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Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη
τιµή 2 ευρώ

Λεηλασία με Ασφαλιστικό-Φορολογικό
και καπέλο “μέτρα υπό αίρεση”

Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ άνοιξαν το δρόμο

Ενάντια στους 
εκβιαστές 
ΕΕ - ΔΝΤ: 
Απεργιακός
ξεσηκωμός 
και διαγραφή
τους χρέους

Γ
ια άλλη μια φορά, η περιβόητη
«διαπραγμάτευση» με την ΕΕ και
το ΔΝΤ επιβεβαιώνει τη βασική

αλήθεια: ύστερα από κάθε συμβιβαστική
υποχώρηση της κυβέρνησης, οι εκβια-
στές «εταίροι-δανειστές» έρχονται να ζη-
τήσουν περισσότερα.

Ο Τσίπρας και οι υπουργοί του δίνουν
τα πάντα για να εξευμενίσουν τους τρα-
πεζίτες και να κλείσει η «αξιολόγηση».
Προωθούν στη Βουλή νομοσχέδιο που
συνδυάζει το Ασφαλιστικό με το Φορολο-
γικό και σφαγιάζει ταυτόχρονα και τους
μισθούς και τις συντάξεις. Πιο πριν, έκα-
ναν ολόκληρη φιέστα για να προβάλουν
ότι πουλάνε το λιμάνι του Πειραιά στην
Κόσκο και να δείξουν ότι συμμορφώνον-
ται με το πρόγραμμα «μεταρρυθμίσεων».

Με τέτοιες υποκλίσεις, η κυβέρνηση
υπολόγιζε ότι θα πάρει σαν αντάλλαγμα

το άνοιγμα της συζήτησης
για διευκολύνσεις στην
πληρωμή του χρέους. Και
τι πήρε; Ένα τελεσίγραφο
ότι πρέπει να δρομολογή-
σει από τώρα έξτρα περι-
κοπές στις δημόσιες δα-
πάνες ίσες με το 2% του
ΑΕΠ. «Μέτρα υπό αίρεση»

είναι η επίσημη ορολογία- όσες λέξεις κι
αν εφεύρουν όμως, η αλήθεια δεν κρύ-
βεται. Και η αλήθεια είναι ότι και το τρίτο
μνημόνιο αποδεικνύεται και αυτό βαρέλι
δίχως πάτο, ξανά θυσίες που πέφτουν
στη μαύρη τρύπα του χρέους και των
τραπεζών.

Ψέματα

Το 2010, όταν ξεκινούσαν τα μνημόνια,
ο Γ.Α.Παπανδρέου και η Τρόικα συμφω-
νούσαν ότι η βουτιά της οικονομίας θα
έπαιρνε τέλος σε ένα-δυο χρόνια και ο
προϋπολογισμός θα έβγαζε πλεονάσμα-
τα για να ξεπληρώνει το χρέος. Το 2012,
με τη βουτιά να συνεχίζεται, οι Σαμαρο-
βενιζέλοι συμφωνούσαν με την τρόικα
ότι η ύφεση θα πιάσει πάτο σε λίγο και
το χρέος θα ανακυκλώνεται «βγαίνοντας
στις αγορές». Το ρεφρέν «οι θυσίες πιά-
νουν τόπο» ήταν το κοινό παραμύθι όλων
εκείνων των κυβερνήσεων.

Τώρα ξέρουμε ότι όλα αυτά αποδείχ-
θηκαν ψέματα. Έχουμε φτάσει στο 2016
και οι επίσημες προβλέψεις του ΔΝΤ και
της Παγκόσμιας Τράπεζας ακόμα ψά-
χνουν τον «πάτο» της κρίσης για την
παγκόσμια οικονομία. Ξέρουμε επίσης
ότι όταν έλεγαν όλα εκείνα τα ψέματα,
υπολόγιζαν ότι οι τεράστιες πληρωμές
για τα τοκοχρεολύσια το 2015, το 2019
και το 2022 βρίσκονταν στο μέλλον. 

Συνέχεια στη σελ. 4

Συμπαράσταση στους απεργούς των ΜΜΕ

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΟΧΙ



Τ
ο δρόμο της σύγκρουσης με
το αντιασφαλιστικό νομοσχέ-
διο της κυβέρνησης, δεί-

χνουν σε όλους τους εργαζόμε-
νους, οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, με
την απεργία διαρκείας που έχουν
ξεκινήσει. Μια απεργία που σπάει
το κλίμα αναμονής κι αδράνειας
που καλλιεργεί η συνδικαλιστική
γραφειοκρατία. Μια απεργία που
θα έπρεπε να έχει προκηρύξει κά-
θε εργατικό συνδικάτο κόβοντας
μια και καλή τα κυβερνητικά σχέ-
δια για διάλυση της ασφάλισης. Γι'
αυτό και έχουν πέσει λυτοί και δε-
μένοι για να τη σταματήσουν.  

Η απεργία ξεκίνησε με την ΠΟΕ-
ΣΥ (πανελλήνια ομοσπονδία των
δημοσιογράφων) και την ΠΟΕ-
ΠΤΥΜ (πανελλήνια ομοσπονδία
του διοικητικού προσωπικού των
ΜΜΕ) να προκηρύσουν 48ωρη
από την Πέμπτη 21/4 σε εφημερί-
δες, περιοδικά και διαδικτυακά
ΜΜΕ και άλλη μία 48ωρη το σαβ-
βατοκύριακο σε ραδιόφωνα και τη-
λεοράσεις. 

Νέα σύσκεψη της ομοσπονδίας
είχε προγραμματιστεί για την Πα-
ρασκευή 22/4, προκειμένου να
αποφασιστεί το μέλλον των κινητο-
ποιήσεων. Ελλείψει προκηρυγμέ-
νου απεργιακού συλλαλητηρίου, η
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, η
αντικαπιταλιστική παράταξη του
κλάδου, κάλεσε την ίδια ώρα συγ-
κέντρωση στα γραφεία της ΕΣΗ-
ΕΑ, η οποία έτρεξε κι αυτή τελευ-
ταία στιγμή να την καλύψει στέλ-
νοντας SMS στα μέλη της. 

Το κάλεσμα είχε μαζική ανταπό-
κριση. Στον τέταρτο όροφο του
κτιρίου στην οδού Ακαδημίας συ-
νεδρίαζε η ηγεσία της ΠΟΕΣΥ. Ο
πρώτος όροφος ήταν γεμάτος από
μέλη της ΕΣΗΕΑ αλλά κι άλλων
ενώσεων των ΜΜΕ, που μετέτρε-
παν μια συγκέντρωση ενημέρωσης
που σχεδίαζε η Ένωση Συντακτών,
σε συνέλευση για κλιμάκωση κι
οργάνωση της απεργίας, παρά τις
προσπάθειες γραφειοκρατών να
κωλυσιεργήσουν. Μέλη της δεξιάς
παράταξης προσπάθησαν να σπά-
σουν τη διαδικασία με το να τρα-
βήξουν τον κόσμο σε πορεία προς
τα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, του ορ-
γανισμού επικουρικής ασφάλισης
των δημοσιογράφων. Απέτυχαν οι-
κτρά. 

Η συζήτηση συνεχίστηκε με τον
ένα μετά τον άλλο τους εργαζόμε-
νους να παίρνουν το λόγο σε ένα
κοινό μοτίβο: Άμεση έναρξη απερ-
γίας διαρκείας μέχρι την απόσυρ-
ση του νομοσχεδίου. Περιφρούρη-
ση της απεργίας σε εφημερίδες,
κανάλια και διαδίκτυο καθώς ήδη
με την έναρξη των 48ωρων υπήρχε
σωρεία απεργοσπαστικών κρου-

σμάτων. Άνοιγμα του απεργιακού
ταμείου για τη στήριξη των απερ-
γών. Άνοιγμα των συνδικάτων και
μαζικές εγγραφές των ασυνδικάλι-
στων εργαζόμενων των ΜΜΕ. Μο-
ναδική πηγή ενημέρωσης για το
διάστημα της απεργίας, τα απερ-
γιακά δελτία και η έκδοση του τρί-
του φύλλου της Αδέσμευτης Γνώ-
μης, της ιστορικής απεργιακής
εφημερίδας (το πρώτο φύλλο είχε
εκδοθεί στην απεργία διαρκείας
του 1975 και το δεύτερο στην
απεργία μετά το “μαύρο” στην
ΕΡΤ, το 2013).

Λίγες ώρες

Όταν η συνεδρίαση της ηγεσίας
της ΠΟΕΣΥ τελείωσε και ανακοι-
νώθηκε η απόφασής της στη συγ-
κέντρωση του πρώτου ορόφου, ξε-
σηκώθηκαν αντιδράσεις. Η απόφα-
ση μίλαγε για 24ωρη απεργία την
Μεγάλη Τρίτη κι αναβολή της
απεργίας διαρκείας μέχρι τη μέρα
που θα κατατεθεί το νομοσχέδιο
στις επιτροπές της Βουλής. Η παύ-
ση κράτησε λίγες ώρες, καθώς το
νομοσχέδιο μπήκε στη Βουλή το
ίδιο βράδυ, ενεργοποιώντας την
απόφαση για συνέχεια των απερ-
γιακών κινητοποιήσεων από την
Κυριακή 24/4 μέχρι τη Μεγάλη Τε-
τάρτη 27/4.

“Κατά το τριήμερο της απεργίας
επιτρέπεται: Μετάδοση 15λεπτου
απεργιακού δελτίου από τα ραδιό-
φωνα στις 13:15-13:30. Μετάδοση
15λεπτου απεργιακού δελτίου από
τους τηλεοπτικούς σταθμούς στις
20:00-20:15. Την ώρα των συγκε-
κριμένων μεταδόσεων έχουν τη δυ-
νατότητα για απεργιακό δελτίο τα
ειδησεογραφικά sites και οι ηλε-
κτρονικές εκδόσεις των εφημερί-
δων, όπως και το Αθηναϊκό-Μακε-
δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για
ροή ειδήσεων σε αυτό το 15λεπτο.

Η κάλυψη των θεμάτων, η μετά-

δοση και οι αναρτήσεις θα γίνουν
σε αυτά τα απεργιακά δελτία ΜΟ-
ΝΟ από το απολύτως απαραίτητο
συντακτικό προσωπικό ασφαλεί-
ας. Οι δημοσιογράφοι που θα
απασχοληθούν, θα αναγγελθούν
στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟ-
ΕΣΥ από τους εκπροσώπους των
Ενώσεων σε κάθε ΜΜΕ ή τους
υπεύθυνους των δελτίων” αναφέ-
ρει η απόφαση των ΠΟΕΣΥ και
ΠΟΕΠΤΥΜ.

Ήταν από την πρώτη στιγμή φα-
νερό ότι η συνέχιση της απεργίας
ήρθε κάτω από την πίεση της βά-
σης και θα πέρναγε δια πυρός και
σιδήρου προκειμένου να γίνει πρά-
ξη. Απαραίτητη προϋπόθεση η από
τα κάτω οργάνωση και υλοποίηση
όσων ακούστηκαν στην ΕΣΗΕΑ την
Παρασκευή 22/4, δηλαδή η περι-
φρούρηση, η οργάνωση των απερ-
γιακών δελτίων κλπ προκειμένου
να ξεπεραστούν οι τεράστιες
απεργοσπαστικές πιέσεις που βά-
ζουν εκδότες και μεγαλοδημοσιο-
γράφοι από την πρώτη στιγμή. 

Σε συνεδρίαση που συνεχιζόταν
μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας
25/4, πάλι στην Ένωση Συντακτών,
μεταξύ ΠΟΕΣΥ, ΕΣΗΕΑ και διευ-
θυντικών στελεχών των έντυπων,

ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυα-
κών ΜΜΕ, έμπαιναν όλες οι πιέ-
σεις για το σπάσιμο της απεργίας.
Διεθυντάδες, οι εφημερίδες και τα
κανάλια των οποίων δεν αφιέρω-
σαν ούτε ένα μονόστηλο ή ένα λε-
πτό τηλεοπτικού χρόνου στην
απεργία και τα αιτήματά της, ξε-
σπάθωναν για την ανάγκη ενημέ-
ρωσης της κοινωνίας για την επί-
θεση, αλλιώς “κάνουμε πλάτες
στην κυβέρνηση”(!). Το μόνο που
κατάφερναν με αυτά τα “επιχειρή-
ματα” ήταν να δείξουν τον τρόμο
τους και να επιβεβαιώνουν τη δύ-
ναμη των εργαζομένων του κλά-
δου. Το ίδιο έδειξε και η ενημέρω-
ση, την ώρα της σύσκεψης, ότι οι
εργοδότες καλούν έκτακτη τριμε-
ρή συνάντηση με τα συνδικάτα
των ΜΜΕ και τον Κατρούγκαλο
στο υπουργείο Εργασίας την επό-
μενη κιόλας μέρα.

Η Πρωτοβουλία για την Ανατρο-
πή είχε καλέσει ξανά σε μαζική πα-
ρουσία των απεργών ώστε να μην
γίνει κανένα βήμα πίσω.  

Την συμπαράστασή τους στους
απεργούς εξέφρασαν οι συνάδελ-
φοί τους από το αντίστοιχο βέλγι-
κο συνδικάτο.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Ε
κδήλωση Αλληλεγγύης στους πρόσφυγες διοργανώνουν σω-
ματεία, δημοτικές κινήσεις και συλλογικότητες την Τρίτη
26/4 στις 6.30μμ στο χώρο αφίξεων του πρώην αεροδρομίου

στο Ελληνικό. 

Στην εκδήλωση θα χαιρετήσουν ο Xρήστος Κορτζίδης, επικεφα-
λής της Δημοκρατικής Συνεργασίας, η Ελένη Πορτάλιου, από την
Πρωτοβουλία κατά του ΤΑΙΠΕΔ, ο Χρήστος Ευθυμίου, πρόεδρος
Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Αγ.�Δημητρίου, εκπρόσωποι προσφύ-
γων από το χώρο του Ελληνικού, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπου-
λος, από την Κοινωνική Κουζίνα «ο Άλλος Άνθρωπος», η Zανέτα Λυ-
σικάτου, γιατρός από το Νοσοκομείο Παίδων Αγλ. Κυριακού και το
Γ.Σ. της ΟΕΝΓΕ και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ.

Στο πλευρό των προσφύγων

Μέσα στην απεργία των ΜΜΕ απο-
φάσισε η εργοδοσία του χανιώτικου
τηλεοπτικού καναλιού ΚΥΔΩΝ να πε-
τάξει στο δρόμο 27 εργαζόμενους, το
συνόλου του προσωπικού του δηλα-
δή, ανακοινώνοντας και το κλείσιμο
του καναλιού μετά από 23 χρόνια λει-
τουργίας του.

“Να μην μείνει αναπάντητη η εργο-
δοτική αυθαιρεσία” καλεί η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ Χανίων. Σε ανακοίνωσή της επι-
σημαίνει μεταξύ άλλων ότι “η προ-
σπάθεια του ιδιοκτήτη του καναλιού
να μείνει η λειτουργία του ανέπαφη
από την κρίση εις βάρος των εργαζο-
μένων αποτελεί παράδειγμα για το
πώς οι μεγάλες επιχειρήσεις προσπα-
θούν να κρατήσουν “κομμάτι της πί-
τας” στην αγορά προς όφελος των
ιδιοκτητών και μετόχων τους. Η κατά-
σταση που βρίσκεται ο σταθμός το
τελευταίο διάστημα βέβαια το μόνο
που προκαλούσε ήταν το αίσθημα
της αβεβαιότητας για πιθανή απομά-
κρυνση των εργαζομένων μέρα με τη
μέρα, στα πλαίσια της παρακμής που
έχουν πέσει τα ΜΜΕ όσο αφορά τις
εργασιακές συνθήκες...

Το δικαίωμα στη δουλειά με αξιο-
πρεπείς συνθήκες και μισθό δεν πρέ-
πει να είναι παιχνιδάκι κανενός εργο-
δότη. Η αυθαιρεσία και η εκμετάλ-
λευση από μεριάς των αφεντικών
προς τους εργαζομένους είναι ανάγ-
κη να απαντηθεί συλλογικά και δρα-
στικά μέσα από την ενότητα στη βά-
ση του αγώνα για τα εργασιακά δι-
καιώματα στο χώρο των ΜΜΕ και
κόντρα στις λογικές παρακμής που
αναπαράγονται στην ΕΣΗΕΠΗΝ μέ-
χρι σήμερα. Συντονισμός και οργάνω-
ση της πάλης μας για υπεράσπιση
των απολυμένων εργαζομένων του
καναλιού ΚΥΔΩΝ σε σύνδεση με
τους επερχόμενους αγώνες του κό-
σμου της δουλειάς!”

Οι καναλάρχες
προκαλούν 
με απολύσεις

Απεργιακό λουκέτο στα ΜΜΕ
Απεργοί έξω από την ΕΣΗΕΑ την Παρασκευή 22/4
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Έ
γινε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 20 Απρί-
λη στο Λιμάνι του Πειραιά η προγραμματι-
σμένη συγκέντρωση -εκδήλωση των συνδικά-

των, των δημοτικών κινήσεων και της ΚΕΕΡΦΑ. Η πύ-
λη Ε2 του Λιμανιού πλημμύρισε από πολύχρωμα αντι-
ρατσιστικά πανώ, ενώ στη διάρκεια της εκδήλωσης
ναυτεργάτες, εκπαιδευτικοί, γιατροί, φοιτητές, άνερ-
γοι ενώθηκαν μαζί με τους πρόσφυγες από το Αφγα-
νιστάν και τη Συρία, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Πει-
ραιάς είναι και θα παραμείνει Λιμάνι της προσφυγιάς
και της αντίστασης στο ξεπούλημα του ΟΛΠ στην Co-
sco. 

Μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ την εκδήλωση στήριξαν:
η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού
(ΠΕΝΕΝ), το σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιο-
μηχανίας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ», ο Σύλλογος Υπαλλήλων
ΝΑΤ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Εργα-
ζόμενων στην Ναυτιλία και τον Τουρισμό (ΤΑΝΠΥ), ο
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΝΑΤ, η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Με-
τρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ), η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσο-
κομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), το Σωματείο
Εργαζομένων Νοσoκομείου Γεννηματάς, καθώς και ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
που κάλεσαν και συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Την εκδήλωση συντόνισαν ο Θανάσης Διαβολάκης,
πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά, η Κατερίνα
Θωίδου Δημοτική Σύμβουλος Νίκαιας και ο Νίκος
Κροκίδης Γραμματέας της ΠΕΝΕΝ. Το λόγο πήραν ο
Αντώνης Νταλακογεώργος πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, ο
Χαμαγιούν Ομάρ Αφγανός πρόσφυγας, ο Νεκτάριος
Χατζηανδρέου εκπαιδευτικός μέλος της ΕΛΜΕ, Πει-
ραιά, ο Πέτρος Κωνσταντίνου συντονιστής της ΚΕΕΡ-
ΦΑ, ο Γιάννης Λειβαδάρος από το ΔΣ Συλλόγου Ερ-
γαζομένων Δήμου Κερατσινίου, ο Γιώργος Μακρυνός
πρόεδρος ΣΕΜ Δήμου Κορυδαλλού, ο Κώστας Παπα-
δάκης, Δικηγόρος της Πολιτικής Αγωγής στη Δίκη
της Χρυσής Αυγής, η Ζαννέτα Λυσικάτου, γιατρός
στο Αγλαϊα Κυριακού και μέλος του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ
και ο Αφγανός πρόσφυγας Φεζολά. 

Αιτήματα
Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης ήταν όταν το λό-

γο πήρε ο Σύριος πρόσφυγας Αμζάτ θέτοντας τα αι-
τήματα των προσφύγων για ιατρική περίθαλψη, στέ-
γαση, εργασία. “Αν μας στείλουν σε στρατόπεδα μα-
κριά από τις πόλεις και συμβεί μία κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης ποιος θα είναι ο υπεύθυνος και πόσο
γρήγορα θα μπορούμε να μεταφερθούμε στα νοσο-
κομεία; Υπάρχει η ανάγκη τα παιδιά να έχουν πρό-
σβαση στην εκπαίδευση. Πολλοί από εμάς έχουμε
πάρει μία εξάμηνη άδεια παραμονής. Πόσο είναι δυ-
νατό να έχουμε πρόσβαση στις αρμόδιες κρατικές
αρχές ασύλου; Υπάρχει επάρκεια σε μεταφραστές;
Χρειάζεται να εργαστούμε για να στηρίξουμε τον
εαυτό μας και την οικογένειά μας. Ποια είναι τα δι-
καιώματά μας; Χρειαζόμαστε καθαρές απαντήσεις σε
όλα αυτά τα ερωτήματα. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα σύ-
νορα μπορεί να μην ανοίξουν για αυτό χρειαζόμαστε
λύσεις στα προβλήματα διαβίωσής μας”. 

Σαν επόμενο βήμα που αναδείχτηκε από όλες τις
τοποθετήσεις ήταν ότι χρειάζεται να κλιμακωθούν οι
παρεμβάσεις-δράσεις των σωματείων, των δημοτικών
κινήσεων, των αντιρατσιστικών οργανώσεων και των
ίδιων των προσφυγων. Για να αναγκάσουν την κυβέρ-
νηση και τους Δήμους να ανοίξουν αξιοπρεπείς χώ-
ρους φιλοξενίας, να ενταχθούν τα προσφυγόπουλα
σε τάξεις υποδοχής στα σχολεία, να διαμορφωθούν
κρατικές δομές ιατρικής περίθαλψης, σίτισης, καθα-
ριότητας στους χώρους φιλοξενίας. Με πρώτο σταθ-
μό αυτής της διεκδίκησης τη 48ωρη πανεργατική
απεργία κόντρα στο νέο ασφαλιστικό-φορολογικό
σφαγείο που ετοιμάζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Κατερίνα Θωίδου

Με το κλείσιμο των συνόρων εγκλωβίστηκαν δεκάδες χιλιά-
δες πρόσφυγες εντός της χώρας μας. Αυτοί οι άνθρωποι, πρέ-
πει να τύχουν της μεγαλύτερης φιλοξενίας, της πιο ουσιαστικής
συμπαράστασης από την πλευρά του λαού των εργαζομένων
και των κινημάτων. Γι αυτό και σήμερα τονίζουμε την ανάγκη
αυτά τα δικαιώματα να γίνουν σεβαστά. 

Με συγκροτημένους και οργανωμένους χώρους φιλοξενίας οι
οποίοι πρέπει να δημιουργηθούν εντός του οικιστικού ιστού των
μεγάλων πόλεων, να μην απομονωθούν, να μην περιθωριοποι-
ηθούν, να μην γκετοποιηθούν σε οποιοδήποτε σημείο. Πρέπει
το κίνημα να παλέψει και να διεκδικήσει αυτοί οι χώροι να διατε-
θούν για τη φιλοξενία των προσφύγων και ταυτόχρονα και τα
υπόλοιπα δικαιώματά τους να γίνουν απολύτως σεβαστά. Είτε
αφορά την πρόσβασή τους στις δομές και στις υπηρεσίες υγεί-
ας και περίθαλψης είτε αφορά και την εκπαίδευση των παιδιών. 

H σημερινή συγκέντρωση είναι μία επιτυχία, διότι από το περα-
σμένο Σαββάτο μας δόθηκε επίσημα από τον ΟΛΠ –που δε λει-
τουργεί αυτοβούλως -ότι θα υπάρχει απαγορευτικό στο όνομα κά-
ποιας ασφάλειας η οποία υποτίθεται θα ετίθετο σε κίνδυνο. Βεβαί-
ως αποδείχτηκε ότι αυτές οι «ανησυχίες» ήταν παντελώς αβάσιμες
και ανυπόστατες και αποδείχτηκε ότι μπορούμε να κάνουμε συγ-
κέντρωση σε ένα δημόσιο χώρο όπως είναι το λιμάνι του Πειραιά,
το οποίο φρόντισε η κυβέρνηση να το εκχωρήσει στην κινέζικη Co-
sco. Γι αυτό και έχει σημασία να τονίσουμε ότι εμείς θα παλέψουμε
με όλες μας τις δυνάμεις να μην υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της κυ-
βέρνησης για την ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού. Θα παλέψουμε μέ-
χρι τέλους για να παραμείνει το Λιμάνι του Πειραιά δημόσιο 100%
με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο. 

Η 48ωρη απεργία η οποία έχει εξαγγελθεί πρέπει να σημάνει
συναγερμό στους τόπους δουλειάς, να υπάρχει ένας γενικός
ξεσηκωμός εργαζόμενων και λαού, για να μην περάσουν τα αν-
τιασφαλιστικά και φορομπηχτικά μέτρα της κυβέρνησης. Αυτή η
μάχη πρέπει να στεφθεί με επιτυχία, και γι’ αυτό χρειάζεται ορ-
γάνωση, ενότητα, συσπείρωση, όλος ο κόσμος να βγει στους
δρόμους. 

Αντώνης Νταλακογεώργος, πρόεδρος ΠΕΝΕΝ 

Σήμερα κλείνει ένας χρόνος από την έναρξη της δίκης
της Χρυσής Αυγής. Πέρσι όλοι εμείς, το αντιφασιστικό κίνη-
μα, είχαμε ένα μεγάλο ραντεβού, ένα μεγάλο συλλαλητήριο
έξω από τις φυλακές Koρυδαλλού. Ένα χρόνο μετά από-
γευμα σε αυτό το Λιμάνι, που πρώτη φορά γίνεται τέτοια
συγκέντρωση, είμαστε πάλι εδώ προσθέτοντας και ένα ακό-
μα θέμα που αφορά και το αντιρατσιστικό και το αντιφασι-
στικό κίνημα. Την υπεράσπιση των προσφύγων.

Το αίτημα της καταδίκης των δολοφόνων του Παύλου
Φύσσα, της μεταφοράς της δίκης και η εξέλιξή της, απα-
σχολεί όλη την περιοχή και όχι μόνο τον Κορυδαλλό. Πριν
λίγες μέρες η Χρυσή Αυγή απείλησε στο κέντρο του Πει-
ραιά και θα ξεμυτίζει σιγά σιγά όσο και ο φυσικός αυτουρ-
γός και οι ηθικοί αυτουργοί είναι έξω. Ο φυσικός αυτουρ-
γός είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό, η υπόθεση του πογκρόμ
του 2011 κινδυνεύει να παραγραφεί και ξαφνικά πάει να χα-
θεί και ο φάκελος της υπόθεσης του Συνεργείου της Ηλιού-
πολης. Βλέπουμε μία υποτονικότητα και μια αβελτηρία στην
όλη υπόθεση. Άρα χρειάζεται αντιφασιστική επαγρύπνηση
στον Πειραιά και στις γειτονιές του. 

Η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες δεν πρέπει να είναι μό-
νο η ανθρωπιστική που υπήρχε μέχρι στιγμής από εθελον-
τές και οργανώσεις. Χρειάζεται να προχωρήσουμε ένα βή-
μα παραπέρα. Πλέον η Ελλάδα δεν είναι χώρα τράνζιτ. Το
“open the borders” χρειάζεται να μετατραπεί σε “open the
cities” και  “open the societies”. Να ανοίξουμε τις πόλεις και
τη κοινωνία. Άρα χρειάζεται να περάσουμε στην ένταξη των
προσφύγων. Ένταξη σημαίνει πρόσβαση στην παιδεία,
στην υγεία, στην απασχόληση, Αυτό πρέπει να είναι το επό-
μενο βήμα για το κίνημα. Πρέπει είτε θεσμικά από την αυτο-
διοίκηση, είτε από τα σωματεία και όλους τους κοινωνικούς
χώρους το αίτημα προς την κυβέρνηση να είναι αυτό. Και
αντί για τη γενναιοδωρία προς τις ΜΚΟ με τις προσλήψεις
προσωπικού, χρειάζεται η κυβέρνηση να δώσει τη δυνατό-
τητα στους Δήμους που είναι οι  κύριοι χώροι υποδοχής και
ένταξης, να προσλάβουν προσωπικό.    

Γιώργος Μακρυνός, πρόεδρος ΣΕΜ Δήμου Κορυδαλλού 

Δημόσιο λιμάνι 
με εργατικό έλεγχο

Open the Borders
open the cities

Λιμάνι, Πειραιά, Πύλη Ε2, 
Τετάρτη 20 Απρίλη

Η μάχη του Πειραιά
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Εργαστήρι ιδεών για την Αριστερά

Η Αριστερά μετά τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο Γιάννης Μηλιός, ο Χρήστος Λάσκος
και ο Πάνος Γκαργκάνας συζητάνε για 
το εάν Υπάρχει εναλλακτική.

Ο Κέβιν Όβεντεν, συγγραφέας του βι-
βλίου «ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στο λαβύρινθο»
παίρνει μέρος στη συζήτηση Η αριστερά
μετά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μαζί με
την Ελένη Πορτάλιου, τον Δημήτρη
Μπελαντή και 
τον Πέτρο Κωνσταντίνου.

Ο Κώστας Βλασσόπουλος απαντάει 
στο ερώτημα Τι έφερε 
ο ευρωκομμουνισμός; .

Στη συζήτηση Η “Κυβέρνηση της 
Αριστεράς” και το εργατικό κίνημα
η Μαρία Στύλλου δίνει την εικόνα από
τις μάχες αλλά και την προοπτική.

Ο Αντώνης Νταλακογεώργος, ο Αντώνης
Δραγανίγος και ο Γιάννης Σηφακάκης
συζητάνε για την Ιστορία και την τακτική
του ενιαίου μετώπου.

Καπιταλισμός 
και οικονομική κρίση

Ο Άλεξ Καλλίνικος παρουσιάζει 
το καινούργιο του βιβλίο 
Η αποκρυπτογράφηση του Κεφάλαιου.

Ο Μάϊκλ Ρόμπερτς περιγράφει 
την Κρίση σήμερα.

Ο Νίκος Στραβελάκης συμμετέχει μαζί
με τους Άλεξ Καλλίνικο και Πάνο
Γκαργκάνα στη συζήτηση Διεθνιστικό
ΟΧΙ στη Ε.Ε., το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Μωϋσής Λίτσης και ο Κώστας Σαρρής
αναλύουν Πώς (δεν) δουλεύει 
ο καπιταλισμός.

Εργατικό κίνημα

Η Λένα Βερδέ και ο Στέλιος Μιχαηλίδης,
συγγραφείς του βιβλίου Η εργατική αν-
τίσταση στα μνημόνια, μιλάνε την Πέμ-
πτη το βράδυ στο αμφιθέατρο Δεριγνύ
μαζί με τους Κώστα Καταραχιά, Σαράντο
Αλεξανδρή και Τάσο Αναστασιάδη για τις
μάχες μιας ολόκληρης εξαετίας

Ο Γιάννης Αγγελόπουλος μαζί με τους
Σεραφείμ Ρίζο, Χρίστο Αργύρη, Ντίνα
Γκαρανέ και Βασίλη Συλαϊδή συζητάνε
γιατί Τα συνδικάτα ανήκουν στους 
εργάτες

Ο Πάνος Γκαργκάνας απαντάει στο 
ερώτημα εάν Υπάρχει σήμερα 
ο “ιστορικός νεκροθάφτης”

και ο Θανάσης Καμπαγιάννης μιλάει 
για την Τάξη και ταξική συνείδηση 
(Λένιν, Λούκατς, Γκράμσι)

Ο αιώνας των επαναστάσεων

Ο Δημήτρης Λιβιεράτος και ο Λέανδρος Μπό-
λαρης ξεκινάνε τον Μαρξισμό με τη συζήτηση
1936 – Θεσσαλονίκη, Γαλλία, Ισπανία – 
Η εργατική αντεπίθεση.

Ο Σωτήρης Κοντογιάννης ανοίγει 
τον αιώνα των επαναστάσεων με τη συζήτηση
Ιρλανδία 1916, η εξέγερση του Πάσχα.

Ο Τάσος Αναστασιάδης συνεχίζει 
με τον Κόκκινο Οκτώβρη του ‘17.

Ο Δημήτρης Μαριόλης, συγγραφέας του 
βιβλίου «Η αδύνατη ταξική ανακωχή», συμμε-
τέχει μαζί με τον Λέανδρο Μπόλαρη στη συζή-
τηση Αντίσταση, η επανάσταση που χάθηκε.

Ο Μιχάλης Λυμπεράτος, συγγραφέας του βι-
βλίου «Μετά τον εμφύλιο», κάνει μαζί με τον
Μπάμπη Κουρουνδή τη μεγάλη διαδρομή 
Από τον εμφύλιο στα Ιουλιανά.

Η Διονυσία Πυλαρινού και ο Κώστας Πίττας
μιλάνε για την Έκρηξη της Μεταπολίτευσης
1973-76. και η Δήμητρα Κυρίλλου, συγγρα-
φέας του βιβλίου «Μέση Ανατολή» για το 
Εάν μπορεί να επιστρέψει η Αραβική Άνοιξη
στην περιοχή.

Η Μπριντ Σμιθ που εκλέχτηκε πρόσφατα βου-
λευτής με το κίνημα ¨Οι άνθρωποι πάνω από
τα κέρδη” στην Ιρλανδία, μαζί με τον Θανάση
Διαβολάκη, τη Ζαννέτα Λυσικάτου και τη Μαρία
Στύλλου κλείνουν το τετραήμερο με τη συζήτηση
Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Συμμε-
τέχουν πρόσφυγες από Πειραιά και Ελληνικο
και παρεμβαίνουν απεργοί από τις πρόσφατες
μάχες.

Ανοιχτά σύνορα 
για τους πρόσφυγες - 
Στη φυλακή η Χρυσή Αυγή

Ο Γιώργος Τσιάκαλος την Παρασκευή το βρά-
δυ μιλάει για τις μάχες για Ανοιχτά σύνορα, 
μαζί με την Έφη Λατσούδη, τον Δημήτρη 
Αγγελίδη, τον Βασίλη Κουκαλάνι και 
τον Πέτρο Κωνσταντίνου

Η Κατερίνα Θωίδου και ο Γιώργος Πίττας, συγ-
γραφείς του βιβλίου «Γκρεμίστε τον φράχτη –
Ανοίξτε τα σύνορα», παρουσιάζουν την Προ-
σφυγιά από το 1922 στο σήμερα με τη συμ-
μετοχή του Ορέστη Ηλία, δημοτικού σύμβου-
λου στα Βριλήσσια.

Η Νίκη Αργύρη, ο Κώστας Τορπουζίδης και 
ο Τζαβέντ Ασλάμ επιχειρηματολογούν γιατί η
Ισλαμοφοβία είναι ο σύγχρονος ρατσισμός.

Ο Γιάννης Κούτρας μιλάει για 
το Ολοκαύτωμα, τα μεσάνυχτα του αιώνα.

Οι δικηγόροι της Πολιτικής Αγωγής, 
Δημήτρης Ζώτος, Κώστας Παπαδάκης
και Θανάσης Καμπαγιάννης στη συζήτηση 
Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής, επιμένουν
γιατί αυτή η μάχη χρειάζεται να κερδηθεί.

Mη χάσετε αυτές τις συζητήσεις
Αλλά τα ψέματα τελειώνουν. Η τή-

ρηση της υποχρέωσης ότι το 2015 η
Ελλάδα πλήρωσε 22 δις ευρώ για τό-
κους και δόσεις σήμανε ότι ο Τσίπρας
πρόδωσε τις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ
και μπήκε σε τρίτο μνημόνιο. Αυτό
που ακολουθεί είναι πληρωμές 16,5
δις το 2019 και 33 δις το 2022! 

Όσο και να περηφανεύεται ο Αλέ-
ξης Τσίπρας ότι τα επίσημα στοιχεία
της Γιούροστατ δείχνουν πως η ύφε-
ση το 2015 ήταν μικρή και ότι παρά
την ύφεση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
κατάφερε να επιβάλει τόσες περικο-
πές ώστε να βγάλει πρωτογενές πλεό-
νασμα, η μαύρη τρύπα παραμένει για
να καταπίνει όλες τις θυσίες. Χωρίς
ρήξη με τους εκβιαστές-δανειστές, το
ΔΝΤ, την ΕΕ και τους τραπεζίτες, ντό-
πιους και διεθνείς, ο φαύλος κύκλος
θα επαναλαμβάνεται.

Αντεπίθεση

Γι’ αυτό, η μάχη για να μην περάσει
το νομοσχέδιο-σφαγείο για το Ασφα-
λιστικό και το Φορολογικό πρέπει να
είναι αφετηρία αντεπίθεσης του εργα-
τικού κινήματος ενάντια στα σχέδια
της κυβέρνησης. 

Η κυβέρνηση αισθάνεται την απειλή
του απεργιακού κινήματος και κάνει
όλες τις τρίπλες που μπορεί να σκε-
φτεί για να τη βραχυκυκλώσει. Βάζει
το νομοσχέδιο στις επιτροπές της
Βουλής μέσα στις μέρες του Πάσχα
και παίζει με τις ημερομηνίες ψηφο-
φορίας στην Ολομέλεια.

Αλλά και οι γραφειοκρατικές ηγε-
σίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ διευκο-
λύνουν αυτά τα παιχνίδια με τη φόρ-
μουλα «θα ορίσουμε την ημερομηνία
της 48ωρης πανεργατικής απεργίας
που έχουμε υποσχεθεί, όταν το νομο-
σχέδιο θα φτάσει στην Ολομέλεια».
Τώρα φαίνεται πόσο δίκιο έχουν οι
φωνές σαν τον Συντονισμό ενάντια
στα Μνημόνια που επέμεναν και επι-
μένουν ότι το απεργιακό κίνημα δεν
πρέπει να περιμένει. Οι εργαζόμενοι
στα ΜΜΕ με την απεργία τους από
την Πέμπτη 21/4 για να υπερασπίσουν
το ασφαλιστικό ταμείο τους έδειξαν
ότι είναι εφικτό να σπάσουμε την ανα-
μονή.

Ακόμα και μέσα στις μέρες του Πά-
σχα συνεχίζουμε τη μάχη για να ξεση-
κώσουμε όλους τους εργατικούς χώ-
ρους, για να οργανώσουμε την Πα-
νεργατική απεργία και να αποτρέψου-
με την ψήφιση του νομοσχέδιου-σφα-
γείου και των έκτακτων μέτρων που
δεσμεύεται να πάρει ο Τσίπρας παρέα
με τη Λαγκάρντ και τον Σόιμπλε.

Και μέσα σε αυτή την πανκινητοποί-
ηση υψώνουμε ξανά την απαίτηση για
ρήξη με την ΕΕ και το ΔΝΤ και δια-
γραφή του χρέους. Ο δρόμος των
συμβιβασμών και της διαπραγμάτευ-
σης έχει αποτύχει, εμπρός να βαδί-
σουμε στο δρόμο της ρήξης και της
ανατροπής.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Η Εργατική Αλληλεγγύη δεν κυκλοφορεί την Τετάρ-
τη 27 Απρίλη λόγω της απεργίας στα ΜΜΕ. Αυτό το
τετρασέλιδο κυκλοφορεί για τη στήριξη της απεργίας
και την οργάνωση της Πανεργατικής. 

Το επόμενο φύλλο της Εργατικής Αλληλεγγύης θα
κυκλοφορήσει όταν το επιτρέψουν οι απεργοί.

www.sekonline.gr, τηλ. 210 5241001


