα της συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας, το συνδικάτο των δασκάλων, τη
Μουσουλμανική Ένωση Βερολίνου, το Die Linke, τους Πράσινους και το SPD. 

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των νεκρών από το μακελειό του
Κράιστσερτς. “Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο φονιάς αναφερόταν στους νεοναζί της Ευρώπης.
Όταν οι δεξιοί πολιτικοί αναφέρονται στους πρόσφυγες ως 'μαχαιροβγάλτες', αυτό που ακολου-
θεί είναι η ξενοφοβική βία” είπε ο Ρενέ Πολοκάτ εκ μέρους του Aufstehen Gegen Rassismus. 

Βασική αιχμή της διαδήλωσης ήταν η αντίσταση ενάντια στην απειλή του AfD, που διεκδι-
κεί εκλογικές επιτυχίες στις προσεχείς τοπικές και ευρωπαϊκές κάλπες, την ίδια στιγμή που
η ναζιστική του πτέρυγα παίρνει τον έλεγχο του κόμματος.

Ένας ομιλητής, μεγάλης ηλικίας, που αντιμετώπισε τις διώξεις του ναζιστικού καθεστώτος
τη δεκαετία του '30 και του '40, απευθύνθηκε στους διαδηλωτές, μέλη των Πρασίνων και του
SPD, καλώντας τους να τα βάλουν με τις ηγεσίες των κομμάτων τους, για την αδράνεια που
έχουν επιδείξει πάνω στο ζήτημα του NSU. Πρόκειται για τη νεοναζιστική τρομοκρατική ομά-
δα που δολοφόνησε εννιά μετανάστες έχοντας παθητική υποστήριξη από κρατικά στοιχεία.

Φιλ Μπάτλαντ

Και στη Γερμανία

16 Μάρτη, Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στη διαδήλωση της Αθήνας

Ενωμένοι πρόσφυγες, μετανάστες, αντιφασίστες 
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NEA YOΡΚΗ

Εκατοντάδες αντιφασίστες συγ-
κεντρώθηκαν το Σάββατο στην
πλατεία Φόλεϋ της Νέας Υόρκης,

στην πρώτη μεγάλη κινητοποίηση της
Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσι-
σμό και το Φασισμό ΝYC. Ήταν η εμφά-
νιση ενός νέου αντιφασιστικού κινήμα-
τος που πάει πέρα από τα όρια των μέ-
χρι τώρα αντίστοιχων προσπαθειών.

Ο ρόλος που παίζει ο ρατσισμός ως
εργαλείο οργάνωσης για τους φασί-
στες, ήταν το βασικό θέμα όλων των
ομιλητών της συγκέντρωσης. Όπως
επεσήμαναν αρκετοί ομιλητές, η δια-
δήλωση του Σαββάτου, έβγαζε τον αν-
τιφασισμό από το περιθώριο και τον
έφερνε στο φως. 

Η συγκέντρωση ξεκίνησε με ενός λε-
πτού σιγή για τα θύματα της μαζικής
φασιστικής δολοφονίας στη Ν.Ζηλαν-
δία. Εκπρόσωποι Αραβικών και Μου-
σουλμανικών κοινοτήτων μίλησαν ενάν-
τια στην ισλαμοφοβία και το ρατσισμό
του Τραμπ και υπογράμμισαν την ανάγ-
κη για αλληλεγγύη μεταξύ των εβραίων,
των αράβων και όλου του κόσμου, ενάν-
τια στο ρατσισμό και την ακροδεξιά. Ο
δρ. Αχμέντ Τζαμπέρ από την Αραβοαμε-
ρικάνικη Ένωση της Ν.Υόρκης μίλησε
για τη δαιμονοποίηση του Ισλάμ από
τους μέηνστριμ πολιτικούς και το ρατσι-
σμό που αντιμετωπίζουν οι Άραβες και
οι Μουσουλμάνοι. Όπως υποστήριξε,
μέσα σε αυτό το κλίμα αναπτύσσεται η
ακροδεξιά, ειδικά μετά την ισλαμοφοβι-
κή εκστρατεία που ενορχήστρωσε το
FBI μετά την 11η Σεπτέμβρη, στοχοποι-
ώντας τις αραβικές κοινότητες και τα
τζαμιά και σφυρίζοντας αδιάφορα απέ-
ναντι στη νεοναζιστική βία και τρομο-
κρατία. Ένας άλλος ομιλητής από τη
μουσουλμανική κοινότητα σημείωσε τη
σύνδεση ιμπεριαλισμού και ισλαμοφο-
βίας, καθώς και το πως σχετίζονται ο
ρατσισμός με τον πόλεμο και τις επεμ-
βάσεις στη Μέση Ανατολή. 

Η διαδήλωση περιελάμβανε ένα ευ-
ρύ φάσμα των κινημάτων της Ν.Υόρ-
κης. Το Black Lives Matter στήριξε και
συμμετείχε. Ήταν μια σημαντική και
πολλά υποσχόμενη εξέλιξη, που ανοί-
γει δυνατότητες στενής συνεργασίας
στο μέλλον. Μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότη-
τας συμμετείχαν επίσης. Εβραίοι αντι-
φασίστες έδωσαν το παρών και μίλη-
σαν για την ανάγκη ενότητας και αλλη-
λεγγύης προκειμένου να καταπολεμη-
θούν τόσο ο αντισημιτισμός όσο και η
ισλαμοφοβία. Κομμάτι της διαδήλωσης
του Σαββάτου ήταν η συγκέντρωση
έξω από τα κεντρικό κτήριο του Γρα-
φείου Μετανάστευσης, όπου διαμαρ-
τυρηθήκαμε ενάντια στις απελάσεις
και το διαχωρισμό των οικογενειών στα
σύνορα με το Μεξικό. 

Ήταν ένα σπουδαίο ξεκίνημα για την
κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό
και το Φασισμό NYC, στην προσπάθειά
μας να χτίσουμε ένα ευρύ αντιφασιστι-
κό κίνημα στη Ν.Υόρκη και τις ΗΠΑ. 

Ιάννις Δελατόλας

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΠΑΡΙΣΙ ΒΙΕΝΝΗ



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

16 Μάρτη, Θεσσαλονίκη
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ΧΑΝΙΑ

Με σύνθημα “καλοδεχούμενοι
οι πρόσφυγες και οι μετανά-

στες” αλλά και “η μείωση της ποι-
νής των νεοναζί δεν θα περάσει”
πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι
του Σαββάτου η αντιφασιστική –
αντιρατσιστική κινητοποίηση και
στα Χανιά. 

Με συμμετοχή εργαζόμενων,
μελών των εκπαιδευτικών σωμα-
τείων της πόλης, μεταναστών κι
ακτιβιστών  έγινε συγκέντρωση
στην πλατεία Αγοράς κι ακολού-
θησε πορεία στο κέντρο των Χα-
νίων, πίσω από τα πανό της ΚΕΕΡ-
ΦΑ και του Συλλόγου Εκπαιδευτι-
κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

ΒΟΛΟΣ
Στις 15 Μάρτη, πραγματοποι-

ήθηκε και στο Βόλο συγκέντρωση.
Η πλειοψηφία του κόσμου που
συμμετείχε ήταν φοιτητές και μα-
θητές, καθώς και αγωνιστές κι
αγωνίστριες των ΕΑΑΚ και της
ΑΡΕΝ. Παρούσες ήταν και οι εκδό-
σεις του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλεί-
ου με τραπέζι με βιβλία. Θα επιμεί-
νουμε σε συνεργασία μαζί με όλον
αυτόν τον κόσμο για να βάλουμε
τους φασίστες ισόβια στη φυλακή.

Κωνσταντίνα Χήρα 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Στο Ηράκλειο η συγκέντρωση
ξεκίνησε στις 12μμ στα Λιοντά-

ρια. Από τη μικροφωνική διαβά-
στηκαν οι ανακοινώσεις της ΚΕΕΡ-
ΦΑ και της τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
αλλά και καταγγελία για την ρα-
τσιστική επίθεση που δέχτηκαν
Πακιστανοί εργάτες γης, πριν λί-
γες μέρες στο Τυμπάκι. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε
πικετοφορία στο κέντρο του Ηρα-
κλείου. Για να δυναμώσει το αντι-
φασιστικό και αντιρατσιστικό κίνη-
μα και στο Ηράκλειο, ώστε να μην
αφήσουμε κανένα περιθώριο στη
ναζιστική οργάνωση και στην ηγε-
σία της να πέσουν στα μαλακά. 

Γιάννης Βαλαής

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Στα Γιάννενα πραγματοποιήθηκε

μικροφωνική - συγκέντρωση με τη
συμμετοχή δεκάδων φοιτητών και
εργαζομένων στο πλαίσιο της παγ-
κόσμιας μέρας δράσης κατά του
ρατσισμού και του φασισμού. Στην
κινητοποίηση συμμετείχαν η ΚΕΕΡ-
ΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η ΟΚΔΕ, ενώ
αρκετοί πρόσφυγες που βρίσκον-
ταν εκείνη την ώρα στην πόλη,
στάθηκαν στη συγκέντρωση.

Αρετή Κανέλλου

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Το αντιφασιστικό κίνημα στη Λέσβο δεν θα
μπορούσε να λείψει από τη λίστα των πόλε-

ων όπου, στις 16 Μάρτη, οργανώθηκαν κινητο-
ποιήσεις ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό. 

Η συγκέντρωση οργανώθηκε από αντιφασι-
στικές ομάδες, αντιρατσιστικές πρωτοβουλίες
και τη μαχόμενη αριστερά. Ιδιαίτερο χαρακτη-
ριστικό της κινητοποίησης ήταν η συμμετοχή
ξένων αλληλέγγυων, φυσικά μαζί με τους λέ-
σβιους/ες αντιφασίστες/στριες και τους ίδιους
τους πρόσφυγες. Η διαδήλωση πορεύτηκε μέ-
σω της κεντρικής αγοράς στο μνημείο της μι-
κρασιάτικης μάνας (“στολισμένο» για την περί-
σταση με συρματόπλεγμα και ναυαγοσωστικά
σωσίβια) όπου έγιναν οι ομιλίες και φωνάχτη-

καν συνθήματα σε αρκετές γλώσσες, γεγονός
που ενθουσίασε όλους. Τέτοιου είδους κινητο-
ποιήσεις μας εμψυχώνουν, γιατί μας δίνουν την
αίσθηση ότι αποτελούμε μέρος ενός παγκόσμι-
ου κινήματος που παλεύει για να νικήσει. 

Παρασκευάς Ψάνης

Αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό μήνυμα έστειλε και η Πάτρα
στις 16 του Μάρτη. Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 12 το μεση-

μέρι στην πλατεία Γεωργίου. Η πλατεία ήταν στολισμένη με σημαί-
ες και πικέτες της ΚΕΕΡΦΑ και αντιφασιστικές μουσικές ακούγονταν από το πρωί. Στην συγκέν-
τρωση συμμετείχαν πάνω από εκατό άτομα. Χαιρετισμούς απεύθυναν η LGBTQ συλλογικότητα
Blender, η ΛΑΕ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Αριστερή Παρέμβαση Δυτικής Ελλάδας, η δημοτική κίνηση Αν-
ταρσία στην Πάτρα και η ΚΕΕΡΦΑ. 

Ακολούθησε πορεία στην οποία είχαν οργα-
νωμένη παρουσία η ΚΕΕΡΦΑ, οι Φοιτητικοί
Σύλλογοι του Βιολογικού και της Θεατρικών
Σπουδών, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Ανταρσία στην Πά-
τρα και το Blender. Έτσι και η Πάτρα βροντο-
φώναξε ότι δεν θα ανεχτούμε τις δολοφονικές
ρατσιστικές επιθέσεις και θα εξασφαλίσουμε
ότι οι χρυσαυγιτες δολοφόνοι δεν θα πέσουν
στα μαλακά και θα καταδικαστούν ισόβια. 

Νεκτάριος Χάινταρ

Δεκάδες αντιρατσιστές και αντιρατσί-
στριες συμμετείχαν στο συλλαλητήριο

στις 16 Μάρτη στην Ξάνθη. Από τις 2 το με-
σημέρι στην Κεντρική Πλατεία είχε στηθεί μικροφωνική με αντιφασιστι-
κά τραγούδια, διαβάστηκαν οι ανακοινώσεις της ΚΕΕΡΦΑ και οι χαιρετι-
σμοί από τις άλλες χώρες.

Τη συγκέντρωση στήριξαν με την παρουσία τους η ΕΛΜΕ Ξάνθης και
τα δημοτικά σχήματα "Ανταρσία στην Ξάνθη - Η Ξάνθη του Αγώνα και
της Ανατροπής" και "Πολίτες για την Ξάνθη". Σύντομο χαιρετισμό απεύ-
θυναν ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης, Ερσίν
Μποζ, η πρόεδρος του Σωματείου ΑμεΑ Περιφερειακής Ενότητας Ξάν-
θης, Δήμητρα Κοτσάκη και ο Τζεμαλή Μηλιαζήμ, μέλος ΚΕΕΡΦΑ, εκπαι-
δευτικός και υποψήφιος δήμαρχος με την "Ανταρσία στην Ξάνθη". Ακο-
λούθησε συναυλία με τους Comitato (Diek & Ovali). 

Παντελής Αποστολίδης

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΤΡΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

Σε πέντε πόλεις της Πολωνίας έγιναν αντιρατσι-
στικές κι αντιφασιστικές διαδηλώσεις το Σάβ-

βατο 16 Μάρτη. Με τη μεγαλύτερη να γίνεται στη
Βαρσοβία, αρκετές εκατοντάδες διαδήλωσαν επί-
σης σε Γκντανσκ, Κρακοβία, Πόζναν και Στετίνο.

Όλοι είχαν στο μυαλό τους τη φασιστική τρομο-
κρατική επίθεση στη Ν.Ζηλανδία. Μπροστά από
την νεοζηλανδική πρεσβεία ανάψανε δεκάδες κε-
ριά. Όλοι έχουν συνείδηση ότι είναι κομμάτι ενός
παγκόσμιου κινήματος. Η διαδήλωση της Βαρσο-
βίας ήταν ολοζώντανη και πολύχρωμη. Οι μαθητές
– μέλη μιας σχολικής χορωδίας που συμμετείχαν
στη διαδήλωση, τραγούδαγαν στην εβραϊκή γλώσ-
σα παραδοσιακά τραγούδια της Μπουντ, του αρι-
στερού εβραϊκού κόμματος που είχε μεγάλη δύνα-
μη πριν τον Β'ΠΠ.  Ήταν συμβολικό απέναντι στην
πρόσφατη αναζωπύρωση του αντισημιτισμού, που
τροφοδοτείται κι από τη δεξιά κυβέρνηση. 

Η κυβέρνηση ενισχύει και τις ρατσιστικές διακρί-
σεις εις βάρος των περισσότερων από 1 εκατομμύ-
ριο Ουκρανών εργατών που δουλεύουν στην Πο-
λωνία. Ήταν πολύ σημαντικό ότι ανάμεσα στους
διαδηλωτές συμμετείχε και ο ηγέτης του Συνδικά-
του Ουκρανών Εργατών στην Πολωνία. Μαζί του
διαδήλωσαν μέλη μιας από τις μεγαλύτερες συνδι-
καλιστικές ομοσπονδίες, της ΟPZZ. Ανάμεσα
στους ομιλητές ήταν εβραίοι ακτιβιστές, Λευκορώ-
σοι μετανάστες, εκπρόσωποι αριστερών οργανώ-
σεων και των Πράσινων. Η διαδήλωση πήγε στην
Αμερικάνικη Πρεσβεία και κατέληξε στη Βουλή.
Στην πρεσβεία των ΗΠΑ ανοίχτηκε ένα μεγάλο πα-
νό που έδειχνε ένα τείχος και έγραφε “όχι τείχη –
όχι σύνορα”, το οποίο και “γκρεμίσαμε” συμβολικά.

Άντι Ζεμπρόφσκι

Εκατοντάδες διαδήλωσαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά του ρα-
τσισμού και του φασισμού στις 16 Μάρτη, τη διεθνή μέρα ενάντια στο

ρατσισμό και τους φασίστες. 
Ήταν ένα συλλαλητήριο οργής για τις δολοφονίες στη Ν. Ζηλανδία και

για τις μεθοδεύσεις που πάνε να ρίξουν στα μαλακά τους χρυσαυγίτες.
Μαζική ήταν η παρουσία της νεολαίας, ενώ τον τόνο έδωσαν συνθήματα
που διεκδικούσαν να μείνει στα χαρτιά το νέο σχέδιο νόμου για την εγ-
κληματική οργάνωση, να καταδικαστούν ισόβια οι νεοναζί, να δοθεί άσυ-
λο και στέγη σε όλους τους πρόσφυγες και χαρτιά στους μετανάστες. 

Στη συγκέντρωση χαιρέτησαν ο Γιάννης Κούτρας, μέλος του ΔΣ της
Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης και υποψήφιος δήμαρ-
χος με την “Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη για την Ανατροπή”, η Δήμητρα
Κομνιανού, συντονίστρια της ΚΕΕΡΦΑ, εκπρόσωποι από τη Κίνηση Απε-
λάστε το Ρατσισμό, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τη ΛΑΕ, την ΟΚΔΕ και το Κόκκινο
δίκτυο. Η Εναλλακτική Πρωτοβουλία Δικηγόρων συμμετείχε στη διαδή-
λωση με πανό “Να φράξουμε το δρόμο στο ρατσισμό και το φασισμό”.

Δ.Κ. 

16 Μάρτη, Μυτιλήνη

16 Μάρτη, Πάτρα

16 Μάρτη, Βαρσοβία
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Φέτος συμπληρώνονται 90 χρό-
νια από το Κραχ του Χρηματι-
στήριου της Ν. Υόρκης, τη

“Μαύρη Πέμπτη” της 29 Οκτώβρη
1929. Ήταν η μεγαλύτερη κατάρρευση
των τιμών του Χρηματιστήριου (κραχ)
στην ιστορία των ΗΠΑ. Το κραχ του
1929 δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία: ση-
ματοδότησε το ξεκίνημα της μεγαλύ-
τερης κρίσης που έχει γνωρίσει ο καπι-
ταλισμός παγκόσμια. 

Ήταν μια κρίση που δεν πέρασε,
όπως περιμένανε πολιτικοί και διανο-
ούμενοι της άρχουσας τάξης, μετά
από μια σύντομη “διόρθωση”, αλλά
συνεχίστηκε για δώδεκα ολόκληρα
χρόνια. Δεν έμεινε μόνο στη σφαίρα
της οικονομίας: κλόνισε τα θεμέλια
της παγκόσμιας πολιτικής όξυνε τους ιμπεριαλι-
στικούς ανταγωνισμούς που οδήγησαν στο Δεύ-
τερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ταυτόχρονα, πυροδό-
τησε τα μεγαλύτερα εργατικά κινήματα, στις ίδιες
τις ΗΠΑ αλλά και τις επαναστατικές εξορμήσεις

της εργατικής τάξης από τη Γαλλία και την Ισπα-
νία μέχρι την Ελλάδα. 

Σε ποια φάση βρίσκεται το παγκόσμιο σύστημα
σήμερα; Σταθεροποίησης και ανάκαμψης ή αβε-
βαιότητας, με μια νέα βουτιά της παγκόσμιας οι-

κονομίας ενόψει; Οι αισιόδοξες προ-
βλέψεις έχουν δώσει τη θέση τους στο
πανικό στα αστικά επιτελεία. Το φάν-
τασμα της κρίσης του '30 εξακολουθεί
να στοιχειώνει τη σκέψη τους. Τον
Φλέβαρη οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς θύμιζαν,
με αφορμή τις διαμάχες για το ύψος
των επιτοκίων της Κεντρικής Τράπεζας
των ΗΠΑ, τη νέα βουτιά που είχε πάρει
η αμερικάνικη και στη συνέχεια η παγ-
κόσμια οικονομία το 1937, εκεί που
φαινόταν ότι η κρατική παρέμβαση -
όπως το Νιου Ντηλ του Ρούζβελτ-
ήταν το φάρμακο για την κρίση. 

Ο Μαρξισμός 2019 θα περιλαμβάνει
μια μεγάλη θεματική ενότητα αφιερω-
μένη σε αυτή την επέτειο. Απλώνουμε

την συζήτηση για τη μαρξιστική θεωρία για την
οικονομία και όχι μόνο, για τον σύγχρονο καπιτα-
λισμό, την ολόπλευρη κρίση και την επαναστατική
διέξοδο από αυτήν.

Ένας από τους κεντρικούς θεματικούς άξονες
του Μαρξισμού 2019 θα είναι η επέτειος των
100 χρόνων από την ίδρυση της Κομμουνιστι-

κής Διεθνούς, της Κομιντέρν του Λένιν και του Τρότσκι.
Δεν είναι μια “επετειακή” αναφορά. Στην πραγματικότη-
τα η συζήτηση για την Τρίτη Διεθνή είναι η συζήτηση
για το ποια αριστερά χρειαζόμαστε για να νικήσουν οι
αγώνες μας σήμερα. 

Το ιδρυτικό της συνέδριο έγινε τον Μάρτη του 1919
στη Μόσχα.  Στη χρονιά που πέρασε μέχρι το επόμενο
συνέδριό της η Κομιντέρν είχε γίνει πόλος συσπείρω-
σης εκατοντάδων χιλιάδων αγωνιστών
και αγωνιστριών σε όλο το κόσμο, των
μαζικών επαναστατικών κομμάτων
που διαμορφώνονταν μέσα από τη
ρήξη με τους συμβιβασμούς και
τις ιστορικές προδοσίες της σο-
σιαλδημοκρατίας. 

Τα νέα επαναστατικά -κομμου-
νιστικά- κόμματα και η Διεθνής
είχαν μια ξεκάθαρη απάντηση
στο δίλημμα που διαπερνάει όλη
την ιστορία της Αριστεράς: με-
ταρρύθμιση ή επανάσταση;
Από την αρχή, η Κομιντέρν ξε-
καθάρισε ότι ο σοσιαλισμός
δεν θα έρθει από τα κοινο-
βουλευτικά έδρανα και τα
υπουργικά γραφεία, αλλά θα
είναι έργο της ίδιας της εργα-
τικής τάξης που θα συντρίψει
το αστικό κράτος και θα χτίσει τη
δικιά της δημοκρατία, των εργατι-
κών συμβουλίων. Αυτό ήταν το
νόημα της φράσης «δικτατορία
του προλεταριάτου» που υπάρχει
στα κείμενά της. 

Η δεύτερη στρατηγική επι-
λογή που ενσάρκωνε η Κομ-
μουνιστική Διεθνής ήταν η
συγκρότηση των επαναστα-
τών σε ένα ξεχωριστό κόμμα. Όπως
εξηγούσε η απόφαση του δεύτερου συνε-
δρίου της Κομμουνιστικής Διεθνούς: “Το
κομμουνιστικό κόμμα είναι ο οργανωτικός
και πολιτικός μοχλός που έχει ανάγκη το
πιο προχωρημένο τμήμα της εργατικής τάξης για να κα-
τευθύνει όλους τους προλετάριους και μισο-προλετάρι-
ους στο σωστό δρόμο”. 

Όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, σχε-
δόν όλα τα κόμματα της Δεύτερης Διεθνούς πρόδωσαν
τα προγράμματα και τις διακηρύξεις τους και στήριξαν
τις άρχουσες τάξεις στο ιμπεριαλιστικό σφαγείο. Μπορεί
να ήταν “πλατιά” κόμματα, που χωρούσαν και τους επα-
ναστάτες όπως η Ρ. Λούξεμπουργκ και ο Κ. Λήμπνεχκτ
στην Γερμανία, αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν κόμμα-
τα που δεν αμφισβητούσαν τις καπιταλιστικές σχέσεις
παραγωγής και τη “συνέχεια” του αστικού κράτους.
Ήταν κόμματα των εκλογικών εξορμήσεων όχι της ενερ-
γητικής παρέμβασης στις πολιτικές και οικονομικές μά-
χες της εργατικής τάξης. Και στις κρίσιμες στιγμές,

όπως στην Γερμανική Επανάσταση, συμμάχησαν
ανοιχτά με την αστική τάξη. 

Την τελική ώθηση για τη συγκρότηση της
Κομμουνιστικής Διεθνούς την είχε δώσει βέ-
βαια η νικηφόρα Επανάσταση του Οκτώβρη

1917 στη Ρωσία. Το μπολσεβίκικο κόμμα είχε
οδηγήσει τα εργατικά συμβούλια (τα σο-

βιέτ) στην κατάληψη της εξουσίας.
Ήταν ένα γεγονός που ηλέκτρισε
τους εργάτες και τους καταπιε-
σμένους σε όλο τον κόσμο. 

Όμως, τα εργατικά συμβούλια
δεν ήταν “ρωσική ιδιαιτερότη-
τα”. Τα εργατικά συμβούλια
έκαναν την εμφάνισή τους από
το Βερολίνο, μέχρι το Τορίνο
και από την Γλασκόβη, μέχρι τη
Βουδαπέστη. Το ιδρυτικό συνέ-
δριο της Κομιντέρν έστειλε χαι-
ρετισμό στην Ουγγρική Επανά-
σταση που μόλις είχε εγκαθι-
δρύσει τη “δημοκρατία των ερ-
γατικών συμβουλίων” και λίγες
βδομάδες μετά η “συμβουλιακή
Δημοκρατία” έδινε τις μάχες
της στο Μόναχο της Βαυαρίας.
Η ιταλική “κόκκινη διετία” των
εργοστασιακών συμβουλίων και

καταλήψεων έμπαινε στη φάση της
κορύφωσής της. 

Ο Μαρξισμός 2019 θα “θυμί-
σει” όλες αυτές τις μάχες. Δεν
ήταν “μόνο” η ρώσικη εργατική
τάξη που έφτιαξε εργατικά συμ-

βούλια, αυτό το δρόμο το βάδισε η εργατική τάξη στην
αναπτυγμένη Δύση κι όχι μόνο στις αρχές της δεκαετίας
του '20, αλλά σε κάθε μεγάλη στιγμή των αγώνων της
τις επόμενες δεκαετίες. 

Το τετραήμερο φεστιβάλ επαναστατικών ιδεών
Μαρξισμός 2019, ένα μήνα μετά τις εκλογικές
αναμετρήσεις του Μάη, θα είναι μια ευκαιρία να

συγκεντρώσουμε όλες τις συζητήσεις που άνοιξαν οι
μεγάλες μάχες που δώσαμε: όχι μόνο οι εκλογικές,
αλλά και οι απεργιακές, οι αντιρατσιστικές, οι αντιφα-
σιστικές, οι αντισεξιστικές: Πώς συνεχίζουμε μετά τη
συγκλονιστική απεργιακή 8 Μάρτη των Γυναικών; Πώς
θα τσακίσουμε την ακροδεξιά απειλή; Πώς απαντάμε
στον δεξιό κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ;

Είναι συστηματική η προσπάθεια να μας πείσουν ότι
οι αγώνες μας έχουν ηττηθεί, ότι ο άνεμος που φου-
σκώνει τα πανιά της ακροδεξιάς και των φασιστών εί-
ναι πανίσχυρος κι ότι η Αριστερά χρεοκόπησε μαζί με
τη κατάντια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει σε όλους τους τό-
νους η Δεξιά, αυτό αποδέχεται κι ο Τσίπρας όταν προ-
τείνει “προοδευτικό μέτωπο” με τα ρετάλια της κεν-
τροαριστεράς στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά. 

Είναι μια εικόνα ψεύτικη και όσον αφορά την κατά-
σταση συνολικά του συστήματος, όσο και την Ελλάδα.
Ο καπιταλισμός δεν έχει βρει τη “κανονικότητά” του,
αντίθετα οι άρχουσες τάξεις είναι σε πανικό γιατί τα
σύννεφα της νέας ύφεσης είναι στον ορίζοντα ενώ το
παγκόσμιο σύστημα δεν έχει αναρρώσει από την προ-
ηγούμενη βουτιά. 

Μετά το ξέσπασμα του κινήματος των “κίτρινων γι-
λέκων” στην Γαλλία που συνεχίζει να παλεύει, μοι-
άζουν πολύ μακρινές οι εποχές που ο Τσίπρας έτρεχε
να υποδεχτεί τον Μακρόν σαν την ελπίδα της “προ-
οδευτικής” ΕΕ. Το περιοδικό Εκόνομιστ έγραφε πρό-
σφατα ότι στην Αμερική του Τραμπ «Οι μιλένιαλς (δη-
λαδή η γενιά που μεγάλωσε μέσα στον 21ο αιώνα)
ανακαλύπτουν το σοσιαλισμό». Πέρσι ξέσπασαν οι πε-
ρισσότερες απεργίες εδώ και τριάντα χρόνια. Η ελπί-
δα και η δύναμη είναι στην πλευρά της τάξης μας και
των αγώνων της.

Όλος ο κόσμος που αμφισβητεί τις επιλογές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, θέλει να φράξει το δρόμο στη δεξιά και τους φα-
σίστες, απεργεί, διαδηλώνει και αναζητάει προοπτική,
θα θέλει να συζητήσει για την εικόνα που θα αποτυπώ-
σουν οι εκλογές αλλά και για όλες τις πολιτικές μάχες
που έχουν προηγηθεί. Οι συζητήσεις στο Μαρξισμό
δεν δίνουν μόνο ενημέρωση - αυτήν που απουσιάζει
συνήθως από τις εφημερίδες και τα κανάλια- αλλά πά-
νω απ' όλα προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα
που έχει όλος αυτός ο κόσμος σε κάθε μικρό και μεγά-
λο σταυροδρόμι του κινήματος: Τι να κάνουμε; 

Τριάντα χρόνια πριν, τον Ιούνη του 1989, τα τανκς έπνιγαν στο αίμα την
εξέγερση των φοιτητών και των εργατών, που είχαν καταλάβει την πλα-
τεία Τιεν Αν Μεν στο Πεκίνο. Η άρχουσα τάξη της Κίνας, «μεταρρυθμι-

στές» και «παραδοσιακοί», «νέοι» και «γέροι» – όλες οι τάσεις και οι «φυλές»
του καθεστώτος ενώνονταν απέναντι στην απειλή από τα κάτω. Κι η Δύση
τους έκλεινε το μάτι: τελειώστε με κάποιο τρόπο με αυτή την ιστορία, έχουμε
μπίζνες να κάνουμε! Πραγματικά, μέ-
σα σε αυτά τα τριάντα χρόνια, όλες
οι πολυεθνικές της Δύσης βρήκαν
άφθονο φτηνό εργατικό δυναμικό
στην Κίνα για τα εργοστάσιά τους. 

Τον Ιούνη του 1989 η προκήρυξη
της Αυτόνομης Εργατικής Ένωσης
του Πεκίνου έλεγε: “Έχουμε υπολο-
γίσει προσεκτικά, με βάση το Κεφά-
λαιο του Μαρξ, το ποσοστό εκμετάλ-
λευσης των εργατών. Ανακαλύψαμε
ότι οι «υπηρέτες του λαού» κατα-
βροχθίζουν όλη την υπεραξία που
παράγεται από τον ιδρώτα και το αί-
μα μας… Υπάρχουν μόνο δυο τάξεις:
των εκμεταλλευτών και των εκμεταλ-

λευόμενων. Η ιστορία δεν έχει πει ακόμα τη τελευταία της λέξη”.
Τριάντα χρόνια μετά, το καθεστώς της Κίνας στέλνει στη φυλακή μαρξι-

στές φοιτητές από τα γνωστότερα πανεπιστήμια της χώρας επειδή οργάνω-
σαν συμπαράσταση σε απεργούς εργάτες που είχαν αίτημα το δικαίωμα να
φτιάξουν το δικό τους ανεξάρτητο συνδικάτο. 

Το 1989 δεν σημαδεύτηκε μόνο από την εξέγερση της Τιενανμέν. Ακολού-
θησε η κρίση και κατάρρευση των κα-
θεστώτων του κρατικού καπιταλισμού
στην Ρωσία και την ανατολική Ευρώπη.
Για την Αριστερά παγκόσμια ήταν η
ώρα που έπρεπε να ξεκαθαρίσει τι πή-
γε στραβά και γιατί χάθηκε η μεγάλη
Οκτωβριανή Επανάσταση. Αυτό είχε
και την ελληνική του διάσταση, με την
συγκυβέρνηση του Συνασπισμού-ΚΚΕ
με τη ΝΔ αρχικά και με ΠΑΣΟΚ-ΝΔ στη
συνέχεια, στο όνομα της κάθαρσης
από τα σκάνδαλα. Γεγονότα που σημά-
δεψαν την Αριστερά και χρειάζεται να
ξαναθυμίσουμε γιατί μας βοηθάνε για
τις στρατηγικές επιλογές που έχει
ανάγκη το κίνημα και σήμερα.

Από τις 27 μέχρι τις 30 Ιούνη θα πραγματο-
ποιηθεί το τετραήμερο συζητήσεων Μαρ-
ξισμός 2019 που οργανώνει, όπως κάθε

χρόνο, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (ΣΕΚ).
Εισηγήτριες και εισηγητές από όλο το φάσμα
της Αριστεράς, από τους χώρους δουλειάς,
ακαδημαϊκοί και ακτιβιστές, θα μιλήσουν σε δε-
κάδες συζητήσεις που θα καλύπτουν όλα τα ζη-
τήματα της επικαιρότητας από τη σκοπιά του
μαρξισμού, την ιστορία του κινήματος και της
Αριστεράς. 

Είναι μια προσπάθεια που έχει τη δική της
ιστορία. Ο Μαρξισμός ως διοργάνωση ξεκίνησε
το 1988, με ένα διήμερο εκδηλώσεων για το
Μάη του '68 που είχε οργανώσει η Οργάνωση

Σοσιαλιστική Επανάσταση (ΟΣΕ) από την οποία
προήλθε το ΣΕΚ. Ήταν μια περίοδος που οι
αγώνες και οι ανταρσίες της εργατικής τάξης
έδιναν πρόγευση για το τι θα ακολουθούσε τα
επόμενα χρόνια. Η ΟΣΕ μια μικρή οργάνωση τό-
τε, επέμενε ότι η επαναστατική κληρονομιά του
Μάη είναι επίκαιρη και ότι η εργατική τάξη έχει
τη δύναμη να ανατρέψει τον καπιταλισμό και να
χτίσει μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και κα-
ταπίεση. 

Αυτό είναι το κόκκινο νήμα που διαπερνάει τη
διοργάνωση “Μαρξισμός” για τριάντα χρόνια
τώρα. Οχι σαν αφηρημένο κήρυγμα, αλλά σαν
ζωντανή σχέση με όλες τις μεγάλες και “μικρές”
στιγμές των μαχών του κινήματος, τις απεργίες

ενάντια στο Μητσοτάκη και τις επιθέσεις του Ση-
μίτη, μέχρι το κίνημα του Σιάτλ και της Γένοβα,
το αντιπολεμικό κίνημα του 2003-4 και τους ερ-
γατικούς αγώνες ενάντια στα μνημόνια. Από το
βήμα του Μαρξισμού “παρέλασαν” οι απεργοί
της ΕΑΣ, οι καθαρίστριες με τα “κόκκινα γάντια”,
οι μετανάστες εργάτες της Μανωλάδας και οι
πρόσφυγες από τα καμπς αλλά και μαρξιστές
συγγραφείς και αγωνιστές όπως ο Σαμίρ Αμίν, ο
Κρις Χάρμαν, ο Ντέηβιντ Χάρβεϊ, ο Άλεξ Καλλίνι-
κος, ο Μάικλ Ρόμπερτς. 

Μέσα από αυτή τη διαδρομή ο Μαρξισμός
έχει γίνει “θεσμός” για την Αριστερά. Χιλιάδες
αγωνιστές και αγωνίστριες πέρασαν από τις συ-
ζητήσεις του και ήρθαν -πολλοί για πρώτη φορά-

σε επαφή με τις επαναστατικές ιδέες, τη μαρξι-
στική θεωρία, και την συσσωρευμένη εμπειρία
του αγώνων της τάξης μας. Κάθε χρόνο ο Μαρ-
ξισμός γενικεύει την εμπειρία, συμπυκνώνει τη
συζήτηση που έχει ανοίξει στην Αριστερά και
λειτουργεί σαν πυξίδα για τα επόμενα βήματα
στους αγώνες μας. Όπως είχε δηλώσει στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη ο Δημήτρης Λιβιεράτος,
ιστορικός του εργατικού κινήματος που έχει μι-
λήσει πολλές φορές από το βήμα του Μαρξι-
σμού: “Κάθε χρόνο ο Μαρξισμός γεννάει μια ελ-
πίδα, ας ελπίσουμε κάθε χρόνο η ελπίδα αυτή
να είναι πιο δυνατή”. 

Το Κραχ του ‘29 και ο καπιταλισμός σήμεραΗ Αριστερά 
και οι εκλογές

100 χρόνια 3η Διεθνής

1989 Από την Τιεν Αν Μεν στην κατάρρευση του “υπαρκτού”

Βασικοί κύκλοι 
και συζητήσεις
Η Αριστερά μετά τις εκλογές
Οι βλαβερές συνέπειες του ρεφορμισμού
Η αντικαπιταλιστική έξοδος από τα Μνημόνια
Η αρνητική κληρονομιά του 1989 

100 χρόνια από την ίδρυση 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
Κοινοβούλιο ή Εργατικά Συμβούλια;
Η πολιτική του  Ενιαίου Μέτωπου
Το επαναστατικό κόμμα - Γιατί ο Λένιν είχε δίκιο

Το κραχ του 1929 
και ο καπιταλισμός σήμερα
Η κρίση τη δεκαετία του ‘30
Η θεωρία του Μαρξ για τις κρίσεις
Γιατί παρατείνεται
η κρίση σήμερα;

Καταπίεση και 
απελευθέρωση
Ο Ένγκελς και ο ρόλος 
της οικογένειας
Απελευθέρωση 
των Γυναικών- 
θεωρία και πράξη
Πενήντα χρόνια 
από το Stonewal

Καπιταλισμός 
και Περιβάλλον
Τι φταίει για την κλιματική αλλαγή;
Μάνδρα, Μάτι- υπάρχει απάντηση;
Ένα νέο κίνημα για τη σωτηρία του πλανήτη

1989- η κρίση του “υπαρκτού”
Η Κίνα 30 χρόνια από την Τιενανμέν
Τι έγινε στην Ανατολική Ευρώπη;
Πώς χάθηκε η Ρώσικη επανάσταση;

Κείμενα-επιμέλεια: Λέανδρος Μπόλαρης

Από τις συζητήσεις
στο Μαρξισμό 2018



Ανακοίνωση σχετικά με τα σχέδια
για δημιουργία μονάδας παραγω-

γής ηλεκτρικής ενέργειας εξέδωσε η
Ανταρσία στα Χανιά: “Η πρόθεση για επένδυση και δημιουρ-
γία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Πέ-
ρα Πλατάνι στη Σούδα, ύστερα από σχετικό αίτημα της εται-
ρείας Motor Oil, αποτελεί πρόκλ ηση σε βάρος των εργαζό-
μενων των Χανίων.

Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί σε μια περιοχή  ήδη
υποβαθμισμένη, με φανερή και χρόνια έλλειψη έργων υπο-
δομής και η οποία πλημμυρίζει σε κάθε νεροποντή. Η μονά-
δα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως και ο δρόμος
ταχείας κυκλοφορίας διασύνδεσης   του αεροδρομίου με τον
ΒΟΑΚ, που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί, θα μεγιστοποι-
ήσουν την επιβάρυνση της περιοχής…

Καταγγέλλουμε τον επιχειρούμενο σχεδιασμό, διεκδικών-
τας αφενός να βρεθεί νέα, κατάλληλη θέση μακριά από κα-
τοικημένες περιοχές για τη δημιουργία της μονάδας κι αφε-
τέρου απαιτούμε να βρίσκεται κάτω από δημόσιο, εργατικό
έλεγχο ο οποίος θα εξασφαλίζει φτηνή ενέργεια για όλους
και όχι κέρδη για λίγους και εκλεκτούς”.

Νο 1366, 20 Μάρτη 2019 Νέα από τις γειτονιέςσελ.12 εργατικη αλληλεγγυη

Αντικαπιταλιστική
Ανατροπή
στην Αττική

Το πρόγραμμά της, τον απολογισμό δρά-
σης στο περιφερειακό Συμβούλιο και το
ψηφοδέλτιό της  παρουσίασε η Αντικαπι-

ταλιστική Ανατροπή στην Αττική στη συνέντευ-
ξη Τύπου που πραγματοποίησε την Πέμπτη 14
Μαρτίου στην αίθουσα του ΤΕΕ.   

Την παρουσίαση άνοιξε ο επικεφαλής Κώ-
στας Τουλγαρίδης, δάσκαλος στην Ανατολική
Αττική, πρόεδρος του συλλόγου Εκπαιδευτικών
“Κ.Σωτηρίου” και στη συνέχεια το λόγο πήραν
η Δέσποινα Κουτσούμπα, αρχαιολόγος, εργα-
ζόμενη στο ΥΠΠΟ και συνδικαλιστικό στέλεχος
στο Σύλλογο Αρχαιολόγων, η Φλώρα Νικολιδά-
κη, (περιφερειακή σύμβουλος με την παράταξη
του ΣΥΡΙΖΑ το 2014) και νυν συνεργαζόμενη με
την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή, η Ελένη Βα-
φειάδου, αρχιτεκτόνισσα, μέλος του ΔΣ του
ΣΑΔΑΣ και της Αριστερής Κίνησης Περιστερί-
ου, και ο Ηλίας Λοΐζος, πρώην εργαζόμενος και
συνδικαλιστής στους ΟΤΑ. 

“Η περιφερειακή αρχή της Ρ. Δούρου αμέ-
σως μετά την εκλογή της απέδειξε ότι οι συμ-
μαχίες που την ενδιέφεραν ήταν αυτές με το
μεγάλο κεφάλαιο, τους εργολάβους, τους επι-
χειρηματίες και τους αξιωματούχους της ΕΕ κι
όχι με τους κατοίκους της Αττικής και τον κό-
σμο της εργασίας” τόνισε ο Κώστας Τουλγαρί-
δης. H Δέσποινα Κουτσούμπα, πρώην περιφε-
ρειακή σύμβουλος έκανε έναν απολογισμό της
θητείας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θυμίζον-
τας τα βασικά μέτωπα στα οποία η Αντικαπιτα-
λιστική Ανατροπή έδωσε τη σύγκρουση: τον
προϋπολογισμό, τη διαχείριση των απορριμμά-
των, τις ιδιωτικοποιήσεις, τα κονδύλια που δό-
θηκαν στις ΠΑΕ και στο Ίδρυμα Νιάρχος αντί
για τις ανάγκες της κοινωνικής πολιτικής, την
τσιμεντοποίηση των ρεμάτων, την έλλειψη αντι-
πλημμυρικού σχεδιασμού στην Αττική, που
έφτασε στο αποκορύφωμά της με την πλημμύ-
ρα στη Μάνδρα. 

Ανάμεσα στο ονόματα του ψηφοδελτίου στο
οποίο συμμετέχουν μια σειρά από αγωνιστές-
τριες του εργατικού κινήματος, της νεολαίας,
των κινημάτων πόλης, του αντιφασιστικού και
αντιρατσιστικού κινήματος είναι ο Λέανδρος
Μπόλαρης συγγραφέας, ο Κώστας Πίττας,

γραμματέας Ομοσπονδίας υπαλ-
λήλων ΥΠΑΝ, ο Γιάννης Σηφακά-
κης, μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, ο Βασίλης Συλαϊδής, ΔΣ
Σωματείου Ιντρακόμ και ΕΚΑ, ο
Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμε-
νος στην Αγία Όλγα και μέλος
του Συντονιστικού Νοσοκομείων,
η Έλλη Πανταζοπούλου, μέλος
της Ομάδας Γυναικών ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και η Διονυσία Πυλαρινού,
ιστορικό στέλεχος της επανα-
στατικής αριστεράς.   

• Εκδήλωση στον Πειραιά (Τε-
τάρτη 20 Μαρτίου 7μμ Δικηγορι-
κός Σύλλογος Πειραιά) πραγμα-
τοποιεί η Αντικαπιταλιστική Ανα-
τροπή στην Αττική με θέμα αντε-
πίθεση στις πολιτικές ξεπουλή-
ματος της δημόσιας περιουσίας,
της κοινωνικής και περιβαλλοντι-
κής καταστροφής.   

Την Κυριακή 17 Μάρτη, σε
ανοικτή συνέλευση μελών της
δημοτικής κίνησης "Ρήξη και

Ανατροπή στο Ηράκλειο" αποφασί-
στηκε η συγκρότηση καινούριας
δημοτικής κίνησης υπό τον τίτλο:
"Κόκκινη Ρωγμή στο Ηράκλειο -
Αγώνας, Ρήξη, Ανατροπή".

Η δημιουργία νέας δημοτικής κί-
νησης αποτέλεσε μονόδρομο, ύστε-
ρα και από την τελευταία ανακοίνω-
ση του δημοτικού συμβούλου Δη-
μήτρη Ταβουλάρη, για να ξεπερά-
σουμε τα προβλήματα λειτουργίας
και εκπροσώπησης που είχαν πα-
ρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα.
Ο καλλικρατικός νόμος για την Το-
πική Αυτοδιοίκηση δίνει τη δυνατό-
τητα εκπροσώπησης και κατοχύρω-
σης στον επικεφαλής του εκλογι-
κού συνδυασμού του 2014, ακόμα
και αν αυτός δεν εκφράζει τη πλει-
οψηφία της κίνησης. Δυστυχώς, ο
Δημήτρης Ταβουλάρης εκμεταλ-
λεύεται αυτή τη δυνατότητα συνεχί-
ζοντας - με το γράμμα του νόμου -
να "εκπροσωπεί" την κίνηση και σε
συνεργασία με την Δημοτική Αρχή
μπλόκαρε όλες τις αιτήσεις μας για
χορήγηση δημοτικών χώρων για τις
διαδικασίες μας.

Δεν κοιτάμε πίσω με θυμό, κοιτά-
με μπροστά με ελπίδα. 

Η "Κόκκινη Ρωγμή στο Ηράκλειο -
Αγώνας, Ρήξη, Ανατροπή", κρατών-
τας όλες τις θετικές εμπειρίες από
το προηγούμενο εγχείρημα και μα-
θαίνοντας από τα λάθη, συγκροτή-
θηκε στη βάση της αμεσοδημοκρα-
τίας, της αιρετότητας και ανακλητό-
τητας, για να κάνει πράξη ότι η αρι-
στερή, αντιδιαχειριστική, ανατρε-
πτική, αντικαπιταλιστική πολιτική
και δράση δεν είναι υπόθεση ειδι-
κών στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά
υπόθεση συλλογικής και δημοκρα-
τικής παρέμβασης μέσα, αλλά κυ-
ρίως και έξω από το δημοτικό συμ-
βούλιο.

Η "Κόκκινη Ρωγμή στο Ηράκλειο -
Αγώνας, Ρήξη, Ανατροπή" αποφάσι-
σε να κατεβάσει ψηφοδέλτιο και θα
παρέμβει στις δημοτικές εκλογές
(με επικεφαλής τον σ. Γιώργο Ράγ-
κο) για να εκφράσει το Ηράκλειο
του αγώνα σε ρήξη με τα ψηφοδέλ-
τια διαχείρισης της κρίσης, των
μνημονιακών πολιτικών κυβέρνησης
και δεξιάς αντιπολίτευσης για την
ανατροπή αυτών των πολιτικών και
στο Δήμο μας και στη κοινωνία.

Σ' αυτή τη μάχη καλεί σε συστρά-
τευση όλες και όλους που βρεθήκα-
με μαζί στους κοινούς αγώνες, στις
απεργίες, στις πορείες, στις κατα-
λήψεις και στις αντιφασιστικές – αν-
τιρατσιστικές διαδηλώσεις. Γιατί
δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΥΠΑΚΟΗ
- ΑΓΩΝΑΣ, ΡΗΞΗ, ΑΝΑΤΡΟΠΗ.

Δήμητρα Λιναρδάκη

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

“Tη διακοπή της παράστασης του έργου «Πυρκαγιές» του Ουαζντί Μουαουάντ από τέσσερα μέλη
της φασιστικής οργάνωσης «Ιερός Λόχος», που άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά της παρά-

στασης μέσα στο θέατρο” καταγγέλει σε ανακοίνωσή της η δημοτική κίνηση Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη
για την ανατροπή. Όπως αναφέρει:

“Η συγκεκριμένη ακροδεξιά οργάνωση που δήθεν θίχτηκε επειδή η «συγκεκριμένη παράσταση βλαστη-
μά τα Ιερά πρόσωπα της Ορθόδοξης πίστης», έχει πρωτοστατήσει και σε άλλα περιστατικά μισαλλοδο-
ξίας όπως όταν προσπάθησε να εμποδίσει τη φοίτηση προσφυγόπουλων σε σχολείο του Ωραιοκάστρου. 

Δεν θα περάσουν! Το αντιφασιστικό κίνημα έχει τη μνήμη και την αποφασιστικότητα να σταματήσει τις
ακροδεξιές συμμορίες. Η ισλαμοφοβία, όπως και κάθε άλλη προσπάθεια διάκρισης των ανθρώπων με
βάση τη θρησκεία, τη φυλή, το φύλο ή το σεξουαλικό προσανατολισμό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ρα-
τσιστικό δηλητήριο. Οι φασίστες ήταν και είναι εχθροί της ελεύθερης και δημιουργικής τέχνης, ιδιαίτερα
όταν αυτή αμφισβητεί τα ιερά και τα όσια της κυρίαρχης τάξης ή ανοίγει δρόμους κριτικής σκέψης. Οι
εργαζόμενοι και η νεολαία της Θεσσαλονίκης πρέπει να απομονώσουμε τον Ιερό Λόγο και όλες τις φασι-
στικές συμμορίες”.

“Το Σάββατο 16 Μαρτίου
στις 6.30 μμ επέλεξε η

ηγεσία της Χρυσής Αυγής
να παρουσιάσει τους υποψήφιους της για την Πε-
ριφέρεια Πειραιά και Νήσων στο ξενοδοχείο Cavo
D’Oro. Ομιλητές θα είναι ο υπόδικος φύρερ Μιχα-
λολιάκος και ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου για
το Δήμο Πειραιά Γρηγόρης Δεμέστιχας, μέλος του
τάγματος εφόδου που είχε επιτεθεί σε μέλη της
Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας Πειραιά το Σεπτέμ-
βρη του 2012” αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αν-
ταρσία στο Λιμάνι. Όπως καταγγέλλει:

Είναι βέβαια η μέρα που οι αντιφασίστες θα βρί-
σκονται στους δρόμους σε όλο τον κόσμο για να
φράξουν το δρόμο στο ρατσισμό και τους νοσταλ-
γούς των ναζί που επιχειρούν να σηκώσουν κεφά-
λι. Και δεν είναι τυχαίο. Το αντιφασιστικό κίνημα

στον Πειραιά έχει αποκλείσει
κάθε δίοδο των χρυσαυγιτών
προς το δημόσιο χώρο όλα

τα προηγούμενα χρόνια. Δεν κατάφεραν να πατή-
σουν ποτέ το πόδι τους στην πλατεία Κοραή, το
πασαλιμάνι ή οπουδήποτε κι ανακοίνωσαν δημό-
σια εμφάνιση...

Είναι μια θρασύδειλη προσπάθεια να αποφύ-
γουν την οργή του αντιφασιστικού κινήματος. Εί-
ναι δυστυχώς μια προσπάθεια που για μια ακόμα
φορά βρίσκει αρωγό της την κυβέρνηση του Σύρι-
ζα. Η υπό διαβούλευση τροποποίηση του ποινικού
κώδικα, προτείνει ουσιαστικά το πέσιμο στα μαλα-
κά για την ηγεσία των ναζί, αποτελώντας μια ευ-
θεία παρέμβαση υπέρ τους στη δίκη που μπαίνει
στην τελική της ευθεία...” 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΧΑΝΙΑ Δημοτικά και περιφερειακά σχήματα
Μια Πόλη Ανάποδα
Ανοιχτή εκδήλωση- συζήτηση για τις θέσεις, 
τη δράση και την πολιτική παρέμβαση.
Τετάρτη 20/3, 7μμ, Γαλαξίας, πλ. Νέας Σμύρνης.
Ομιλητές: Γιάννης Φραγκούλης, υποψήφιος 
δήμαρχος και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. 

Αντίσταση και Ανατροπή, 
Αντικαπιταλιστική Κίνηση Βριλησσίων
Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης 
Παρασκευή 29/3, 9μμ, Στέκι Νεολαίας του Δήμου,
οδός Ολύμπου 20 και Φλωρίνης 

Ανυπότακτη Κρήτη
Εκδήλωση: Oι υδρογονάνθρακες δεν φέρνουν
ευημερία, οι πολυεθνικές πλουτίζουν, το περιβάλ-
λον καταστρέφεται
Σάββατο 30 Μαρτίου, 
7μμ Eργατικό Κέντρο Χανίων 

Την Κυριακή 17/3 πραγματοποιήθηκε συνέλευση της ‘’Αριστερής και Ανατρεπτικής Δημοτικής Κίνησης
– Μια Πόλη στο Δρόμο’’ στην Καλλιθέα. Μια μέρα μετά τη μεγάλη αντιρατσιστική – αντιφασιστική δια-

δήλωση της 16 Μάρτη και με τη σκέψη στις φασιστικές δολοφονίες στη Ν. Ζηλανδία, από τη μεριά των
συντρόφων του ΣΕΚ τονίστηκε το πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να δώσουμε και τοπικά την μάχη ενάν-
τια στην ισλαμοφοβία αλλά και τη Χρυσή Αυγή που κατεβάζει ψηφοδέλτιο στο δήμο μας. Πολλές από τις
τοποθετήσεις από ανένταχτους και οργανωμένους συντρόφους- ισσες έβαζαν ως προτεραιότητα την
εξώστρεφη δράση και το ξεκίνημα της προεκλογικής μας εκστρατείας. 

Στις ψηφοφορίες που ακολούθησαν η συνέλευση αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία (25 υπέρ,
έναντι 3 ψήφων κατά) την οριστική συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές το Μάη. Δυστυχώς, υπήρξαν λίγοι
σύντροφοι που δεν έβλεπαν τις ίδιες δυνατότητες και αποχώρησαν πριν την διαδικασία των ψηφοφο-
ριών. Επίσης συζητήθηκε και ψηφίστηκε η εναλλαγή στην περίπτωση εκλογής δημοτικών συμβούλων και
ο τρόπος ανάδειξής τους με τη συμφωνία και τη δέσμευση να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσώ-
πευση από τις πολιτικές συλλογικότητες που συμμετέχουν στο σχήμα. Στην επόμενη συνέλευση στις αρ-
χές Απρίλη θα αποφασιστεί ο/η επικεφαλής της Κίνησης και η πραγματοποίηση εκδήλωσης.

Ιλιρίντα Μουσαράι 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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ΓΟΥΔΙ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 20 Μαρτίου,
στις 6 το απόγευμα, στο Πάρκο Χωροφυλακής και πο-

ρεία προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος πραγματοποιούν
κάτοικοι και φορείς της Αθήνας για τη διάσωση του Μη-
τροπολιτικού Πάρκου Γουδή απαιτώντας την ολοκλήρω-
ση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων (ΣΜΠΕ) και τη σύσταση Φορέα Διαχείρισης του Μη-
τροπολιτικού Πάρκου Γουδή. 

“Η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας καλεί τους ερ-
γαζομένους, τους φοιτητές, τους μαθητές να πάρουν μα-
ζικά μέρος στην συγκέντρωση που καλεί η Επιτροπή
Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή” αναφέρει σε
ανακοίνωσή της η αντικαπιταλιστική δημοτική κίνηση. “Το
Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή παρά τις διακηρύξεις των
προηγούμενων κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και τις υποσχέ-
σεις της τωρινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ότι θα γίνει πραγ-
ματικότητα, παραμένει σε εγκατάλειψη, κατακερματισμέ-
νο αλλά και υπό απειλή, καθώς η καθυστέρηση στην έκ-
δοση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων(ΣΜΠΕ) έδωσε λαβή στο ΣτΕ να εκδώσει ακόμη και
απόφαση νομιμοποίησης της παρουσίας του Μπάντμιν-
τον, έστω και αν η εταιρία που το διαχειρίζεται έχει πάψει
να λειτουργεί! 

Απαιτούμε: Να προχωρήσει άμεσα η ΣΜΠΕ και να ιδρυ-
θεί οργανισμός για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή με
πλήρη στελέχωση σε προσωπικό ώστε να μην επαναλη-
φθεί η παρωδία του Πάρκου Τρίτση”.

ΚΑΖΙΝΟ

Την Πέμπτη 14/3 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια

στην μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας στο κτήμα
Δηλαβέρη. Συμμετείχαν με αποφάσεις τους τα δημοτικά
συμβούλια Μαρουσιού και Χαλανδρίου, καθώς και περί-
που 25 φορείς και συλλογικότητες των δύο περιοχών (το-
πικοί σύλλογοι, οι δύο ενώσεις γονέων, ο Σύλλογος Εκ-
παιδευτικών ΠΕ Αμαρουσίου, η ΕΛΜΕ Χαλανδρίου, δημο-
τικά σχήματα ανάμεσά τους το Εκτός των Τειχών στο Μα-
ρούσι και η Πρωτοβουλία Πολιτών Χαλάνδρι-ΕΝΑΝΤΙΑ).

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν να συναντηθούν με τον
Υπουργό αλλά βρήκαν κλειστές πόρτες. Εκπρόσωποι των
φορέων κατήγγειλαν τη στάση αυτή και έκαναν χαιρετι-
σμούς έξω από το Υπουργείο, δίνοντας τον τόνο για συ-
νέχιση των κινητοποιήσεων. Μεταφέρθηκε επίσης από
αγωνιστές της Ακαδημίας Πλάτωνος η επιτυχία της δικής
τους μάχης απέναντι στα σχέδια των «επενδυτών». 

DEBATE ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο αντικαπιταλισμός έχει τις απαντήσεις

Κάτω τα χέρια από τους χειροτέχνες

Συζήτηση με τη συμμετοχή έξι υποψη-
φίων δημάρχων Αθήνας (Παύλος Γε-

ρουλάνος, Νάσος Ηλιόπουλος, Πέτρος
Κωνσταντίνου, Κώστας Μπακογιάννης,
Νίκος Σοφιανός και Γιάννης Τσιρώνης)
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαρ-
τίου στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.
Η συζήτηση έγινε στο πλαίσιο της έκθε-
σης "Βάλτους Χ- Ο Μαύρος χάρτης της
Αθήνας" στην Τεχνόπολη. Οι υποψήφιοι
δέχθηκαν ερωτήσεις για το ρόλο των δή-
μων στην ένταξη των μεταναστών, στην
αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας, της
ξενοφοβίας και της φασιτικής απειλής.  

"Δημοκρατία και ισότητα θα έχουμε αν
δούμε στο δήμο Αθηναίων δήμαρχο γυ-
ναίκα, μετανάστρια, λεσβία, μουσουλμά-
να, καθαρίστρια", τόνισε ο Πέτρος Κων-
σταντίνου εκ μέρους της Ανταρσίας στις
Γειτονιές της Αθήνας. "Ζούμε σε μια πό-
λη που το 25% των κατοίκων είναι μετα-
νάστες αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Διεκδικούμε να έχουν το δικαίωμα να
ψηφίζουν σε όλες τις εκλογές και η έν-
ταξή τους θα στηριχτεί στο μεγάλο κίνη-
μα των εργαζομένων. Θέλουμε όλες τις
υπηρεσίες που αφορούν πρόσφυγες και
μετανάστες και όχι μόνο να τις έχει ο
δήμος και το δημόσιο.

“Αν νομιμοποιείς τη ρατσιστική βία
στα αστυνομικά τμήματα, τότε θα τη
δεις και στις γειτονιές” τόνισε σχετικά
με τις αυξανόμενες επιχειρήσεις της
αστυνομίας με βασικό στόχο τους μετα-
νάστες στο κέντρο της Αθήνας, προσθέ-
τοντας ότι οι διάφορες “επιχειρήσεις εκ-
καθάρισης καταλήψεων μόνο στόχο

έχουν να βάλουν στο στόχαστρο το κί-
νημα αλληλεγγύης. 

Παλεύουμε για να είναι οι γειτονιές
μας ελεύθερες, χωρίς την παρουσία νε-
οναζί, να ολοκληρωθεί η δίκη της Χ.Α και
να πάνε στην φυλακή”.

Συζήτηση με θέμα “Αθήνα, ώρα για
ποδήλατο” πραγματοποίησαν οι 'Ποδη-
λάτες-ισσες” την ίδια μέρα το απόγευμα
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλό-
γου Αρχιτεκτόνων στην Πλάκα, όπου
συμμετείχαν υποψήφιοι δήμαρχοι Aθή-
νας για να καταθέσουν τις θέσεις τους. 

“Κέντρο της συζήτησης ήταν οι θέσεις
πάνω στο ποδήλατο και την πόλη και
από την δική μου πλευρά στάθηκα στην
μεγάλη σημασία που έχει αυτό απέναντι
στις πολιτικές του Τραμπ  για την κλιμα-
τική αλλαγή - τη στιγμή μάλιστα που βρί-
σκεται σε εξέλιξη ένας τεράστιος ξεση-
κωμός μαθητών που λένε αλλαγή συ-
στήματος, όχι αλλαγή κλίματος” δήλωσε

στην Εργατική Αλληλεγγύη, ο Πέτρος
Κωνσταντίνου. 

“Αυτό σημαίνει σύγκρουση με τα καπι-
ταλιστικά συμφέροντα, δηλαδή με τη
βιομηχανία του αυτοκινήτου, σύγκρουση
με την προτεραιότητα στο πετρέλαιο και
στα καύσιμα. Για την πόλη της Αθήνας
σημαίνει μαζική συγκοινωνία σταθερής
τροχιάς και σύγκρουση με την πολιτική
που θέλει τους λιγοστούς ελεύθερους
χώρους να μετατρέπονται σε πάρκινγκ
και τραπεζοκαθίσματα στο όνομα της
αναβάθμισης του τουριστικού κέντρου.
Θέλουμε ο κάθε εργαζόμενος και μαθη-
τής να μπορεί να πηγαίνει με το ποδήλα-
το στη δουλειά του, στο σχολείο του  και
αυτό σημαίνει αφενός ποδηλατόδρο-
μους αφετέρου την εξασφάλιση της δυ-
νατότητας ο δήμος να διαθέτει -μαζικά
και όχι πιλοτικά- ποδήλατα στον κόσμο
που θέλει να μετακινηθεί”.

Γιώργος Πίττας

Με συνθήματα "Καμίνη, Καμίνη, η τέχνη μας θα μείνει" και
"Κάτω τα χέρια από τους χειροτέχνες", οι χειροτέχνες

πραγματοποίησαν μια μαζική και δυναμική διαμαρτυρία μπρο-
στά στο δημαρχείο Αθήνας. Οι χειροτέχνες αγωνίζονται ενάν-
τια στην χωροθέτηση που στόχο έχει να τους διώξει από τους
δρόμους που βγάζουν καθημερινά το ψωμί τους προς όφελος
των μεγάλων συμφερόντων, ενώ νέα συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας πραγματοποιείται την Τετάρτη 20/3 στις 10.30πμ στην
Λιοσίων 22, όπου συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

“Ο Δήμος εδώ και πάρα πολύ καιρό θέλει να μας διώξει από
το Θησείο από τον πεζόδρομο. Δεν το αποδεχόμαστε και γι'
αυτό είμαστε εδώ, θα διεκδικήσουμε τον χώρο μας, ένα χώρο
που τον έχουμε επί έντεκα συναπτά έτη και θα παραμείνουμε.
Εδώ σήμερα διαδηλώνουμε άνθρωποι που μοχθούν καθημερι-
νά για να μπορέσουν να εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους” δή-
λωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη η Εύη Λίτσα, χειροτέ-
χνης και υποψήφια δημοτική
σύμβουλος με την Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας
που συμμετείχε με πανό στην
κινητοποίηση.  

“Να βάλουμε τέλος στην
επιχείρηση εκκαθάρισης των
χειροτεχνών από το Θησείο,
την Αδριανού, την Αιόλου”
δήλωσε ο Πέτρος Κωνσταντί-

νου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας. 
“Εισάγεται στην ΕΠΖ του Δήμου Αθήνας η χωροθέτηση 204

θέσεων για χειροτέχνες στη περιοχή Θησείου ενώ υπάρχει και
άλλο θέμα για χωροθέτηση 100 θέσεων σε άλλα σημεία όπως
στις πλατείες Κεραμεικού, Αυδή Λέοντα & Βικτωρίας. Ο Δήμος
της Αθήνας τρέχει να υλοποιήσει το αντεργατικό κατασκεύα-
σμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με το οποίο υποχρεώνουν τους
ελεύθερους χειροτέχνες να κάνουν έναρξη(!) και να γίνουν
ελεύθεροι επαγγελματίες(!) οδηγούμενοι σε χρεοκοπία και βέ-
βαιο οικονομικό θάνατο. Καθώς οι χειροτέχνες που έχουν πι-
στοποίηση ξεπερνάνε τους 500, η διάθεση με κλήρωση θέσε-
ων στο Θησείο αποκλειστικά, θα οδηγήσει στον αφανισμό εκα-
τοντάδων και στην πείνα.

Η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας καλεί το Δήμο της
Αθήνας να αποσύρει την απαράδεκτη χωροθέτηση με την

οποία άλλωστε διαφωνεί η
συντριπτική πλειοψηφία των
χειροτεχνών. Απαιτούμε ο
Δήμος της Αθήνας να διευκο-
λύνει τους χειροτέχνες να ζή-
σουν ως εργαζόμενοι στους
δρόμους της πόλης, στο Θη-
σείο, στην Αποστόλου Παύ-
λου, την Αδριανού, την Αι-
όλου και όπου αλλού ασκούν
την δραστηριότητα τους αυ-
τή τη στιγμή. 

17/3, Συζήτηση υποψήφιων δημάρχων Αθήνας στο Σεράφειο

14/3, Κινητοποίηση χειροτεχνών έξω από το δημαρχείο της Αθήνας
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Τ.ο Σάββατο 16 Μάρτη στο Βόλο πραγματοποιήθηκε το δεύ-
τερο μεγάλο συλλαλητήριο κατά της καύσης σκουπιδιών
από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ. Πάνω από 5 χιλιάδες

κόσμος διαδήλωσε από το κέντρο της πόλης μέχρι το εργοστά-
σιο σε μια πορεία που κράτησε τρεις ώρες. Σωματεία εργαζομέ-
νων, φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές, συνταξιούχοι, κινήσεις αλλη-
λέγγυων εντός και εκτός Βόλου, μουσικά σχήματα, και όλη η αρι-
στερά έδωσαν το παρόν στη διαδήλωση. Αγωνιστές και αλληλέγ-
γυοι από το κίνημα στις Σκουριές αλλά και από τα Γιάννενα ενάν-
τια στις εξορύξεις διαδήλωσαν μαζί με τους Βολιώτες μέχρι την
ΑΓΕΤ. Οι δύο προσυγκεντρώσεις ενώθηκαν σε μία κοινή πορεία.

Η διαδήλωση αποτέλεσε συνέχεια των πολυάριθμων κινητο-
ποιήσεων ενάντια στην αδειοδότηση την οποία έλαβε η ΑΓΕΤ,
της γαλλοελβετικής πολυεθνικής Lafarge-Holcim, τον Φεβρουά-
ριο του 2017 για την καύση 200.000 τόνων σκουπιδιών RDF
ετησίως, που θα τα αξιοποιεί ως καύσιμο. Κεντρικό ανάμεσα
στα αιτήματα ήταν να μπλοκάρουμε την πρόθεση του Δήμου
Βόλου -και του Μπέου- να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο 42
εκατομμυρίων ευρώ που θα δεματοποιεί τα σκουπίδια σε μπά-
λες SRF και θα τα στέλνει στην ΑΓΕΤ για καύση. Τα απορρίμμα-
τα θα μεταφέρονται με πλοία μέσω Ιταλίας λόγω χαμηλότερου
κόστους. H ίδια η καύση αυτών των υλικών, που αποτελούνται
κυρίως από πλαστικό, παράγει διοξίνες και καρκινογόνες ου-

σίες, οι οποίες μέσω της εισπνοής βλάπτουν σωρευτικά.
Αν και το υπουργείο Περιβάλλοντος έκανε γνωστό, μετά από

την πίεση που δέχθηκε, ότι δεν θα δώσει άδεια στο Δήμο Βό-
λου για δημιουργία εργοστασίου παραγωγής σκουπιδιών για
καύση, την ίδια ώρα η κυβέρνηση πριμοδοτεί αυτές τις δραστη-
ριότητες 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 αυτοί, μαζί και η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές, είναι συ-

νυπεύθυνοι για το αίσχος αυτής της πολιτικής, που πίσω από προ-
οδευτικά λόγια και υποσχέσεις, μολύνει το έδαφος και τα ύδατα,
υποβαθμίζοντας έτσι τα γεωργικά προϊόντα, την ποιότητα της πα-
ραγόμενης τροφής και απειλεί με καρκίνο την τοπική κοινωνία.
Πρόκειται για το λογικό επακόλουθο ενός συστήματος όπου πο-
λυεθνικές εταιρείες, σε συνεργασία πολλές φορές με το κράτος,
ανταγωνίζονται τυφλά σε μια κούρσα που μόνο καρκίνο, θάνατο
και περιβαλλοντική καταστροφή μπορεί να σημαίνει για εμάς.

Η πορεία του Σαββάτου ήταν άλλη μια ένδειξη σε όλους ότι ο
κόσμος είναι εδώ και παλεύει. Για να νικήσουμε χρειάζεται να
μεγαλώσουμε την αντίσταση από τα κάτω. Να ενισχύσουμε το
κίνημα που αγωνίζεται με κέντρο τις ανάγκες μας πάνω από τα
κέρδη τους. Μαζί με την τοπική κοινωνία αλλά και τους εργαζό-
μενους στην ίδια την ΑΓΕΤ να οργανώσουμε αγώνες και απερ-
γίες για να μπλοκάρουμε αυτές τις θανατηφόρες πολιτικές με-
γαλώνοντας τον έλεγχό μας στην πόλη και τα εργοστάσια που
δουλεύουμε. Να κρατικοποιηθεί το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ για
να μπλοκάρουμε τις επιθέσεις και να μπουν οι αποφάσεις της
κάτω από εργατικό έλεγχο αντί να θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες
κυνηγώντας το κέρδος.

Γιάννης Σουμπάσης

Σε εκατομμύρια υπολογίζονται
οι μαθητές -και όχι μόνο- που
διαδήλωσαν σε 2000 μεγάλες

και μικρές πόλεις σε 123 χώρες την
περασμένη Παρασκευή 15 Μαρτίου
στο πλαίσιο της ιστορικής δράσης
“Fridays for future” για την κλιματι-
κή αλλαγή που συνεχίζεται ασταμά-
τητη από τα τέλη του καλοκαιριού
όταν ξεκίνησε αυθόρμητα από μια
μαθήτρια στην Σουηδία.  

Οι φωτογραφίες που κυκλοφο-
ρούν δείχνουν ογκώδη συλλαλητή-
ρια χιλιάδων και δεκάδων χιλιάδων
διαδηλωτών στις μεγάλες  πόλεις
από άκρη σε άκρη σε ολόκληρο τον
πλανήτη: Μελβούρνη, Σίντνεϊ, Λον-
δίνο, Βερολίνο, Πράγα, Παρίσι, Μα-
δρίτη, Ρώμη, Ζυρίχη, Βέρνη, Στοκ-
χόλμη, Σεούλ, Χονγκ Κονγκ, Τόκιο,
Νέο Δελχί, Κέιπ Τάουν, Ρίο Ντε Τζα-
νέιρο, Μέξικο Σίτι, Μπουένος Άιρες,
Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Μόντρε-
αλ, Λευκωσία. (φωτογραφίες στο
tinyurl.com/y6gbcydm).

Πάνω από 10.000 μαθητές διαδή-
λωσαν στο Λονδίνο, όπου είχε προ-
ηγηθεί μαθητική απεργία στις 15
Φλεβάρη και ήδη έχει οριστεί η επό-
μενη για τις 15 Απρίλη. Ανάμεσα στα
συνθήματα που φωνάχτηκαν ήταν
“Να αλλάξουμε το σύστημα να μην
αλλάξει το κλίμα”, “Δεν υπάρχει Σχέ-
διο Β” και “Δεν θα κάνουμε πίσω”.
3.000 μαθητές-τριες διαδήλωσαν
στο Εδιμβούργο, 2,000 στην Γλα-
σκώβη, 2000 στο Μπράιτον, 1500
στο Σέφιλντ και χιλιάδες ακόμα σε
άλλες 20 πόλεις στη Βρετανία.   

Το κίνημα που βασικό αίτημα έχει
τη μείωση των εκπομπών ρύπων,
βδομάδα την βδομάδα, όχι μόνο

δεν ξεφουσκώνει αλλά ριζοσπαστι-
κοποιείται. 

Κοινωνική αλλαγή
“Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει πο-

λύ περισσότερα για να περιορίσει
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρα-
κα. Αυτό πρέπει να αλλάξει και για
να αλλάξει χρειάζεται κοινωνική αλ-
λαγή” δήλωσε στην εφημερίδα So-
cialist Worker στο Λονδίνο, ο Ζάφρ,
μαθητής, ενώ ένα κομμάτι της πο-
ρείας των μαθητών κατευθύνθηκε
και προς την πρωθυπουργική κατοι-
κία στην Ντάουνινγκ Στριτ. 

Μετά τα τεράστια συλλαλητήρια
στις 8 Μάρτη, μέρα της Γυναίκας
και μια μέρα πριν τα αντιφασιστικά-
αντιρατσιστικά συλλαλητήρια της
16ης Μάρτη, οι μαθητικές κινητοποι-
ήσεις για το κλίμα στις 15 Μάρτη,
αποτελούν μέσα σε μόλις μια βδο-
μάδα, το τρίτο μεγάλο παγκόσμιο κι-
νηματικό γεγονός. Ένας δυνατός

άνεμος ελπίδας έχει αρχίσει να φυ-
σάει σε όλο τον πλανήτη ότι μπο-
ρούμε να νικήσουμε ενάντια σε ένα
σύστημα που γεννάει εκμετάλλευση,
καταπίεση, ρατσισμό, φασισμό, κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος.

Στην μικρή πόλη Κράισττσερτς στη
Νέα Ζηλανδία την περασμένη Παρα-
σκευή αυτή η αντίθεση ήταν προφα-
νής. Την ίδια ώρα και μόλις 500 μέ-
τρα από τα Τεμένη που ο φασίστας
έσπερνε το θάνατο σε αθώους αν-
θρώπους επειδή ήταν Μουσουλμά-
νοι- εκατοντάδες μαθητές διαδήλω-
ναν ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Οι τρεις διαδηλώσεις, των Κίτρι-
νων Γιλέκων, της κλιματικής αλλα-
γής και των αντιφασιστών και των
αντιρατσιστών που ενώθηκαν το
Σάββατο στο Παρίσι δείχνει ότι η
δύναμη βρίσκεται στον κοινό αγώνα
και στη γενίκευση της αντίστασης
ενάντια στο σύστημα.

Γ.Π.

Οι μαθητές διαδηλώνουν 
για το κλίμα σε όλο τον κόσμο...

...και στην Ελλάδα

“Ηγη πεθαίνει, όλοι ενωμένοι”, “Σώστε τον πλανήτη, δεν έχουμε άλ-
λο σπίτι” και “Μία γη, μία ευκαιρία” ήταν κάποια από τα συνθήμα-
τα που βροντοφώναξαν εκατοντάδες μαθητές όλων των ηλικιών,

που συγκεντρώθηκαν στις 15 Μάρτη στο Σύνταγμα.

Με πανό και αυτοσχέδια πλακάτ που κατήγγειλαν την καταστροφή του πε-
ριβάλλοντος και απαιτούσαν “αλλαγή συστήματος, όχι κλίματος”, αρχικά οι
μαθητές περικύκλωσαν το συντριβάνι της πλατείας Συντάγματος. Στη συνέ-
χεια προχώρησαν σε πορεία στην Ερμού και τους γύρω δρόμους καταλήγον-
τας στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Στο πλευρό τους βρέθηκαν πολλοί δά-
σκαλοι και καθηγητές τους, ενώ η μαχητική παρουσία και τα συνθήματά τους
κέρδιζαν την επιδοκιμασία περαστικών και τουριστών.

Οι μαθητές Anticapitalista στήριξαν με αφίσα και προκήρυξη την κινητοποί-
ηση, καλώντας τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους σε κλιμάκωση του
αγώνα ενάντια στο “σύστημα που καταστρέφει τις ζωές μας” με επόμενο
σταθμό την αντιρατσιστική-αντιφασιστική διαδήλωση της επόμενης μέρας,
16 Μάρτη.

Συγκέντρωση έγινε και στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, με
τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και οικολογικών οργανώσεων. Η Μαρία,
φοιτήτρια, μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Αφορμή για τις κινητοποι-
ήσεις για το κλίμα, στάθηκε μια 16χρονη μαθήτρια από τη Σουηδία η οποία
κάθε Παρασκευή διαδήλωνε έξω από τη σουηδική βουλή ενάντια στην κλιμα-
τικη αλλαγή. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε έμπνευση για χιλιάδες μαθητές ορ-
γανώνοντας διαδηλώσεις κάθε Παρασκευή. Θετικό είναι ότι και στην Ελλάδα
γίνεται τέτοια προσπάθεια”.

Ο Οδυσσέας Χιλιτίδης από την “Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης” δήλωσε
πως “Η κλιματική αλλαγή οφείλεται στην άνοδο της θερμοκρασίας του πλανή-
τη. Αυτή προκαλείται από την αύξηση του ποσοστού του διοξειδίου του άν-
θρακα και άλλων αερίων που παράγονται κατά την καύση ορυκτών όπως πε-
τρέλαιο, λιγνίτης, κάρβουνο, φυσικό αέριο κ.α. Παρ' όλα αυτά οι κυβερνήσεις
και οι μεγάλες πολυεθνικές αρνούνται να πάρουν τα μέτρα που απαιτούνται
μιας και δρουν με βάση το κέρδος αδιαφορώντας για την καταστροφή”.

ΒΟΛΟΣ Μαζικό ΟΧΙ στην καύση σκουπιδιών

15/3, Λονδίνο

16/3, Βόλος

15/3, Αθήνα
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Την Παρασκευή 15 Μάρτη, 50 άτο-
μα δολοφονούνται στη Νέα Ζη-
λανδία από έναν φασίστα που

έχει εμπνευστεί από θέσεις της γαλλι-
κής άκρας δεξιάς  -τις οποίες αναπαρή-
γαγε ο Κολόμπ, τότε υπουργός εσωτε-
ρικών του Μακρόν. 

Την ίδια μέρα δεκάδες χιλιάδες μα-
θητές κάνουν αποχή και διαδηλώνουν
στη Γαλλία. Για τον πλανήτη, τον πλα-
νήτη μας, δε νοιάζεται ο Μακρόν, που
φεύγει το Σαββατοκύριακο για σκι.

Το Σάββατο 16 Μάρτη πάνω από
100.000 διαδηλωτές διαδηλώνουν στο
Παρίσι για την κοινωνική δικαιοσύνη και
το κλίμα, ενάντια στον ρατσισμό και την
αστυνομική καταστολή. Για τον κόσμο,
τον κόσμο μας, δε νοιάζεται ο Μακρόν.
Kάνει σκι στις Άλπεις.

Αργά το απόγευμα, οι τέντες του
Φουκέ, ενός εμβληματικού εστιατόριου
των πλουσίων στα Ιλίσια Πεδία, έχουν
πιάσει φωτιά. Γι’ αυτόν τον κόσμο, το δι-
κό του κόσμο, νοιάζεται ο Μακρόν. Και
επιστρέφει επειγόντως από τα χιόνια. 

Είναι αυτή η τεραστίων διαστάσεων
κυνικότητα που του έχει γυρίσει μπού-
μερανγκ με αποτέλεσμα εδώ και μήνες
κάθε Σάββατο οι δρόμοι του Παρισιού
να πλημμυρίζουν από διαδηλωτές. Αλ-
λά αυτό το Σάββατο υπάρχει μια ποιοτι-
κή διαφορά.

Λίγο μετά το μεσημέρι, χιλιάδες Κί-
τρινα Γιλέκα φτάνουν από τα Ιλίσια Πε-
δία για να διαδηλώσουν μαζί με τις
προσυγκεντρώσεις που έρχονται από
παντού για την αντιφασιστική-αντιρα-
τσιστική Πορεία Αλληλεγγύης. Συμμε-
τέχουν οικογένειες των θυμάτων αστυ-

νομικής βίας, συλλογικότητες των sans-
papiers, κόσμος από τα φτωχά προ-
άστια του Παρισιού αλλά και απεργοί
ταχυδρόμοι και συνδικαλιστές από το
χώρο της ενέργειας. Πριν ξεκινήσει, οι
διαδηλωτές κρατάνε ενός λεπτού σιγή
για τα αδέλφια μας στη Νέα Ζηλανδία,
θύματα ισλαμοφοβίας και του θεσμικού
ρατσισμού.

Κοινή διαδήλωση
Στην πλατεία της Όπερας, φαίνεται

πόσο μαζικό είναι το συλλαλητήριο, γε-
λοιοποιώντας τα νούμερα που αναγγέλ-
λει η κυβέρνηση. Εκεί η αντιρατσιστική
Πορεία Αλληλεγγύης συναντιέται με την
πορεία για το κλίμα. Σε μια συμβολική
στιγμή της σύγκλισης των αγώνων τα
δύο κομμάτια διαδηλωτών αποφασίζουν
να βαδίσουν μαζί. Πλέον πάνω από
100.000 άτομα διαδηλώνουν στο κέντρο
του Παρισιού.  Σηματοδοτώντας  τη
δουλειά που είχε γίνει από πριν ενάντια
στο φασισμό και τον ρατσισμό, η Πορεία
Αλληλεγγύης περνάει μπροστά, στην
κορφή της κοινής διαδήλωσης. Φτάνον-
τας στο Μπαρμπές (λαϊκή συνοικία του
Παρισιού που κατοικείται κυρίως από
Άραβες) οι κάτοικοι χαιρετίζουν την πο-
ρεία με συνθήματα ενάντια στον Μπου-
τεφλίκα, τον πρόεδρο της Αλγερίας.

Οι φλόγες στις τέντες του Φουκέ γί-
νονται σύμβολο μιας μαζικής οργής.
Σύμβολο επίσης των ρωγμών που ανοί-

γονται στον κυνικό κόσμο των πλού-
σιων και της εξουσίας όταν η απάντηση
δίνεται συνολικά: Η Ραμάτα και η Άσα,
αδελφές δυο νέων που σκοτώθηκαν
από την αστυνομία στις φτωοχογειτο-
νιές, παίρνουν το λόγο όταν φτάνει η
πορεία για το κλίμα. Ο εκπρόσωπος της
Greenpeace  παίρνει το λόγο δίπλα
στους εκπροσώπους των μεταναστών,
των sans-papiers (χωρίς χαρτιά) και
των οικογενειών των θυμάτων της
αστυνομικής καταστολής. Και τα Κίτρι-
να Γιλέκα είναι παντού και στις δυο πο-
ρείες.

Για σας που κλαίτε το Φουκέ για να
εξηγήσετε ότι ο κόσμος σας κινδυνεύει,
ακούστε τι σας λέει η 16 Μάρτη: ούτε
τους νεκρούς μας δε θα κηδεύουμε
σιωπηλά πλέον, ούτε τον πλανήτη στον
οποίο ανήκουν. Είναι ο τρόπος μας, ο
καλύτερος και ο μόνος, να τους δώσου-
με ζωή ξανά. 

Ντενί Γκοντάρ, NPA
Υ.Γ Και ο αγώνας συνεχίζεται: Σήμε-

ρα Τρίτη 19 Μάρτη, τα συνδικάτα κα-
λούν πανεργατική απεργία, με καλέ-
σματα επίσης από τα συνδικάτα της
βιομηχανίας, της εκπαίδευσης, των τα-
χυδρομείων, των σιδηροδρομικών κλπ.
Στις 3 Απρίλη, συνδικάτα και συλλογι-
κότητες των sans-papiers (μετανάστες
χωρίς χαρτιά) ξεκινάνε από κοινού καμ-
πάνια για νομιμοποίηση των sans-pa-
piers.

Ούτε η ανακοίνωση του προέδρου της Αλγερίας
Μπουτεφλίκα ότι δεν θα ξανακατέβει στις εκλο-
γές ούτε η παραίτηση του πρωθυπουργού του

Κουαχίγια ούτε οι υποσχέσεις του νέου πρωθυπουργού
Μπεντουί για νέα “τεχνοκρατική κυβέρνηση” έχουν κα-
ταφέρει να σταματήσουν το ρεύμα της εξέγερσης που
σαρώνει την Αλγερία.

Την περασμένη Παρασκευή 15 Μάρτη, ξανά ένας τε-
ράστιος αριθμός διαδηλωτών ξεχύθηκε στους δρόμους
των πόλεων της Αλγερίας. Σε αυτό το κίνημα κεντρικό
ρόλο παίζει η εργατική τάξη με τη γενική απεργία την
προηγούμενη βδομάδα να απλώνεται από τα σχολεία,
τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία στις συγκοινωνίες,
τις κλωστοϋφαντουργίες, στο φυσικό αέριο και το πε-
τρέλαιο. Είναι αυτή η δύναμη που κάνει την άρχουσα
τάξη να τρομάζει και να υποχωρεί κάτω από τον φόβο
ότι μια εξέγερση για την ανατροπή ενός προέδρου μπορεί να
οδηγήσει σε μια επανάσταση απέναντι στην ίδια.  

Μετά τις πρόσφατες μεγάλες κινητοποιήσεις στην Τυνη-
σία, ήρθε τώρα η σειρά της Αλγερίας να καταρρίψει το κυ-
ρίαρχο μοτίβο που ακολούθησε η ήττα της Αραβικής Άνοιξης

ότι οι επαναστάσεις είναι καταδικασμένες να καταλήγουν σε
αποτυχία. Η Αλγερία δείχνει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι
απέναντι σε ιμπεριαλιστές, στυγνούς δικτάτορες, αυταρχικά
καθεστώτα, αντιδραστικές δυνάμεις όπως το ISIS, η δύναμη
για αλλαγή  βρίσκεται στο μαζικό κίνημα της εργατικής τάξης
που επιστρέφει δυναμικά.

Η έκθεση «Βαλ’ τους Χ», συλλογική έκθεση στην οποία
συμμετέχουν 25 καλλιτέχνες με 50 έργα για ισάριθ-
μες επιθέσεις της ναζιστικής συμμορίας, είναι αναμ-

φίβολα μια μεγάλη συνεισφορά στην προσπάθεια να μαθευ-
τούν πλατιά τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής, ιδιαίτερα εν
όψει του τέλους της δίκης. Πέρα από τις γνωστές και εμβλη-
ματικές δολοφονικές επιθέσεις, τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, την επίθεση στους συνδικαλιστές του Περάματος,
την επίθεση στους Αιγύπτιους ψαράδες, την απόπειρα αν-
θρωποκτονίας του Δημήτρη Κουσουρή και τον άγριο ξυλο-
δαρμό του σπουδαστή Αλέξη Λάζαρη, η έκθεση θυμίζει και
μια σειρά άλλες επιθέσεις, λιγότερο γνωστές αλλά όχι λιγό-
τερο αποτρόπαιες. 

Μπαίνοντας στην αίθουσα της έκθεσης (όπως και στο site
valtousx.gr) βλέπει κανείς τον χάρτη της Αθήνας με «Χ» στα
σημεία των επιθέσεων. Είναι εμφανής η συγκέντρωση της
δολοφονικής δράσης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμο-
να, της Βικτώριας και της πλ. Αττικής, στην εμβέλεια δηλαδή
των πρώην κεντρικών «γραφείων» της Δηλιγιάννη (στ. Λαρί-
σης). Ρίχνοντας μια ματιά στις ημερομηνίες των επιθέσεων
παρατηρεί εύκολα την κλιμάκωσή τους την εποχή της εκλο-
γικής ανόδου της ΧΑ, το 2012 και 2013. Και κοιτώντας τα έρ-
γα, θα δει όλα τα κοινά των επιθέσεων: σκούρα χρώματα και
πολύ μαύρο, που υποδηλώνουν ότι η ναζιστική συμμορία
δρα νύχτα, ομάδες ατόμων που περικυκλώνουν το θύμα
τους, ερωτήσεις «έχεις χαρτιά» και «από πού είσαι», διότι
συχνά παρίσταναν τους αστυνομικούς, όπλα και πάρα πολύ
αίμα. Οι καλλιτέχνες αποτυπώνουν την φρίκη δίνοντας έμ-
φαση στα εφιαλτικά, σαν ζόμπι πρόσωπα του φασισμού -άλ-
λοτε με μάτια άλλοτε όχι, πάντα με εκφράσεις απύθμενου
μίσους.

Σε δύο έργα στο φόντο δεσπόζει η εκκλησία του Άγιου
Παντελεήμονα, το σημείο από το οποίο προσπάθησε η Χρυ-
σή Αυγή να εγκαθιδρύσει για πρώτη φορά τον οργανωμένο
τρόμο, ήδη από το 2009. Σε πάνω από τρία, αποτυπώνονται
επιθέσεις σε παιδιά ή/και εγκύους. Πολλές από τις λιγότερο
γνωστές επιθέσεις που περιλαμβάνει η έκθεση έχουν φτάσει
στη δικαιοσύνη: «Κρατούσε σημαία» - για την επίθεση σε βά-
ρος μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Πετρούπολη, «Φωτιά» - για
τον εμπρησμό του μπαρ Cointreau, «Για τα μάτια μιας κοπέ-
λας» - για τη δολοφονική επίθεση σε βάρος μαθητή, «Στην
καρδιά του» - για το μαχαίρωμα μετανάστη στη Μεταμόρφω-
ση μετά από αντιφασιστική πορεία-απάντηση σε εμπρησμό
κομμωτηρίου που άνηκε σε μετανάστη (ο εμπρησμός του
κομμωτηρίου είναι επίσης το θέμα ενός από τα έργα), «Δυο
φορές στο στήθος» -για την επίθεση του τάγματος της
Σκορδέλη σε Αφγανούς, «Μικρά παιδιά»- για την επίθεση
στο Συνεργείο. Άλλες έχουν αγνοηθεί προκλητικά από τις
αρχές, όπως η δολοφονία του Αλίμ Αμπντούλ Μάναν, στο
πογκρόμ του 2011 (έργο «Αλίμ»).

Info: Η έκθεση, αρχικά προγραμματισμένη μέχρι τις 17/3,
πήρε παράταση ως τις 25/3. Τεχνόπολις, Γκάζι, είσοδος
ελεύθερη. Ανοιχτά κάθε μέρα ως τις 9μμ.

Α.Φ.

Παραμένει στους δρόμους η Αλγερία

ΠΑΡΙΣΙ 
Ακούστε 
τι σας λέει 
η 16 Μάρτη

ΕΚΘΕΣΗ “Βαλ'τους Χ”

16 Μάρτη, Παρίσι

15/3, Αλγέρι

«Επίθεση στον Αλέξη Λάζαρη», έργο του Γ. Μικάλεφ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7πμ

ΠΕΜΠΤΗ 21/3
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/3
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Ελ. Βενιζέλου κ Έβρου 6μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Market In Μεταξουργείο 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΒ Βασιλόπουλος 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
Πεζόδρομος Κομνηνών 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/3
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ Λαική Γκράβας 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11.30πμ
ΤΑΥΡΟΣ Σκλαβενίτης 12μεσ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
Ν. ΚΟΣΜΟΣ Μετρό 12μεσ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλατεία Πλαστήρα 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μεσ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
“Τζάντε” Πετρουπόλεως 12 μεσ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μουσείου
ΕΑΜικής Αντίστασης) 12μεσ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 12μεσ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 12μεσ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου 12μεσ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μεσ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μεσ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μεσ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Περιβολάκη 12μεσ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μεσ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ

Παρελάσεις
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/3

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πλ. Γαρδένιας 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ 
Αγ. Σοφίας και Χρυσ. Σμύρνης 11πμ
ΝΙΚΑΙΑ Κύπρου 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πλ. Κοραή και Ηρώων Πολυτε-
χνείου 11.30πμ
ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ Πλ. Αναλήψεως 10πμ
Ν. ΙΩΝΙΑ Μ. Ασίας και Ηρακλείου 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 11.30πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Γιαβάση και Αγ. Ιωάννου 10πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλ. Κύπρου 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου και Γαλατσίου 10.30πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ
Αγ. Νικολάου και Ρήγα Φεραίου 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Δημαρχείο 11.30πμ
ΒΟΛΟΣ Λιμάνι 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πλατεία Ελευθερίας 11πμ

Εξορμήσεις

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 καφέ Σταθμός 8μμ
Η ισλαμοφοβία δολοφονεί
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η ισλαμοφοβία δολοφονεί
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρε-
σπών
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59 8μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 στέκι Αριστερής Κίνησης
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3
καφέ Spirit (πλατεία Βυζαντίου) 7μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλητής: Αντώνης Αντύπας

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 
στοά Σαρκά, Α’κτίριο, β’ όρ. 7μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλήτρια: Μαρία Χριστοδούλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 καφέ Ζωή 7μμ
Η επιτυχία της 16 Μάρτη, το μέλλον ανή-
κει στην επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Η επιτυχία της 16 Μάρτη, το μέλλον ανή-
κει στην επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 καφέ Άνεμος 7μμ
Η επιτυχία της 16 Μάρτη, το μέλλον ανή-
κει στην επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.45μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 
γρ.δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΙΑ 7.30μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων 
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 
γρ.δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΙΑ 7.30μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-

στερά
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 
καφέ Μικρές Γεύσεις (πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Καπιταλισμός και περιβάλλον
Ομιλητές: Γιάννης Αργυροκαστρίτης,
Μαρία Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 
πολιτιστικό κέντρο Αντ. Σαμαράκης 8μμ
Βενεζουέλα – από τον Λούλα στον Βολ-
σονάρο
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 καφέ Deja 
(Φωκ. Νέγρη και Σκόπελου) 7.30μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
16 Μάρτη, η μεγαλύτερη διεθνής αντιφα-
σιστική κινητοποίηση και η συνέχεια!
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου)
αιθ. Υ στο υπόγειο, 8μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 καφέ Κρίκος 7μμ
16 Μάρτη, η μεγαλύτερη διεθνής αντιφα-
σιστική κινητοποίηση και η συνέχεια!
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ- ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 καφέ «6» 7μμ
16 Μάρτη, η μεγαλύτερη διεθνής αντιφα-
σιστική κινητοποίηση και η συνέχεια!
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
16 Μάρτη, η μεγαλύτερη διεθνής αντιφα-
σιστική κινητοποίηση και η συνέχεια!
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 καφέ 1968
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
16 Μάρτη, η μεγαλύτερη διεθνής αντιφα-
σιστική κινητοποίηση και η συνέχεια!
Ομιλητής: Δημήτρης Σ τεφανάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 καφέ 1968 (στοά Θη-
σέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΤΑΥΡΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 καφέ Τζένγκα 7μμ
16 Μάρτη, η μεγαλύτερη διεθνής αντιφα-
σιστική κινητοποίηση και η συνέχεια!
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 καφέ Τζένγκα 7μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 21/3 
καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30) 8μμ
16 Μάρτη, 
η μεγαλύτερη διεθνής αντιφασιστική 
κινητοποίηση και η συνέχεια!
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 28/3 
καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30) 8μμ
Το μέλλον ανήκει 
στην επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

• ΠΕΜΠΤΗ 4/4 
καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30) 8μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Γιούλη Καλοφωλιά

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3 
καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3 καφέ Μυρτίλο 7.30μμ
Ενάντια στην καταπίεση, η θεωρία και η
πράξη
Ομιλήτρια: Τζέρυ Μιλούση

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
16 Μάρτη, η μεγαλύτερη διεθνής αντιφα-
σιστική κινητοποίηση και η συνέχεια!
Ομιλητής: Άγγελος Διονυσακόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3 δημαρχείο 7μμ
Η δικαιοσύνη τους και η δικαιοσύνη μας
Ομιλήτρια: Μαρία Σιδέρη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΒΟΛΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 21/3 
Θόλος (πανεπιστήμιο) 7μμ
Το μέλλον ανήκει 
στην επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης
• ΠΕΜΠΤΗ 28/3 
Θόλος (πανεπιστήμιο) 7μμ
Η απεργιακή 8 Μάρτη
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη
• ΠΕΜΠΤΗ 4/4 
Θόλος (πανεπιστήμιο) 7μμ
Διεθνιστικό ΟΧΙ 
στη Συμφωνία των Πρεσπών
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3 καφέ Βυζάντιο 7μμ
16 Μάρτη, 
η μεγαλύτερη διεθνής αντιφασιστική 
κινητοποίηση και η συνέχεια!
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΠΑΤΡΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 21/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η συνέχεια μετά τις 16 Μάρτη
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
• ΠΕΜΠΤΗ 28/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η πάλη των γυναικών και οι δημοτικές
εκλογές
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη
• ΠΕΜΠΤΗ 4/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3 καφέ Τρίλιζα 8μμ
Η επιτυχία της 16 Μάρτη, το μέλλον 
ανήκει στην επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3 καφέ Ποέτα 8μμ
Η επιτυχία της 16 Μάρτη, το μέλλον 
ανήκει στην επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3 
καφέ Καμπόης 6.30μμ
Η επιτυχία της 16 Μάρτη, το μέλλον 
ανήκει στην επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΠΕΠΜΤΗ 21/3 Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλήτρια: Βασιλική Γκαδάτσιου

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 21/3 
Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων 
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 28/3 Σύλλογος Δασκάλων
7μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3 καφέ Σαρδανάπαλος
(Πλ.Άνοιξη - Ζωγράφου) 7μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3 καφέ Σκαντζόχοιρος 7μμ
Η ισλαμοφοβία δολοφονεί
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3 
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Η ισλαμοφοβία δολοφονεί
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3 Goody’s 8μμ
Η ισλαμοφοβία δολοφονεί
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου 7μμ
Η ισλαμοφοβία δολοφονεί
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3 καφέ Βαβέλ 8μμ
Η ισλαμοφοβία δολοφονεί
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ο αντιρατσισμός, όπλο για το κίνημα των
Κίτρινων Γιλέκων
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

Στις σχολές
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 αιθ. 516, 2μμ
Το μέλλον ανήκει 
στην επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3 αιθ. Β2, 2μμ
Το μέλλον ανήκει 
στην επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3 αιθ. προβολών ΣΓΤΚΣ 3μμ
Το μέλλον ανήκει στην επαναστατική αρι-
στερά
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΠΘ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3 φουαγιέ 4μμ
Το μέλλον ανήκει 
την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

Μαρξιστικά Φόρουμ



20 Μάρτη 2019, Νο 1366Το εργατικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Τί φταίει για την κρίση στην ΓΣΕΕ;
Το 37ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ στην Καλαμά-

τα δεν πραγματοποιήθηκε. Μπορεί οι κα-
ταγγελίες να δίνουν και να παίρνουν για

«τραμπουκισμούς» από την μία μεριά και «ερ-
γοδοτικές μαφίες» από την άλλη, αλλά αυτό εί-
ναι μονάχα η επιφάνεια και δεν μπορεί να εξη-
γήσει από μόνο του το γεγονός. Πρόκειται για
μια εξέλιξη στην οποία πρέπει να μείνουμε για-
τί υπάρχουν πολλοί «καλοθελητές», έτοιμοι να
δώσουν τις λάθος εξηγήσεις. Ξανά και ξανά
ακούγονται φωνές «…για τον κόσμο που έχει
απογοητευτεί από τα συνδικάτα…», που
«...στρέφει την πλάτη του σε αυτά…». Λίγο πο-
λύ μια προσπάθεια να ρίξουν τις ευθύνες
στους εργαζόμενους που τάχα έχουν κουρα-
στεί και απογοητευτεί και απομακρύνονται από
το συνδικαλιστικό κίνημα. Η αλήθεια όμως βρί-
σκεται μακριά από αυτές τις επιφανειακές εξη-
γήσεις. Στην πραγματικότητα η μη πραγματο-
ποίηση του συνέδριου της ΓΣΕΕ είναι ένα κα-
θαρό δείγμα της κρίσης της συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας που υπάρχει τα τελευταία
χρόνια.

Το πρώτο στοιχείο για να εξηγήσουμε αυτήν
την κρίση της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας
έχει να κάνει με το ότι η ηγεσία των συνδικά-
των ουσιαστικά έχει αποδεχτεί τα μνημόνια.
Έχει αποδεχτεί όλη την επιχειρηματολογία της
άρχουσας τάξης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική
λύση παρά μόνο η αποδοχή των πολιτικών που
εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις τα τελευταία δέκα
χρόνια (μαζί και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ), με την
ελπίδα ότι η ανάκαμψη της οικονομίας θα δώ-
σει περιθώρια για να βελτιωθεί στο μέλλον η
κατάσταση της εργατικής τάξης. 

Η ανατροπή των μνημονίων δεν είναι στην
ατζέντα της και έχουμε δει με τον πιο καθαρό
τρόπο την άρνηση της ΓΣΕΕ να στηρίξει την
οποιαδήποτε μάχη δίνει ο κόσμος της δουλει-

άς για τα δικαιώματά του. Στο μεγάλο ξεπού-
λημα των ιδιωτικοποιήσεων, η ηγεσία της
ΓΣΕΕ αντί να συντονίσει τις διάσπαρτες αντι-
στάσεις, άφησε τον κάθε χώρο να δίνει μόνος
του τις μάχες. Ακόμη και στη μάχη ενάντια
στον νόμο για τα Συνδικάτα και το δικαίωμα
στην απεργία, αρνήθηκε να οργανώσει την
οποιαδήποτε σύγκρουση. 

Στην πραγματικότητα η συνδικαλιστική γρα-
φειοκρατία πολιτικά, βρίσκεται μίλια δεξιότερα
από τον κόσμο στους χώρους δουλειάς. Η προ-
σπάθειά τους ήταν να κάνουν από τα δεξιά αν-
τιπολίτευση στην κυβέρνηση, προσπαθώντας
να  βάλουν στην ατζέντα τους κάθε είδους Πα-
τούληδες με την «κοινωνική συμμαχία». Όμως
και αυτό το σχέδιο ναυάγησε, και η «κοινωνική
συμμαχία» παρέμεινε ένα άδειο κουφάρι. 

Διεκδικήσεις
Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι πλέον  η συν-

δικαλιστική γραφειοκρατία, δεν έχει την εύκο-
λη δυνατότητα των παζαριών με τις κυβερνή-
σεις. Η συνδικαλιστική ηγεσία και κατά κύριο
λόγο η ΠΑΣΚΕ, για δεκαετίες είχε αναλάβει
τον ρόλο του ενδιάμεσου, ανάμεσα στις εργα-
τικές διεκδικήσεις και την κυβέρνηση του ΠΑ-
ΣΟΚ που κυβερνούσε το μεγαλύτερο διάστημα
της μεταπολίτευσης. Ο νόμος 1264 που έφερε
το ΠΑΣΟΚ το 1982 δυνάμωσε την «διαπραγμα-
τευτική δύναμη» των συνδικαλιστικών ηγεσιών. 

Οι γραφειοκράτες είχαν την πρόσβαση στα
υπουργεία και ήταν σε μια συνεχή διαπραγμά-
τευση για να μπορούν να μαγειρεύουν συμβι-
βασμούς, να φρενάρουν τις αντιπαραθέσεις
όταν ξεσπούσαν, και να διατηρούν την εργα-
σιακή ειρήνη. Αυτή η δυνατότητα έχει περιορι-
στεί ακόμη και για τα υψηλά κλιμάκια της γρα-
φειοκρατίας. O εύκολος δρόμος του παζαρέ-
ματος έχει κλείσει. Η μόνη δυνατότητα για να

κερδίσεις πράγματα για τους εργαζόμενους
υποχρεωτικά έρχεται μέσα από τη σύγκρουση
με τις πολιτικές της άρχουσας τάξης και των
κυβερνήσεων, αλλά αυτόν τον δρόμο η δεξιά
πολιτική της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας
τον κρατάει κλειστό.

Και δεν υπάρχει προς το παρόν καμία δύνα-
μη στο επίπεδο της συνδικαλιστικής γραφει-
οκρατίας που να μπορεί να παίξει αυτόν τον
ρόλο. Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στο συνδικαλι-
στικό επίπεδο, παρόλο που δεν είναι αμελητέ-
ες, δεν έχουν την δύναμη να αντικαταστήσουν
την ΠΑΣΚΕ σε αυτόν τον ρόλο του επίσημου
συνομιλητή και διαπραγματευτή με τους
υπουργούς. Και αυτό το στοιχείο εντείνει την
κρίση στους κόλπους της συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας.

Το τρίτο στοιχείο που χρειάζεται να μείνου-
με είναι το γεγονός ότι ο κόσμος στους χώ-
ρους δουλειάς συνεχίζει να αγωνίζεται για να
ξηλώσει τις μνημονιακές πολιτικές. Δέκα χρό-
νια μνημονίων, και τέσσερα χρόνια κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν καταφέρει να τσακί-
σουν τη δύναμη της εργατικής τάξης και την
εργατική αντίσταση. Αντίθετα παραμένει η μα-
χητική διάθεση μεγάλου κομματιού κόσμου
που συγκρούεται με τους μνημονιακούς περιο-
ρισμούς και παραμένει με το βλέμμα στραμμέ-
νο στην αριστερά. 

Σε κάθε ευκαιρία οι εργαζόμενοι βγαίνουν
μαζικά στους δρόμους και παλεύουν. Πριν ένα
μήνα είχαμε μια τεράστια κινητοποίηση των
εργαζόμενων στα ΕΛΤΑ ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση. Πριν λίγες βδομάδες είχαμε τους ερ-
γαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς να γεμί-
ζουν την Μεσογείων στην απεργιακή τους δια-
δήλωση ενάντια στις απολύσεις. Το προηγού-
μενο καλοκαίρι είχαμε την απεργία στην Co-
sco για την Συλλογική Σύμβαση. Τους προ-
ηγούμενους μήνες είχαμε την απεργία στο
Ωνάσειο, τις απεργίες των εργολαβικών στη
ΔΕΣΦΑ για την μονιμοποίηση τους. Ο κατάλο-
γος αυτός δεν έχει τέλος και όσο η συνδικαλι-
στική γραφειοκρατία βρίσκεται μακριά από αυ-
τή τη διάθεση των εργαζόμενων, αυτό μεγαλώ-
νει την κρίση της. 

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλά-
βουμε την κρίση που υπάρχει στους κόλπους
της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας και να
εξηγήσουμε τις εξελίξεις στο τελευταίο συνέ-
δριο της ΓΣΕΕ. Όμως πάνω απ’ όλα για να δυ-
ναμώσουμε τον συνδικαλισμό στους χώρους
δουλειάς. Με καθαρό προσανατολισμό σύγ-
κρουσης με τα μνημόνια και την πολιτική που
συνεχίζει να εφαρμόζει η κυβέρνηση, προβάλ-
λοντας την εναλλακτική διέξοδο των εργατών.
Με την στήριξη όλων των απεργιακών μαχών
που συνεχίζουν να δίνουν οι εργαζόμενοι σε
κάθε χώρο δουλειάς, το άπλωμα και τον συν-
τονισμό. Με τη συγκρότηση ομάδων μαχητι-
κών εργατών από τα κάτω σε κάθε χώρο δου-
λειάς που οργανώνουν τους χώρους τους και
κλιμακώνουν τις μάχες. Αυτή την προσπάθεια
κάνει ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και
το Συντονιστικό των Νοσοκομείων τα τελευ-
ταία χρόνια και αποδίδει. Έτσι φτάσαμε στην
οργάνωση της απεργιακής 8 Μάρτη, έτσι
έχουμε να συνεχίσουμε την επόμενη περίοδο.

Τάσος Αναστασιάδης

Από 14-17/3 είχε προγραμματισθεί να γίνει το 37ο συνέδριο της ΓΣΕΕ στην Καλαμάτα.
Το συνέδριο ποτέ δεν ξεκίνησε. Στην πραγματικότητα, διαδραματίσθηκε μια σκληρή
αντιπαράθεση μηχανισμών των μεγάλων παρατάξεων για να μοιράσουν τα κουκιά

μακριά από τα προβλήματα των εργαζόμενων. Για την γραφειοκρατική-φιλοεργοδοτική-φι-
λοκυβερνητική ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ (κυρίως ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ, εσχάτως κι η παράταξη
ΕΑΚ που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ) δεν χρειάζονται συστάσεις για τις ευθύνες της για το τι
ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ στην ουσία σε όλο το διάστημα που η εργατική τάξη δέχεται πρωτοφανή επί-
θεση από το κεφάλαιο, ιδιαίτερα στα χρόνια των μνημονίων. 

Αλλά και το ΠΑΜΕ, παρόλο που αυτοχαρακτηρίζεται «ταξικό», απαξιώνει να στηρίξει
αγωνιστικές πρωτοβουλίες που δεν ελέγχει, σε πολλές δε περιπτώσεις συμμετέχει και συν-
διαμορφώνει μια γραμμή συμβιβασμών και υποχωρήσεων ή απραξίας μαζί με τις ηγετικές
παρατάξεις στη ΓΣΕΕ, όπως έκανε το 2016 για το νόμο Κατρούγκαλου, πιο πρόσφατα στις
14/11/2018, κι ακόμα πιο πρόσφατα δεν στήριξε πανεργατική κινητοποίηση για την Παγκό-
σμια Μέρα Γυναικών στις 8 Μάρτη (π.χ. στο ΕΚΑ και σε μια σειρά άλλα σωματεία). Σε πολ-
λές δε περιπτώσεις –όπου το ευνοούν οι συσχετισμοί– εφαρμόζει εκλογικές πρακτικές που
δεν διαφέρουν από των παρατάξεων της ηγεσίας της ΓΣΕΕ. Με τη στάση του βέβαια και
την αντίδρασή του στην Καλαμάτα εμπόδισε να ξεκινήσουν οι νόθες διαδικασίες του συνε-
δρίου, αυτή όμως η αναμέτρηση μηχανισμών από μόνη της δεν βοηθάει την εργατική τάξη
να κερδίσει σε αυτοπεποίθηση και μαχητικότητα, αντίθετα συντελεί σε ένα κλίμα απαξίω-
σης κι απογοήτευσης. 

Οι εργαζόμενοι όμως δεν συνθηκολογούν, οι αγώνες πληθαίνουν για να «πάρουμε πίσω
όλα όσα μας πήραν». Αυτό που χρειάζεται είναι αποτελεσματικός συντονισμός των αγώνων
που ξεκινούν από τα κάτω με άμεση συμμετοχή των εργαζομένων, με ενότητα και χωρίς σε-
χταριστικούς αποκλεισμούς. Αυτό θα δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις για την αναγκαία
αναγέννηση κι ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος, για διαμόρφωση κι ανάδειξη
συσχετισμών στους εκπροσώπους που θα σέβονται και θα στηρίζουν τους αγώνες, τις δια-
δικασίες και πρωτοβουλίες της βάσης.

Βασίλης Συλαϊδής, Μέλος ΔΣ ΕΚΑ (από ΑΤΕ-ΕΚΑ)

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 σε-
ξουα λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι κά
κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια λι στι κή
κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει τελειω τι κά
τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της εργα τι κής τά -
ξης σε διε θνή κλί μα κα από τη Nέα Yόρ κη ως τη
Σε ούλ και από το Λον δί νο ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρατσι -
σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί να δια -
σπά σει τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λεία της
“δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί ζου με το
σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 
Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των μειο νο τή -
των στη Θρά κη και τη Mα κε δο νία και στα μέ τρα
αστυ νό μευ σης των μετα να στών. 

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

Παλεύουμεγια

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Στην προβολή της ταινίας της Σάρα
Γκάβρον «Σουφραζέτες» προχώρη-
σε η ΕΡΤ2, μία ημέρα μετά τις 8

Μάρτη. Ήταν αναμφισβήτητα μια πολύ
καλή επιλογή για τη φετινή επέτειο της
Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών που μετα-
τράπηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε
πανεργατική απεργιακή κινητοποίηση. Η
ταινία γυρίζει στο Λονδίνο του 1912 και το
πρώτο κύμα χειραφέτησης των γυναικών,
αναβιώνοντας τον σκληρό αγώνα που
έδωσαν οι «σουφραζέτες» για το δικαίωμα
στην ψήφο. Και αξίζει ιδιαίτερα γιατί
εστιάζει στη συμμετοχή και το ρόλο των
εργατριών γυναικών στη μάχη.

Η ίδια η πρωταγωνίστρια, η Μοντ, είναι
μια πλύστρα από το Μπέθναλ Γκριν που
ζει μια δύσκολη ζωή με τον άντρα και το
μικρό γιο της. Ενεργοποιείται σταδιακά
στον αγώνα όταν βρίσκεται τυχαία μπρο-
στά σε μια ακτιβίστικη επίθεση μιας ομά-
δας σουφραζετών και στη συνέχεια, στην
αίθουσα ακροάσεων του βρετανικού κοι-
νοβουλίου που εξέταζε το αίτημα της γυ-
ναικείας ψήφου. Εκεί αφηγείται τη ζωή
της: πώς γεννήθηκε ουσιαστικά μέσα στο
πλυντήριο, έχασε τη μάνα της από αναθυ-
μιάσεις στα τέσσερά της χρόνια, ξεκίνησε
να δουλεύει στον ίδιο χώρο στα επτά για
να φτάσει στα εικοσιτέσσερά της να είναι
προϊσταμένη τμήματος, κερδίζοντας μό-
λις 13 σελίνια τη βδομάδα.

Μπορεί το αίτημα για την ψήφο των γυ-
ναικών να συγκινούσε και να κέρδιζε γυ-
ναίκες από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Η
επίσημη ηγεσία της κεντρικής οργάνωσης
του κινήματος WSPU (Κοινωνική και Πολι-
τική Ένωση Γυναικών) με κύρια φυσιογνω-
μία την Έμελιν Πάνκχερστ, ήταν σχεδόν
αποκλειστικά από τη μεσαία και αστική τά-
ξη. Ήταν όμως η ένταξη των εργατριών
στον αγώνα που έκανε τη διαφορά και
έδωσε άλλες διαστάσεις στην πάλη τους.

Είναι κάτι που αναδεικνύεται ξεκάθαρα
στην ταινία. Οι σκληρές συνθήκες δουλει-
άς και ζωής των εργατριών -με τα ατέλει-
ωτα ωράρια, τα ανεπανόρθωτα προβλή-
ματα υγείας, τη μισθολογική ανισότητα,
τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις από τα
αφεντικά κι επιπλέον, με όλα τα βάρη του
σπιτιού και της οικογένειας- ζωντανεύουν
εντυπωσιακά σε όλη τη διάρκεια. Όλα αυ-
τά μαζί είναι που εξοργίζουν, ριζοσπαστι-
κοποιούν και τελικά οδηγούν την Μοντ
στις σουφραζέτες, για να συλληφθεί πολύ
γρήγορα, να έρθει σε σύγκρουση με τον
άντρά της που την πετάει έξω απ’το σπίτι
τους, να χάσει τη δουλειά και το παιδί
της, να συλληφθεί ξανά και να δεχτεί τα
σκληρά βασανιστήρια που επεφύλασσε το
βρετανικό σωφρονιστικό σύστημα στις
σουφραζέτες, όπως αναγκαστική σίτιση
όταν προχωρούσαν σε απεργία πείνας.

Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τη
ζωή των γυναικών της αστικής τάξης στις
πλούσιες συνοικίες του Λονδίνου, με τη
μόρφωση, τα όμορφα ρούχα, τις υπηρέ-
τριες. Το ταξικό χάσμα που υπήρχε ανά-
μεσα στις μεν και τις δε, επανέρχεται ξα-
νά και ξανά στην ταινία. Χαρακτηριστική
είναι η σκηνή που μια σουφραζέτα της κα-

λής κοινωνίας ζητάει μεν από τον μεγαλο-
αστό σύζυγό της να πληρώσει την εγγύη-
ση των συντροφισσών της κι όχι μόνο τη
δική της, αλλά υποτάσσεται και δεν μένει
μαζί τους στη φυλακή όταν εκείνος το αρ-
νείται γιατί, σύμφωνα με το νόμο, η περι-
ουσία της «του ανήκει».

Εργάτριες
Μπορεί όλες να είχαν απέναντί τους

σύσσωμο το βρετανικό κράτος και ολό-
κληρο το συντηρητικό κατεστημένο. Μπο-
ρεί τυπικά να ήταν όλες στην ίδια πλευρά,
να διαδήλωναν, να δέχονταν την αστυνομι-
κή βία και να συλλαμβάνονταν μαζί. Η ίδια
η Έμελιν Πάνκχερστ είχε φυλακιστεί και
αφεθεί ελεύθερη έντεκα φορές, στην ται-
νία την βλέπουμε κυνηγημένη από την
αστυνομία να δίνει “παράνομες” ομιλίες
και να φυγαδεύεται με διάφορα τεχνάσμα-
τα. Όμως, ήταν οι εργάτριες που έχαναν
τα πάντα στον αγώνα τους για την ισότητα
-τις δουλειές, τα σπίτια, τα παιδιά, τις
ζωές τους. Και που δεν περιορίζονταν
εκεί, αλλά συνέδεαν τη μάχη με την πάλη
ενάντια στα αφεντικά και το σύστημα, για
μια καλύτερη ζωή με κατακτήσεις σε όλες
τις πλευρές της ζωής τους κι όχι μόνο στο
εκλογικό δικαίωμα. Αυτές οι ταξικές αντι-
θέσεις δεν άργησαν να οδηγήσουν σε δια-
φωνίες και διασπάσεις για τα αιτήματα, τις
μορφές πάλης και τελικά τον πολιτικό
προσανατολισμό του κινήματος.

Το χάσμα ανάμεσά τους έγινε ακόμα
πιο ξεκάθαρο με την έναρξη του Α'ΠΠ. Με
απόφαση της Έμελιν Πάνκχερστ, η WSPU
ανέστειλε τη δράση της και στρατεύτηκε
πίσω από τα πολεμικά συμφέροντα της
βρετανικής άρχουσας τάξης. Την ίδια
χρονιά, το όνομα του περιοδικού της ορ-
γάνωσης άλλαξε από «Suffragette» σε
«Britannia». Αντίθετα, άλλα κομμάτια αγω-
νιστριών αντιτάχθηκαν στον πόλεμο και
τραβήχτηκαν ακόμη πιο αριστερά.

Αυτό εκφράστηκε μέσα στην ίδια την οι-
κογένεια Πάνκχερστ. Η Έμελιν κατέληξε

στο κόμμα των Τόριδων και μαζί με τις κό-
ρες της Κρίσταμπελ και Αντέλα υιοθέτησε
τις πιο συντηρητικές απόψεις. Αντίθετα, η
άλλη κόρη, η Σύλβια Πάνκχερστ μετέτρε-
ψε το παράρτημα της Ένωσης στις εργα-
τογειτονιές του ανατολικού Λονδίνου σε
σοσιαλιστική οργάνωση. Η ίδια πέρασε
για ένα διάστημα στο Κομμουνιστικό Κόμ-
μα Μεγάλης Βρετανίας και παρέμεινε για
όλη της τη ζωή στον αγώνα ενάντια στο
ναζισμό και τη Βρετανική αποικιοκρατία.

Μπορεί η ταινία να κλείνει νωρίτερα, με
την κηδεία συνοδεία χιλιάδων γυναικών -
και αντρών- της πρώτης “μάρτυρα” του
κινήματος το 1913, ή να μην στέκεται συ-
νολικά στην περίοδο που σημαδεύτηκε
από μια γενική άνοδο του εργατικού κινή-
ματος και της αριστεράς. Δεν της λείπουν
όμως οι αναφορές στα προβλήματα που
αντιμετώπιζε συνολικά η κυρίαρχη τάξη
της Βρετανίας την περίοδο του Α'ΠΠ. Ού-
τε και τα συμπεράσματα για το πού βρί-
σκεται το μέλλον της γυναίκας στο δρόμο
της για τη ζωή της Ελευθερίας. 

Λ.Β.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Καπερναούμ

Η ΕΡΤ ΚΑΙ Η 8 ΜΑΡΤΗ

Το Καπερναούμ έφτασε στις αθηναϊκές αίθου-
σες λίγες βδομάδες πριν και δεν θα μπορούσε
να βρει πιο κατάλληλο κοινό. Η ιστορία επικεν-

τρώνεται στον 12χρονο Ζαΐν (ο ηθοποιός που τον
υποδύεται είναι στην πραγματικότητα Σύριος πρό-
σφυγας), ο οποίος αποφασίζει να μηνύσει τους γο-
νείς του επειδή τον γέννησαν. Τα γεγονότα διαδρα-
ματίζονται μη γραμμικά και από την αίθουσα του δι-
καστηρίου φτάνουμε στις φτωχογειτονιές της Βηρυ-
τού που ζει ο Ζαΐν μαζί με την οικογένειά του στοι-
βαγμένοι όλοι σε ένα μικρό διαμέρισμα. Έπειτα η ται-
νία μας οδηγεί με την διαφυγή του Ζαΐν στη γνωριμία
του με την μετανάστρια Ραχίλ με τον γιό της Γιόνας
και στην μάχη τους για επιβίωση, για να καταλήξει
και πάλι στο πατρικό του σπίτι και στο «έγκλημα» του
Ζαΐν.

Η Nadine Labaki μας δίνει ένα μικρό πρωταγωνιστή
που ερμηνεύει ένα μεγάλο ρόλο με την όλη σκηνοθε-
τική προσέγγιση να επιβεβαιώνουν απόλυτα το δράμα
που ζουν καθημερινά εκατομμύρια άνθρωποι φτωχοί,
πρόσφυγες, μετανάστες. Μια εικόνα διόλου άγνωστη
στην Ελλάδα των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Τα
πλάνα των δρό-
μων, των παρα-
πηγμάτων και
της συνολικής
φτώχειας είναι
άκρως ρεαλιστι-
κά αλλά ταυτό-
χρονα μιλάνε
από μόνα τους
χωρίς μελοδρα-
ματικές υπερβο-
λές. Οι διάλογοι
και οι μονόλογοι
είναι αραιοί και
συνήθως μικρής
διάρκειας και η
σιωπή αναγκαία
για να χωνέψει
ο θεατής την
αλήθεια αυτών
των ανθρώπων. 

Η Ραχίλ μετανάστρια από την Αιθιοπία που πρέπει
να επιλέξει ανάμεσα στο να πουλήσει το παιδί της σε
μαυραγορίτη για να πάρει πλαστά χαρτιά ή να πάει
φυλακή, η Μεισούν προσφυγίνα από την Συρία που
δουλεύει στα φανάρια και ονειρεύεται το ταξίδι στην
Σουηδία μέσα σε ένα ωραίο κρουαζιερόπλοιο, η
11χρονη αδελφή του Ζαΐν, Σαχάαρ που παντρεύεται
χωρίς την θέλησή της για να εξασφαλίσουν οι γονείς
της στέγη. Και ίσως οι πιο τραγικοί χαρακτήρες, οι
γονείς του Ζαΐν, που όταν το δικαστήριο τους ζητά
να απολογηθούν λένε την πιο σκληρή αλήθεια «έτσι
μάθαμε», αυτό τον ρόλο τους επιφύλαξε η τάξη τους.
Η μήνυση του Ζαΐν αν το δει κανείς πιο ουσιαστικά
παύει να είναι κατά των γονιών και είναι ένα δριμύ κα-
τηγορώ κατά του συστήματος. Ο δικαστής είναι ανί-
κανος να αποδώσει ποινή, πόσο μάλλον δικαιοσύνη,
σε μια κατάσταση που δεν αλλάζει με νόμους αλλά
με την ανατροπή αυτού του συστήματος.

Όμως ο Ζαΐν είναι γέννημα δύο κόσμων. Του παλι-
ού κόσμου, που η επιβίωση στην Καπερναούμ (στα
γαλλικά σημαίνει χάος, κόλαση) είναι η  μοναδική αυ-
ταξία και του καινούριου κόσμου που το «έτσι μάθα-
με» βαραίνει ως η μεγαλύτερη αδικία και πρέπει να
ανατραπεί. 

Ιλιρίντα Μουσαράι

Οι Σουφραζέτες
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Στις 24 Μαρτίου του 1999 οι δυ-
νάμεις του ΝΑΤΟ επιτέθηκαν
στη Σερβία. Η στρατιωτική

επιχείρηση, που υποτίθεται ότι είχε
σαν στόχο την προστασία των “αλ-
βανόφωνων” πληθυσμών του Κοσό-
βου, συνεχίστηκε για πάνω από δυό-
μιση μήνες. Για δέκα ολόκληρες
εβδομάδες Αμερικανικά, Βρετανικά,
Γαλλικά, Ισπανικά και Καναδικά βομ-
βαρδιστικά ισοπέδωναν πόλεις και
χωριά, γκρέμιζαν γέφυρες και δρό-
μους και σκορπούσαν τον θάνατο
αδιάκριτα.

Μέχρι σήμερα ο αριθμός των νε-
κρών παραμένει άγνωστος. To Πα-
ρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των (HRW, Human Rights Watch)
έχει καταμετρήσει 90 τουλάχιστον
σοβαρές επιθέσεις σε βάρος αμά-
χων. “Οι πιο δραματικές απώλειες”,
γράφει, “ήρθαν από επιθέσεις ενάν-
τια σε καραβάνια προσφύγων... Στις
14 Απριλίου, με το φως της ημέρας,
ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη βομβάρδισαν
με επαναλαμβανόμενα πλήγματα
ένα κομβόι προσφύγων ... στον δρό-
μο μεταξύ Ντζακόβιτσα και Ντεκάν
στο Δυτικό Κόσοβο, σκοτώνοντας
73 αμάχους και τραυματίζοντας άλ-
λους τριάντα έξι... Στις 13 Μάη
ογδόντα επτά άμαχοι από το Κόσο-
βο σκοτώθηκαν και εξήντα τραυμα-
τίστηκαν κατά τη διάρκεια του νυ-
κτερινού βομβαρδισμού ενός στρα-
τοπέδου προσφύγων στη δασώδη
περιοχή... κοντά στο χωριό Κορί-
σα...”

Η επιχείρηση “Συμμαχική Δύναμη”
έκλεισε στις 9 Ιούνη με την συνθηκο-
λόγηση της Σερβίας. Με τη “Συμφω-
νία του Κουμάνοβο” που υπογρά-
φτηκε εκείνη την ημέρα ύστερα από
διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη
Σερβία, το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία οι δυ-
νάμεις της “Γιουγκοσλαβίας” (δηλα-
δή της Σερβίας και του συμμαχικού
του ακόμα τότε Μαυροβουνίου)
αποσύρθηκαν από το Κόσοβο. Τυπι-
κά το Κόσοβο συνέχισε να θεωρείται
“αυτόνομη επαρχία” της Γιουγκοσ-
λαβίας – αλλά τέθηκε ταυτόχρονα
κάτω από τη “προσωρινή διοίκηση”
του ΟΗΕ και την εξίσου “προσωρι-
νή” προστασία του ΝΑΤΟ. Με απλά
λόγια μετατράπηκε σε προτεκτορά-
το της Δύσης.

Επέκταση προς ανατολάς
Η καταπίεση και οι διακρίσεις σε

βάρος των “αλβανόφωνων” (δηλαδή
της Αλβανικής πλειοψηφίας) του Κο-
σόβου ήταν πραγματικές και αδιαμ-
φισβήτητες. Υπήρχαν ήδη από την
εποχή της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας
και είχαν ενταθεί τη δεκαετία του
1990 με την επικράτηση του Σλόμ-
ποταν Μιλόσεβιτς (έγινε πρόεδρος
της Σερβίας το 1989) και την στρο-
φή προς τον εθνικισμό. 

Το ενδιαφέρον, όμως, του ΝΑΤΟ
και της Δύσης για την καταπίεση
των εθνοτήτων ήταν τελείως υποκρι-
τικό. Μέχρι το 1996 το αμερικανικό
Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήριζε τρο-

μοκρατική οργάνωση τον αλβανικό
“Απελευθερωτικό Στρατό του Κοσό-
βου” (UCK) – μια αλβανική παρα-
στρατιωτική οργάνωση που δημι-
ουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας
του 1980 με στόχο την απόσχιση
του Κοσόβου από την Γιουγκοσλα-
βία και τη δημιουργία μιας “Μεγά-
λης Αλβανίας”. 

Ταυτόχρονα οι ΗΠΑ και η Δύση
συνέχιζαν να συνεργάζονται και να
στηρίζουν τον Μιλόσεβιτς μέχρι και
τα μέσα της δεκαετίας του 1990, πα-
ρά τον πόλεμο που είχε ξεσπάσει
στη Γιουγκοσλαβία. Το 1999, όμως,
το ΝΑΤΟ έκανε στροφή 180 μοιρών.
Τώρα οι μαχητές του UCK βαφτίστη-
καν ξαφνικά “μαχητές της ελευθε-
ρίας” και μετατράπηκαν σε ντε φά-
κτο χερσαίες δυνάμεις του ΝΑΤΟ.
Όσο για τον Μιλόσεβιτς, τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης στη Δύση άρ-
χισαν να τον παρομοιάζουν με τον
Χίτλερ. 

Δυο βασικά και αλληλοσυγκρουό-
μενα συμφέροντα κρύβονταν πίσω
από αυτή την κυνική πολιτική της
Δύσης. Και τα δυο σχετίζονταν άμε-
σα με την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και
το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η
Γιουγκοσλαβία ανήκε, σύμφωνα με
τα πρωτόκολλα που είχαν υπογρά-
ψει οι νικητές του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου το 1944 στη Γιάλτα κατά
50% στη Ρωσία και κατά 50% στη
Δύση. Αυτός ο διακανονισμός συνέ-
χισε να ισχύει στην πράξη παρά την
ρήξη ανάμεσα στον Τίτο και τον Στά-
λιν στα τέλη της δεκαετίας του

1940. Με την κατάρρευση της ΕΣΣΔ
όμως άρχισε σταδιακά και η λεηλα-
σία των σφαιρών επιρροής της
πρώην υπερδύναμης από τους νικη-
τές του Ψυχρού Πολέμου. Με τη
διάλυση του Συμφώνου της Βαρσο-
βίας το 1991 άρχισε η “επέκταση”
του ΝΑΤΟ προς την Ανατολή. Η Πο-
λωνία, η Ουγγαρία, η Ανατολική
Γερμανία πέρασαν “ειρηνικά” στην
άλλη πλευρά. Η “κατάκτηση” της Γι-
ουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ, όμως,
πέρασε μέσα από τον πόλεμο, την
εθνοκάθαρση στη Βοσνία, τους χάρ-
τες της “διεθνούς κοινότητας” και
τους ΝΑΤΟϊκούς βομβαρδισμούς
στη Βοσνία, το Κόσοβο και τη Σερ-
βία. 

Για τη Δύση, όμως, η κατάρρευση
της ΕΣΣΔ δεν ήταν μόνο ευκαιρία
αλλά και κίνδυνος. Ο Ψυχρός Πόλε-
μος είχε λειτουργήσει όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια σαν ένας “ζουρλο-
μανδύας” που επέβαλλε στο εσωτε-
ρικό του κάθε μπλοκ (μέχρι ένα βαθ-
μό) την ευθυγράμμιση των “δορυφό-
ρων” στην πολιτική των μητροπόλε-
ων. Με το τέλος του Ψυχρού Πολέ-
μου ο εξωτερικός αυτός καταναγκα-
σμός χάθηκε. Αυτό φάνηκε καθαρά
τον Αύγουστο του 1990 όταν ο ιρα-
κινός στρατός του Σαντάμ Χουσείν,
ενός μέχρι τότε πιστού συμμάχου
της Δύσης, εισέβαλε χωρίς την έγ-
κριση των ΗΠΑ στο γειτονικό Κου-
βέιτ και το κατέλαβε. Οι ΗΠΑ κήρυ-
ξαν τον πόλεμο στο Ιράκ – έναν πό-
λεμο που συνεχίστηκε με μικρά δια-
λείμματα πρακτικά μέχρι την κατά-

ληψή του από τον αμερικανικό στρα-
τό το 2003. Με την ήττα της Ρωσίας
στον Ψυχρό Πόλεμο οι ΗΠΑ αναδεί-
χτηκαν στη μοναδική υπερδύναμη
του πλανήτη αλλά αντιμετώπιζαν
όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες να
επιβάλλουν την “τάξη” στο νέο τους
αχανές “βασίλειο”. Όσο πίστευαν
ότι ο Μιλόσεβιτς μπορούσε να ελέγ-
ξει -ακόμα και με την καταπίεση, τον
πόλεμο και τις εθνοκαθάρσεις- την
Γιουγκοσλαβία η Δύση συνέχιζε να
τον υποστηρίζει. Μόλις φάνηκε η
αδυναμία του τον εγκατέλειψαν.

Η στάση της Ελλάδας
Τυπικά η Ελλάδα δεν συμμετείχε

στην πολυεθνική ΝΑΤΟϊκή δύναμη
που βομβάρδισε τη Σερβία. Στην
πράξη η τότε κυβέρνηση του Σημίτη
έδωσε στο ΝΑΤΟ όλες τις δυνατές
διευκολύνσεις για να ολοκληρώσει
την αποστολή του. Αλλά αυτή η πο-
λιτική σκόνταψε στις μαζικές αντι-
δράσεις του κόσμου από τα κάτω.

Το πιο σημαντικό επεισόδιο αυτής
της έκρηξης του αντιπολεμικού κινή-
ματος στην Ελλάδα ήταν η απεργία
τον Απρίλη του 1999 των σιδηρο-
δρομικών που αρνήθηκαν να μετα-
φέρουν τα ΝΑΤΟϊκά τανκς από το λι-
μάνι της Θεσσαλονίκης στα γιουγ-
κοσλαβικά σύνορα. Η κυβέρνηση
αναγκάστηκε να καταφύγει στα δι-
καστήρια και να κηρύξει την απεργία
παράνομη και καταχρηστική για να
“απελευθερώσει” τα τανκς που είχαν
μπλοκαριστεί στο λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης. 

Αλλά δεν ήταν το μόνο. Ογκώδη
συλλαλητήρια με τη συμμετοχή εκα-
τοντάδων χιλιάδων διαδηλωτών
πλημμύρισαν ξανά και ξανά τους
δρόμους της Αθήνας και της Θεσσα-
λονίκης. Οι συγκεντρώσεις της Πρω-
τομαγιάς μετατράπηκαν εκείνη τη
χρονιά σε μαζικές διαδηλώσεις
ενάντια στην επέμβαση και τις ελλη-
νικές διευκολύνσεις. Ο τερματισμός
του πολέμου μπήκε στα αιτήματα
όλων των σωματείων και κέρδισε τις
καρδιές της πλειοψηφίας. 

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
προσπάθησαν να ντύσουν τις μικρές
και μεγάλες αυτές αντιπολεμικές κι-
νητοποιήσεις με “εθνικά χρώματα”.
Οι Σέρβοι είναι ορθόδοξοι, έγραφαν.
Η Σερβία είναι σταθερός σύμμαχός
μας από την εποχή των Βαλκανικών
Πολέμων. Άρα αυτό που συγκινεί
τους διαδηλωτές δεν είναι το αντι-
πολεμικό αίσθημα αλλά ο πατριωτι-
σμός -η επίθεση σε μια φίλη και
σύμμαχο χώρα. Αυτή η ερμηνεία
όμως δεν ήταν απλά λάθος: ήταν πέ-
ρα για πέρα ψεύτικη και κατασκευα-
σμένη. Τον Ιούνη του 1999 το περιο-
δικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω έκα-
νε την παρακάτω διαπίστωση:

“Ο πόλεμος του ΝΑΤΟ συγκλόνισε
τις συνειδήσεις των εργατών σε
όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Ελλά-
δα, όπως αυτάρεσκα θέλουν να λένε
οι εθνικιστές. Ζήσαμε εμπειρίες
δράσης ενάντια στον πόλεμο. Εμπει-
ρίες, από τις μαζικές διαδηλώσεις,
από τους σιδηροδρομικούς που έκα-
ναν απεργίες ενάντια στη μεταφορά
των τανκς, από τους εργάτες των
Δήμων, τους νοσοκομειακούς, τους
εκπαιδευτικούς. Όλα αυτά είναι πο-
λύτιμος πολιτικός εξοπλισμός για να
αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές μά-
χες. Δυναμώνοντας τις φωνές του
Διεθνισμού. Και οργανώνοντας την
πάλη ενάντια στις εξορμήσεις των
'δικών μας' καπιταλιστών”.

Αυτή η “πρόβλεψη” επιβεβαιώθη-
κε εκρηκτικά τον Μάρτη του 2003
όταν η “Συμμαχία των Προθύμων”
(οι ίδιες πάνω-κάτω δυνάμεις που εί-
χε επιτεθεί στη Σερβία το 1999) επι-
τέθηκε με το πρόσχημα της πάταξης
της διεθνούς τρομοκρατίας στο
Ιράκ. Στις 15 Φλεβάρη του 2003 πά-
νω από τριάντα εκατομμύρια άνθρω-
ποι από κάθε γωνιά του πλανήτη ξε-
χύθηκαν στους δρόμους για να φω-
νάξουν “όχι στον πόλεμο”, “όχι άλλο
αίμα για το πετρέλαιο”. Ήταν η με-
γαλύτερη συντονισμένη διεθνής κι-
νητοποίηση στην ιστορία. Ο πόλε-
μος σε βάρος της Σερβίας τέσσερα
χρόνια πριν είχε πράγματι “συγκλο-
νίσει της συνειδήσεις των εργατών”
και στην Ελλάδα και σε ολόκληρο
τον πλανήτη. Και αυτή η κληρονομιά
εξακολουθεί σήμερα, είκοσι χρόνια
μετά την έναρξη των ΝΑΤΟϊκών βομ-
βαρδισμών να καταδιώκει τις άρχου-
σες τάξεις και τα στρατιωτικά τους
επιτελεία σε κάθε τους βήμα.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Το κίνημα ενάντια στον πόλεμο 
του ΝΑΤΟ στη Σερβία
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50 νεκροί. Αθώα θύματα του
φασιστικού και ρατσιστι-
κού μίσους που όπλισε

τα χέρια του Αυστραλού μακελάρη
στο Κράισττσερτς της Νέας Ζηλαν-
δίας. Ανάμεσά τους παιδιά, ο τρί-
χρονος Μουσάντ Ιμπραχίμ και ο τε-
τράχρονος Αμπντουλάχι Ντίρι, κι άλ-
λα παιδιά του γυμνασίου και του λυ-
κείου. Ο διευθυντής του σχολείου
Κασμίρ, που βρίσκεται κοντά στο
τζαμί αλ-Νούρ όπου ο φασίστας ξε-
κίνησε την επίθεσή του, λέει πως
εφτά άνθρωποι που σχετίζονται με
το σχολείο βρίσκονται ανάμεσα
στους νεκρούς ή τους τραυματίες.
Τρεις ήταν μαθητές. Μεταξύ τους ο
14χρονος Σαγιάντ Μίλνε και ο
16χρονος Χάμζα Μουστάφα. Ο Χάμ-
ζα και ο πατέρας του που έπεσε επί-
σης νεκρός έφτασαν στη Νέα Ζη-
λανδία πρόσφατα, πρόσφυγες από
τον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας.

Οι ομοιότητες με τα υπόλοιπα ρα-
τσιστικά εγκλήματα των τελευταίων
χρόνων είναι τόσο πολλές ώστε πλέ-
ον δεν λειτουργούν τα παραμύθια πε-
ρί “μεμονωμένων περιστατικών”. Οι
69 νεκροί στη Νορβηγία το 2011, οι
έξι νεκροί Σιχ στο Ουϊσκόνσιν το
2012, οι εννιά νεκροί σε αφροαμερι-
κανική εκκλησία το 2015, οι έξι νεκροί
σε ισλαμικό κέντρο στο Κεμπέκ και οι
17 νεκροί σε σχολείο της Φλόριντα
πριν από δυο χρόνια, οι 11 νεκροί
στη συναγωγή του Πίτσμπεργκ τον
περασμένο Οκτώβρη, μαζί πλέον με
τους 50 νεκρούς του Κράισττσερτς
είναι θύματα του ρατσιστικού παρο-
ξυσμού που σπέρνουν όχι μόνο οι
φασίστες, αλλά και οι “επίσημες” πο-
λιτικές δυνάμεις που τους στηρίζουν,
οι πολιτικές των κλειστών συνόρων,
των νόμιμων πνιγμών στη Μεσόγειο. 

Ο δολοφόνος της Νέας Ζηλαν-
δίας στο “μανιφέστο” που δημοσί-

ευσε είχε ένα κουβάρι από όλα τα
ρατσιστικά ψέματα που κυκλοφο-
ρούν και στηρίζονται από την ευρω-
παϊκή, αμερικάνικη και αυστραλιανή
δεξιά. Χρησιμοποιούσε τον όρο “ει-
σβολείς”, τον ίδιο που προτιμά να
χρησιμοποιεί ο Τραμπ και η ακροδε-
ξιά αυλή του για να αναφερθεί
στους μετανάστες και τους πρό-
σφυγες. Και σε πρώτο πλάνο είχε
την ισλαμοφοβία την αιχμή του δό-
ρατος του σύγχρονου ρατσισμού.
Όταν ο Τραμπ κλείνει τα σύνορα
επιλεκτικά στον κόσμο που έρχεται
από μουσουλμανικές χώρες, όταν οι
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βάζουν
ποσοστώσεις ανάλογα με το θρή-

σκευμα στους πρόσφυγες που μπο-
ρούν να “απορροφήσουν”, όταν στη
Γαλλία το Ισλάμ μετατρέπεται σε
εσωτερικό εχθρό και η μαντίλα σε
απόδειξη “μη ενσωμάτωσης”, κανείς
δεν μπορεί να ισχυριστεί πως ο μό-
νος παράγοντας πίσω από τα οπλι-
σμένα χέρια του Αυστραλού φασί-
στα ήταν το σαλεμένο του μυαλό.

Διεθνείς συνδέσεις
Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς

τις συνδέσεις. Ο Τραμπ έφτασε
να κάνει τουϊτ για να διαψεύσει
ότι… ο ίδιος βρίσκεται πίσω από
τις επιθέσεις. Στο φασιστικό ρε-
περτόριο του δολοφόνου βρήκαν

χώρο αντιτουρκικές κραυγές,
γραμμένες με ελληνικούς χαρα-
κτήρες, δανεισμένες από την
προπαγάνδα των χρυσαυγιτών,
δοξολογίες για τους μακελάρη-
δες των μουσουλμάνων της Βοσ-
νίας στους πολέμους της δεκαε-
τίας του ‘90, αλλά και θαυμασμός
για τον Μπρέιβικ, τον δολοφόνο
της Νορβηγίας. Η “διεθνής” της
φασιστικής ακροδεξιάς δηλαδή
σε όλες της τις παραλλαγές και
τη γεωγραφική της έκταση.

Πέρα όμως από τις ΗΠΑ και την
ΕΕ, πολύ πιο κοντά στη Νέα Ζη-
λανδία βρίσκεται ένα άλλο κέντρο
εξαγωγής ρατσισμου, η πολιτική

σκηνή της Αυστραλίας από όπου
προερχόταν και ο δολοφόνος. Το
πολιτικό σύστημα της Αυστραλίας
έχει ακολουθήσει τη δική του πο-
ρεία προς την (επανα)νομιμοποί-
ηση του ρατσισμού τα τελευταία
χρόνια, ψάχνοντας τρόπο να βγει
από τη δίνη των αλλεπάλληλων
κρίσεων που περνάνε οι κυβερνή-
σεις του και τα μεγάλα κόμματα.
Είναι η χώρα για την οποία “κλεί-
νω τα σύνορα” έχει σημάνει να
στέλνει τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες στο νησί Μάνους και
το Ναουρού, τέσσερις χιλιάδες χι-
λιόμετρα μακριά από τις ακτές
της.

Οι Φιλελεύθεροι της Αυστραλίας
αξιοποίησαν την καλλιέργεια της
ισλαμοφοβίας διεθνώς για να δι-
καιολογήσουν ακόμη πιο σκληρές
και ένοπλες πολιτικές κατά των με-
ταναστών. Ήταν υποτίθεται ο φό-
βος της “ισλαμικής τρομοκρατίας”
που επέβαλε πως τα αυστραλιανά
πολεμικά πλοία πρέπει να κυνηγάνε
βάρκες με πρόσφυγες. Δέθηκαν
στο άρμα του “πολέμου κατά της
τρομοκρατίας” από την εποχή του
Μπους και του πολέμου κατά του
Αφγανιστάν. Και τα τελευταία 15
χρόνια ενώ βρίσκονται σε μια περι-
φερειακή σύγκρουση με την Κίνα
για το ποιος θα είναι το αφεντικό
στη “γειτονιά τους”, ο ρατσισμός
και οι αντιμεταναστευτικές οχυρώ-
σεις μετατρέπονται σε όπλο για
πιέσεις και εκβιασμούς προς άλλες
κυβερνήσεις της περιοχής για το
με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφή-
σουν. Αυτοί που ανησυχούσαν για
την “ισλαμική τρομοκρατία” είναι οι
πολιτικοί πατεράδες της βίας που
σκοτώνει μαζικά αθώους.

Νίκος Λούντος

Το αβγό που έφαγε στο κεφάλι από
έναν 17χρονο ο Αυστραλός γερουσια-
στής Φρέιζερ Άνινγκ ήταν ένα καλό

σύμβολο αυτής της σύνδεσης. Ο Άνινγκ
βγήκε και έκανε δηλώσεις μετά την επίθεση
στο Κράισττσερτς για να πει πως η αιτία εί-
ναι η ανεξέλεγκτη μετανάστευση και πως οι
αντιρατσιστές να μην πάρουν θάρρος γιατί
οι μουσουλμάνοι συνεχίζουν να είναι δρά-
στες και όχι θύματα της τρομοκρατίας. Η
αυστραλιανή δεξιά ζει και αναπνέει από το
μύθο περί επικίνδυνων μεταναστών.

Σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, ο κόσμος
έψαχνε κάθε ευκαιρία να καταδικάσει τη φα-
σιστική βία και να συμπαρασταθεί στα θύμα-
τα. Ο ελληνο-νεοζηλανδός ποδοσφαιριστής
Κώστας Μπαρμπαρούσης, της Μέλμπουρν
Βίκτορι, παίζοντας στην Μελβούρνη αφιέρω-
σε το γκολ του την περασμένη Κυριακή στα
θύματα του Κράισττσερτς.

Όμως, η αντίσταση στο ρατσισμό και τους
φασίστες, αλλά και η συμπαράσταση στις

οικογένειες των θυμάτων στο Κράισττσερτς
έχει ήδη πάρει και παίρνει ολοένα και πιο
οργανωμένες μορφές. Έξω από το τζαμί
που δέχθηκε την πρώτη επίθεση έφτασε αρ-
χικά ολόκληρο το σχολείο Κασμίρ, αλλά σε
λίγο έφτασαν όλα τα σχολεία της περιοχής,
με τους μαθητές και τις μαθήτριες να παρα-
μένουν για ώρες δηλώνοντας τη συμπαρά-
στασή τους στους μουσουλμάνους και τις
μουσουλμάνες της Νέας Ζηλανδίας. 

“Είστε καλοδεχούμενοι” 
“Είστε καλοδεχούμενοι εδώ” έγραφαν κά-

ποια από τα αυτοσχέδια πλακάτ και τα κεριά.
Εκπρόσωποι των Μαορί, του πληθυσμού που
ζούσε στη Νέα Ζηλανδία προτού φτάσουν οι
ευρωπαίοι έποικοι, έκαναν την παραδοσιακή
τελετή χάκα για να τιμήσουν τους νεκρούς.
Στην πρωτεύουσα Ουέλινγκτον, χιλιάδες
συγκεντρώθηκαν στο γήπεδο κρίκετ Μπέιζιν
Ριζέρβ για να δηλώσουν οργανωμένα τη
συμπαράστασή τους. Στην Αυστραλία οι αν-

τιρατσιστικές διαδηλώσεις του περασμένου
σαββατοκύριακου για τις 16 Μάρτη συνδέ-
θηκαν με την αλληλεγγύη στο Κράισττσερτς,
ενώ στις 14 Απρίλη ετοιμάζεται νέος γύρος
κινητοποιήσεων για αλληλεγύη στους πρό-
σφυγες, ενάντια στο ρατσισμό και το φόβο.

Στην ίδια τη Νέα Ζηλανδία οργανώνεται
κινητοποιήση ενάντια στο ρατσισμό και τα
φασιστικά εγκλήματα την Κυριακή 24 Μάρ-
τη, στο Όκλαντ, τη μεγαλύτερη πόλη της
χώρας. Τα συνδικάτα ήδη καλούν σε μέρα
περισυλλογής για τα θύματα και καλούν τα
μέλη τους να έρθουν σε επαφή με τα τζαμιά
της περιοχής τους για να οργανώσουν από
κοινού δραστηριότητες αλληλεγγύης. Ενώ
και για την ερχόμενη Παρασκευή οργανώ-
νονται πρωτοβουλίες συνδικαλιστών που θα
βρεθούν συμβολικά γύρω από τα τζαμιά την
ώρα των προσευχών δείχνοντας ότι οι μου-
σουλμάνοι και οι μουσουλμάνες της Νέας
Ζηλανδίας έχουν στην οργανωμένη εργατι-
κή τάξη τον πιο δυνατό τους σύμμαχο.

Ρατσισμός και ισλαμοφοβία
όπλισαν τον φασίστα 
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Αφίσα που καλεί σε αντιρατσιστική κινητοποίηση 
στη Ν. Ζηλανδία στις 24/3

Μαζικό κύμα οργής και αλληλεγγύης


