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“Έντιμοι”(;) “αμοιβαίοι”(;) συμβιβασμοί
που γίνονται
τελεσίγραφα

Η
κολεγιά των γκάνγκστερς της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ προχώρησε
την Δευτέρα 16/2 σε ένα ακόμα αιφνιδιαστι-

κό διπλό εκβιασμό προς την ελληνική κυβέρνηση. 

Με τελεσίγραφο απαιτούν από την κυβέρνηση
να ζητήσει -θέτοντας σαν όριο την Παρασκευή 20
Φεβρουαρίου- παράταση του μνημονίου, και μόνο
αφού συμβεί αυτό, να συζητήσουν για νέο Euro-
group και τυχόν «αλλαγές» με «ισοδύναμα» μέτρα.

Ταυτόχρονα κλείνουν όλες τις στρόφιγγες χρη-
ματοδότησης. Η Λαγκάρντ τόνισε ότι για να γίνει
οποιαδήποτε εκταμίευση δόσης εκ μέρους του
ΔΝΤ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγη-
ση, ενώ τα χρήματα από το λεγόμενο «μαξιλάρι»
του ΤΧΣ σύμφωνα με τον Ντάισελμπλουμ θα είναι
διαθέσιμα μόνο εφόσον επιτευχθεί συμφωνία,
διαφορετικά μετά τις 28 Φεβρουαρίου θα επι-
στρέψουν στο Λουξεμβούργο. 

Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης πήγαιναν στο
Eurogroup της Δευτέρας έχοντας την εντύπωση
ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε συμφωνία θα συνεχι-
ζόντουσαν κανονικά οι διαπραγματεύσεις για το
«κακό» 30% του μνημονίου που δεν αποδέχεται η
ελληνική κυβέρνηση, (όπως είχαν συμφωνήσει
μετά την Σύνοδο Κορυφής της περασμένης Πέμ-
πτης Τσίπρας και Ντάισελμπλουμ) μέχρι μια επό-
μενη νέα συνάντηση.

Διατυπώσεις

Όμως «εταίροι» και ΔΝΤ άδειασαν αιφνιδιαστι-
κά τις προσδοκίες της ελληνικής κυβέρνησης –
ιδιαιτέρως εκείνοι οι οποίοι υποτίθεται μαγεί-
ρευαν ένα κείμενο συμφωνίας που βρισκόταν
κοντά στις δικές της «διατυπώσεις». Όπως κατήγ-
γειλε στη συνέντευξη τύπου ο υπουργός Οικονο-
μικών Βαρουφάκης, το κείμενο το οποίο του δό-
θηκε από τον Ντάισελμπλουμ για να υπογράψει,
δεν ήταν το ίδιο με αυτό το οποίο του είχε δείξει
λίγη ώρα νωρίτερα ο επίτροπος Οικονομικών Μο-
σκοβισί.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος περιέγραψε ως εξής
τα γεγονότα: «Υπήρξε συμβιβαστική πρόταση, η
οποία συμφωνήθηκε από τον Ντράγκι, τη Λαγ-
κάρντ και τον Μοσκοβισί. Τορπιλήστηκε όμως
από τον Ντάισελμπλουμ, πιθανότατα λόγω γερ-
μανικής πίεσης. Στη σύνοδο του Eurogroup και
στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, η βοή-
θεια της Λαγκάρντ και του Μοσκοβισί ήταν μη-
ανιχνεύσιμη από το γυμνό μάτι. Αυτοί λένε ολο-
κληρώστε το υπάρχον πρόγραμμα και εμείς θα
δείξουμε κάποια ελαστικότητα στην εφαρμογή
του. Ποτέ όμως δεν μας λένε τι θα περιλαμβάνει
αυτή η ελαστικότητα. Αντιθέτως, μας λένε: υπο-
γράψτε πρώτα και μετά συζητάμε το περιεχόμενο
της "ελαστικότητας"».

Ο Βαρουφάκης και ο Δραγασάκης δεν συμφώ-
νησαν μέσα στο Eurogroup πάνω στο νέο κείμενο
του Ντάισελμπλουμ, αλλά στη συνέντευξη τύπου
που τo ακολούθησε, ο Βαρουφάκης είπε ότι θα
ζητήσει παράταση, αλλά πάνω σε ένα κείμενο
συμφωνίας σαν αυτό του Μοσκοβισί. Βεβαίωσε
επίσης ότι μέσα στο επόμενο 48ωρο θα έχει
υπάρξει «έντιμη συμφωνία», ότι δεν υπάρχει plan
B και δεν θα υπάρξουν μονομερείς ενέργειες.

Η
«διαπραγμάτευση» εκ μέ-
ρους των «εταίρων» ξεκί-
νησε άγρια από την πρώ-

τη κιόλας στιγμή με την απόφα-
ση της ΕΚΤ να σταματήσει να
δέχεται ως ενέχυρο τα ομόλογα
του ελληνικού δημοσίου απει-
λώντας δηλαδή να κόψει την
χρηματοδότηση. 

Την απόφαση της ΕΚΤ συνό-
δευσε η απαίτηση των πολιτικών
εκπροσώπων των δανειστών για
παράταση του μνημονίου. Ακο-
λούθησαν υποβαθμίσεις της ελ-
ληνικής οικονομίας και τραπε-
ζών από τις λεγόμενες «αγορές»
καθώς και η συνέχιση των εκρο-
ών καταθέσεων που από τις 9
Δεκεμβρίου έως και σήμερα
εκτιμάται ότι έχουν φτάσει τα 22
δισ. ευρώ.

Έτσι φτάσαμε στο Eurogroup
της 11/2, στο οποίο (όπως απο-
καλύφθηκε σε ανεπίσημο σημεί-
ωμα της κυβέρνησης που έβγα-
λε στη δημοσιότητα το ΑΠΕ),
κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανέ-
φεραν ότι «υπήρξαν απειλές ότι
εάν δεν υπογράφαμε την παρά-
ταση του Μνημονίου δεν θα
υπήρχε συνέχεια των διαβου-
λεύσεων». Η ελληνική κυβέρνη-
ση, μετά από ταλαντεύσεις απο-
φάσισε να μην καταλήξει σε
συμφωνία ζητώντας καλύτερες
«διατυπώσεις». 

Στην συνάντηση Τσίπρα-Ντάι-
σελμπλουμ, στο περιθώριο της
διάσκεψης κορυφής των ηγετών
της ΕΕ στις 12/2, αποφασίστηκε
έναρξη συνομιλιών ανάμεσα σε
τεχνικές ομάδες που θα συζη-
τούσαν τα «ισοδύναμα μέτρα»,
μέχρι στο Eurogroup της 16/2
να λυνόνταν και τα πολιτικά ζη-
τήματα των «διατυπώσεων». Την
ίδια μέρα πάρθηκε η απόφαση
για αύξηση κατά 5 δισ. ευρώ
του συνολικού ποσού της χρη-

ματοδότησης που μπορούν να
λάβουν οι ελληνικές τράπεζες
μέσω του μηχανισμού ELA. Τα
ΜΜΕ παρουσίαζαν αρχικά την
εικόνα ότι η συμφωνία στο νέο
Eurogroup της Δευτέρας είχε
ήδη κλείσει. 

Απειλές

Αυτό που ακολούθησε ήταν
ένα μπαράζ δηλώσεων στην
ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.
Ο Ντάισενμπλουμ απείλησε
ανοιχτά: «Δεν εκταμιεύουμε
χρήματα παρά μόνο όταν υλο-
ποιούνται πρόοδοι και όταν υλο-
ποιούνται νέες μεταρρυθμίσεις
και αυτό δεν συμβαίνει πλέον
εδώ και μήνες». Ο εκπρόσωπος
του γερμανικού υπουργείου Οι-
κονομικών, Μάρτιν Γιέγκερ δεν
διστάζει να κάνει και «πλάκα»
για το ζήτημα των «διατυπώσε-
ων: «Ευχαρίστως να σταματή-
σουμε να το αποκαλούμε ‘τρόι-
κα', αλλά οι τρεις θεσμοί θα
πρέπει να συνεχίσουν τον επο-
πτικό τους ρόλο στην Ελλάδα.
Από σεβασμό προς τους έλλη-

νες φίλους μας στο εξής η τρόι-
κα δεν θα λέγεται τρόικα».

Πώς αντιμετώπισε τους εκβια-
σμούς όλο αυτό το διάστημα η
ελληνική κυβέρνηση; 

Πριν ακόμα καν η ΕΚΤ σταμα-
τήσει να δέχεται τα ελληνικά
ομόλογα, ο Βαρουφάκης είχε
ήδη προτείνει σαν εκκίνηση (!)
διαπραγμάτευσης την αποδοχή
του «καλού» 70% του μνημονίου
και την ανάγκη εύρεσης ισοδυ-
νάμων για το «τοξικό» 30%. 

Ακολούθησαν αδέξιες προ-
σπάθειες του Γ. Σακελλαρίδη να
«ερμηνεύσει» αυτήν την δήλω-
ση, αλλά και αντίθετες τοποθε-
τήσεις όπως του Παναγιώτη Λα-
φαζάνη στην Βουλή – «ούτε 50,
ούτε 60%, ούτε 70%, μνημόνιο
και τρόικα τέλος»!

Δυστυχώς, τίποτα δεν τελεί-
ωσε. Σε έκτακτη σύσκεψη μετά
το Eurogroup της Τετάρτης 11/2
και την Σύνοδο Κορυφής της
Πέμπτης 12/2, σύσκεψη της
οποίας ηγήθηκε ο Γιάννης Δρα-
γασάκης, αποφασίστηκε το συμ-
βούλιο εμπειρογνωμόνων που

θα συμμετείχε στις «τεχνικές
διαβουλεύσεις» συγκεκριμενο-
ποιώντας μάλιστα το «καλό»
70% του μνημονίου σε 11 «προ-
απαιτούμενα» και το «κακό» 30%
σε 5. Ανάμεσα στα μέλη της επι-
τροπής εμπειρογνωμόνων ήταν
και η διαβόητη πρώην βουλευ-
τής, σύμβουλος του ΓΑΠ και
στέλεχος της Παγκόσμιας Τρά-
πεζας, Ε. Παναρίτη…

Αναδίπλωση

Πρόκειται για ταχύτατη αναδί-
πλωση. Δεν έχει περάσει ούτε
ένας μήνας από τις 23 Γενάρη
όταν ο Τσίπρας δήλωνε ότι «την
επομένη των εκλογών μνημόνια
τέλος». Και σήμερα η κυβέρνη-
ση θέτει υπό συζήτηση με τους
«δανειστές» ακόμα και το 30%
που υποτίθεται είναι το μόνο
«τοξικό» και πρέπει να αλλάξει. 

Φυσικά ούτε αυτό τους ικανο-
ποίησε. Το πρωί της Δευτέρας
16/2 ο Σόιμπλε άνοιξε τη μέρα
με τη δήλωση «λυπάμαι τους έλ-
ληνες». Ακολούθως ο Ντάισενμ-
πλουμ πήγε στο νέο Eurogroup
και (αφού δήλωσε «απογοητευ-
μένος από την πρόοδο των τε-
χνικών επιτροπών») παρουσίασε
ένα κείμενο συμφωνίας με στό-
χο ακόμα και στο επίπεδο των
διατυπώσεων να εξευτελίσει τον
ΣΥΡΙΖΑ στέλνοντας ταυτόχρονα
μήνυμα στους εργαζόμενους και
τους λαούς ολόκληρης της ΕΕ.

Δυστυχώς η απάντηση της κυ-
βέρνησης στη νέα επίθεση ήταν
το (κατά Βαρουφάκη) «καταπλη-
κτικό κείμενο» του Μοσκοβισί .
Ολες οι ελπίδες και οι προσδο-
κίες των εργαζομένων και του
λαού για ανατροπή στριμωγμέ-
νες σε μια «καλή διατύπωση» και
τέσσερις μεταβατικούς μήνες…

Γιώργος Πίττας

Τις μέρες που μεσολάβησαν ανάμεσα στα Eurogroup της Τε-
τάρτης 11/2 και της Δευτέρας 16/2, δεν έλειψαν οι δηλώσεις
και οι προβλέψεις για ένα «έντιμο συμβιβασμό», μια «win-win
συμφωνία». 
Η Μέρκελ δήλωσε ότι η ιστορία της ΕΕ είναι μια ιστορία
«αμοιβαίων συμβιβασμών» και ο Βαρουφάκης δεν δίστασε
να επαναλάβει ακόμα και μετά την ψυχρολουσία το βράδυ
της Δευτέρας την πεποίθησή του ότι θα υπάρξει «τίμια συμ-
φωνία».
Όμως δεν υπάρχει τίποτα τίμιο, πόσο μάλλον «αμοιβαίο», σε
αυτήν τη διαπραγμάτευση. 
Η μια πλευρά από την πρώτη στιγμή εκβιάζει ασταμάτητα,
άλλοτε κουνώντας το δάχτυλο αλά Σόιμπλε και άλλοτε πίσω
από πλατιά χαμόγελα αλά Ρέντσι. Ενώ η άλλη πλευρά ακρο-
βατεί ανάμεσα σε κινήσεις «καλής θέλησης» και επικλήσεις
στην κοινή λογική μπας και συγκινηθούν –οι «συμπαθούντες
εταίροι». Η μια πλευρά ξεκινάει για να τα πάρει όλα και συ-
νεχώς πιέζει. Η άλλη πλευρά συνεχώς υποχωρεί. 
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Η
κατάληξη του Eurogroup της Δευτέρας
16 Φλεβάρη επιβεβαιώνει πόσο λάθος εί-
ναι η επιδίωξη ενός συμβιβασμού στα

πλαίσια της ΕΕ. Όσο πιο μεγάλες υποχωρήσεις
κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να πετύχει
τον συμβιβασμό με τους «εταίρους-δανειστές»,
τόσο περισσότερο πιέζουν για την πλήρη υπο-
χώρηση.

Αυτό φαίνεται από την επίσημη κυβερνητική
ενημέρωση που λέει ότι ο Σόιμπλε τορπίλισε το
συμβιβαστικό κείμενο που είχαν συμφωνήσει
Βαρουφάκης-Μοσκοβισί. Το κείμενο έλεγε: «η
ελληνική κυβέρνηση … Θα διασφαλίσει ότι
οποιοδήποτε νέο μέτρο δεν θα αναστρέφει
υπάρχουσες δεσμεύσεις και ότι θα έχει πλήρη
χρηματοδότηση. Θα απέχει από μονομερείς
ενέργειες και θα εργαστεί σε στενή συνεννόη-
ση με τους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους. 

Η Ελλάδα θα σεβαστεί πλήρως τις δεσμεύ-
σεις της στους εταίρους, για να διασφαλίσει
υγιή και βιώσιμα δημόσια οικονομικά, επιτυγχά-
νοντας και στη συνέχεια διατηρώντας μεγάλα
(sizeable) πρωτογενή πλεονάσματα». 

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση προσφέρθηκε
να παγώσει κάθε ανατροπή των δεσμεύσεων
του Σαμαρά με την Τρόικα, αλλά η απάντηση

του Eurogroup ήταν να απαιτήσει από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ την επίσημη παραδοχή ότι τα Μνημόνια συ-
νεχίζονται άθικτα.

Τα διευθυντήρια της ΕΕ θέλουν την υπογρα-
φή του ΣΥΡΙΖΑ ότι αρνείται τις υποσχέσεις του,
και τις προεκλογικές και των πρώτων ημερών
όταν οι νέοι υπουργοί έμπαιναν στα γραφεία
τους: όχι ‘μόνο’ εγκατάλειψη της διαγραφής
του χρέους, αλλά και αποκήρυξη της επιστρο-
φής των απολυμένων στις δουλειές τους, συνέ-
χιση των ιδιωτικοποιήσεων χωρίς επιστροφή
ούτε για τα Λιμάνια και τα αεροδρόμια ούτε για
τη ΔΕΗ, περικοπές αντί για αποκατάσταση των
συντάξεων κλπ.

Μήνυμα

Η απάντηση σε αυτή την απαίτηση δεν μπο-
ρεί να είναι άλλη μια υποχώρηση για να επι-
τευχθεί ο συμβιβασμός. Τώρα είναι η ώρα της
ρήξης με τους εκβιαστές. Αυτό είναι και το μή-
νυμα που έφεραν οι παρεμβάσεις της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και του ΣΕΚ στις πλατείες της Κυριακής
και το οποίο αγκαλιάστηκε από χιλιάδες διαδη-
λωτές.

Στάση πληρωμών προς τους δανειστές, μο-
νομερής διαγραφή του χρέους, κρατικοποίηση

των τραπεζών και έξοδος από το ευρώ και την
ΕΕ – Να μια «δέσμη μέτρων» που κλείνει τις
πόρτες στους εκβιαστές και ανοίγει το δρόμο
για να πάρουν οι εργαζόμενοι πίσω όλα τα
κλεμμένα της μνημονιακής επίθεσης.

Μια τέτοια ρήξη δεν θα έρθει περιμένοντας
καρφωμένοι στις τηλεοράσεις την επόμενη συ-
νεδρίαση του Eurogroup. Θα έρθει με τη δράση
όλων των τμημάτων της εργατικής τάξης που
πάλεψαν ενάντια στη λεηλασία και τώρα απαι-
τούν τη δικαίωσή τους: με τον αγώνα των εργα-
ζόμενων της ΕΡΤ που ήδη βγήκαν ξανά στο
δρόμο, με τους εργάτες των λιμανιών που η
Ομοσπονδία τους ανακοίνωσε ότι δεν αποδέχε-
ται να συνεχιστεί το ξεπούλημα του ΟΛΠ και
του ΟΛΘ, με την εξέγερση των κρατούμενων
μεταναστών που απαιτούν να κλείσει η Αμυγδα-
λέζα, με τη δράση των ‘διαθέσιμων’ της Θεσσα-
λονίκης που ξανάστησαν το Κέντρο Αγώνα.

Με κάθε τέτοιο βήμα χτίζεται η συνέχεια του
κινήματος της εργατικής αντίστασης που θέλει
να φιμώσει ο Σόιμπλε με τα τελεσίγραφά του,
με τέτοια βήματα οι διαδηλώσεις στις πλατείες
παίρνουν χαρακτήρα άρνησης των συμβιβα-
σμών, όλοι μαζί χτίζουμε την Αριστερά της ρή-
ξης και της ανατροπής μέχρι την τελική νίκη.

Είναι η ώρα της ρήξης, 
όχι του συμβιβασμού

Αντιρατσιστικά 
Αντιφασιστικά Κούλουμα

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Γαλάτσι Άλσος Βεΐκου 10.30πμ

Αμπελόκηποι Πάρκο ΚΑΠΑΨ 11πμ

Θησείο Φιλοπάππου 11.30πμ

Κεραμεικός Ακαδημία Πλάτωνος 11πμ

Καλλιθέα Τζιτζιφιές 11πμ

Κερατσίνι Σιταποθήκες 11.30πμ

Κορυδαλλός Δημαρχείο 11πμ

Πειραιάς Παραλία Φρεαττύδας 10πμ

Ζωγράφου Ρυθμός, 11πμ

Ελληνικό Πρώην Αμερικάνικη βάση, 11πμ

Βύρωνας Κουταλάς 
Πρώην στρατόπεδο Σακέτα, 11πμ

Χαλάνδρι Γήπεδο Χαλανδρίου, 11πμ

Αγία Παρασκευή Άλσος, 11πμ

Ίλιον Πάρκο Τρίτση, 11πμ

Περιστέρι Εκθεσιακό Κέντρο, 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σέιχ Σου 10πμ

ΧΑΝΙΑ Αγ.Απόστολοι, 11πμ

Μαζί με το περιοδικό “Σοσιαλισμός από τα κάτω”, στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο 
θα βρείτε και τη νέα έκδοση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής
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Δ
εκάδες είναι οι συγκεντρώ-
σεις, και δεκάδες χιλιάδες οι
άνθρωποι που συμμετείχαν,

τις τελευταίες μέρες στις κεντρικές
πλατείες τόσο της Αθήνας όσο και
πολλών πόλεων σε όλη τη χώρα.

Μέσα από ένα διαδικτυακό κάλε-
σμα για τις 5 του Φλεβάρη, ξεκίνησε
μια σειρά κινητοποιήσεων. Ξεκίνη-
σαν σαν μια “αυθόρμητη δράση”
του κόσμου που ψήφισε για να διώ-
ξει τους Σαμαροβενιζέλους και τώ-
ρα τάσσεται στο πλευρό του Βαρου-
φάκη και του Τσίπρα απέναντι στους
εκβιασμούς του Ντάισελμπλουμ, του
Σόιμπλε και όλης τη καλοπαρέας
της ΕΕ και του ΔΝΤ .

Ωστόσο το αυθόρμητο αγκαλιά-
στηκε αμέσως από τον ίδιο τον Τσί-
πρα ο οποίος, μέσω των σελίδων
του στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης,

δεν ξέχασε σε καμία από τις κρίσι-
μες ημερομηνίες να αναφερθεί στη
δύναμη και την αποφασιστικότητα
του ελληνικού λαού που μαζεύεται
στις πλατείες.

Είναι βέβαιο πως ο κόσμος που
μάτωσε όλα αυτά τα χρόνια με τα
μνημόνια χάρηκε όταν είδε για πρώ-
τη φορά υπουργούς που δήλωναν
σε κάθε τόνο πως θα θέσουν κόκκι-
νες γραμμές σε όσα υπαγορεύουν
οι “εταίροι”. Ο ίδιος κόσμος όμως εί-
δε τις μέρες που ακολούθησαν να
παίζεται το παιχνίδι των συμβιβα-
σμών. Είδε επίσης ότι το να επιστρέ-
ψει στη δουλειά του σκοντάφτει
στην οικονομική κατάσταση των
ασφαλιστικών ταμείων και των δη-
λώσεων του Κατρούγκαλου πως ζη-
τήστε μου ό,τι θέλετε αλλά μη μου
ζητήσετε λεφτά.

Έτσι οι τελευταίες διαδηλώσεις,
με αποκορύφωμα την Κυριακή 15
Φλεβάρη θύμιζαν πολύ περισσότερο
μια συγκέντρωση πίεσης παρά μια
συγκέντρωση άκριτης στήριξης για
τη νεοεκλεγείσα κυβέρνηση. Χωρίς
αυτό να σημαίνει πως ο κόσμος
στράφηκε ενάντια στην κυβέρνηση. 

Διάθεση

Βρέθηκε όμως εκεί έχοντας τα αυ-
τιά του ανοιχτά στα ζητήματα του τί
ρόλο έχει να παίξει το ίδιο το εργατι-
κό κίνημα αυτή την περίοδο για να
επιβάλει τη δικαίωση των αιτημάτων
του και περίσσια διάθεση να το συ-
ζητήσει. 

Η οργανωμένη παρέμβαση εργατι-
κών κομματιών όπως οι εργαζόμενοι
της ΕΡΤ και οι σχολικοί φύλακες
έπαιξε σίγουρα το ρόλο της. Η εμ-

φάνιση των συλλογικών και οργανω-
μένων κομματιών της τάξης βοήθη-
σε στο να μην κυριαρχήσει η άποψη
του μαζευόμαστε σαν άτομα. Αντίθε-
τα, πολύς κόσμος που είχε καιρό να
διαδηλώσει ή που κατέβηκε για
πρώτη φορά, είδε μπροστά του και
μίλησε με αγωνιστές και αγωνί-
στριες που συλλογικά έπαιξαν καθο-
ριστικό ρόλο στην ανατροπή της
προηγούμενης κυβέρνησης και επι-
μένουν στον αγώνα.

Ταυτόχρονα η οργανωμένη πα-
ρουσία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ βοήθησε στο
να αναδειχτούν τα πολιτικά ζητήμα-
τα της περιόδου. Το ζήτημα του χρέ-
ους για παράδειγμα. Τα συνθήματα
“Διαγραφή του χρέους οριστική, αυ-
τή είναι η απάντηση η εργατική” που
επαναλαμβάνονταν από τις ντουν-
τούκες όχι μόνο έδωσαν παλμό στη

συγκέντρωση, αλλά έδωσαν και το
βήμα να ανοίξει η συζήτηση για το
πώς μπορούμε να βρούμε τα λεφτά
που θα μας εξασφαλίσουν τις δου-
λειές μας πίσω.

Στις εικόνες από τις συγκεντρώσεις
που μπορείτε να διαβάσετε στη δι-
πλανή σελίδα είναι περισσότερο από
καθαρό πως η μεγάλη πλειοψηφία
του κόσμου που βγήκε στις πλατείες
ψάχνει πώς θα συνεχίσει τις μάχες. 

Η συνέχεια είναι μπροστά μας και
θα παιχτεί χώρο το χώρο. Αλλά και
στις πρωτοβουλίες που χρειάζεται
να παρθούν για να επιβάλουμε ότι
απέναντι στους εκβιασμούς των
τροϊκανών, οι συμβιβασμοί της κυ-
βέρνησης δε μπορούν να φέρουν
κανένα αποτέλεσμα. Αντίθετα ο δρό-
μος της σύγκρουσης μαζί τους είναι
ο μόνος ρεαλιστικός.

Τ
ην Τρίτη 17 Φλεβάρη αναμενόταν η
ανακοίνωση του Τσίπρα σχετικά με την
υποψηφιότητα του νέου Προέδρου Δη-

μοκρατίας η οποία θα ψηφιζόταν στη Βουλή
την επόμενη μέρα. Σε ώρα που η Εργατική
Αλληλεγγύη είχε κλείσει την ύλη της, θα τε-
λείωνε η σύσκεψη της κοινοβουλευτικής ομά-
δας του ΣΥΡΙΖΑ και μαζί της τα διάφορα σε-
νάρια γύρω από την επιλογή του προσώπου.

Ο χειρισμός της υποψηφιότητας έγινε όλο
το προηγούμενο διάστημα στην ίδια γραμμή
που κινούνται οι διαπραγματεύσεις με την
Τρόικα και το Γιούρογκρουπ. Με προσανατο-
λισμό για την πιο πλατιά συναίνεση. Και στο
επίπεδο των διαπραγματεύσεων, αλλά και
στο επίπεδο εύρεσης ενός πολιτικού προσώ-
που που θα ικανοποιήσει όλες τις πολιτικές
δυνάμεις. 

Τα σενάρια που εμφάνιζαν ως πιο πιθανή
την πρόταση Αβραμόπουλου έδειχναν ακρι-
βώς αυτό. Η παραχώρηση της θέσης σε έναν
εκπρόσωπο της δεξιάς στέλνει το μήνυμα:
μπορούμε να τα βρούμε. Το ίδιο μήνυμα που
στέλνει και ο Βαρουφάκης λέγοντας πως θα
έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη περίοδο
προκειμένου να βρεθούν κοινώς αποδεκτές
προτάσεις για τη μη παράταση του μνημονί-

ου. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει αποδοχή του
χρέους, αποδοχή των μέτρων για την απο-
πληρωμή του. Μόνο που και στις δύο περι-
πτώσεις “ξεχνάνε” πως οι κοινώς αποδεκτές
προτάσεις οδηγούν την αριστερά να βάλει
νερό στο κρασί της και να αποδεχτεί όλο και
μεγαλύτερες πιέσεις. Το σκεπτικό των αρχη-
γών της ΕΕ είναι απλό: τους ζουλάμε από την
αρχή για να δούμε μέχρι που το τραβάνε. Και
μετά ζουλάμε μέχρι να τους φέρουμε στη θέ-
ση να αναγκαστούν να αποδεχτούν όλα μας
τα σχέδια.

Και μέσα σε αυτήν ακριβώς την περίοδο, η
κίνηση της εύρεσης ευρείας συναίνεσης στο
πρόσωπο του ΠτΔ εμφανίζεται σαν μια προ-
σπάθεια συνεννόησης, ένας δείκτης καλής
θέλησης που θα βοηθήσει στις διαπραγμα-
τευτικές κινήσεις. Μέχρι στιγμής κάθε βήμα
πίσω που κάνει ο Τσίπρας παρουσιάζεται σαν
ένας ελιγμός. Σα να λέει ορίστε, σας χαρίσα-
με και τον Πρόεδρο, βάλτε τώρα πλάτη κι
εσείς. Στην πραγματικότητα όμως είναι βήμα-

τα πίσω που ανοίγουν τις ορέξεις των από
πάνω και τους ανοίγουν το δρόμο για να επι-
βάλουν μεγαλύτερες υποχωρήσεις. 

Μεγαλοστομίες

Επίσης με αυτές τις κινήσεις πάνε περίπα-
το όλες οι προεκλογικές μεγαλοστομίες για
“σύγκρουση με το πολιτικό κατεστημένο”.
(Και δεν είναι οι μόνες προεκλογικές δηλώ-
σεις που πάνε περίπατο). Για πάρα πολλά
χρόνια ίσχυσε η άτυπη συμφωνία μεταξύ κυ-
ρίων πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα
ήταν ναι μεν κοινώς αποδεκτός από τα κόμ-
ματα εξουσίας και αντιπολίτευσης, θα είναι
δε κάποιος της αντιπολίτευσης. Σχηματικά,
αυτό ήταν το: κυβέρνηση ΝΔ- πρόεδρος ΠΑ-
ΣΟΚ και αντίστροφα. Η συνέχιση αυτής της
τακτικής δεν προμηνύει καμία ρήξη με το
“πολιτικό κατεστημένο” αλλά πλήρη συνέχι-
ση των παλιών συνηθειών.

Η μεγάλη συζήτηση αφορά στο κατά πόσο
μπορούν να καλλιεργούνται αυταπάτες για

εθνικές ομοψυχίες και συνεννοήσεις στο
πλαίσιο της επίτευξης μιας καλύτερης συμ-
φωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ. Και η απάν-
τηση είναι πως τα ζητήματα είναι ταξικά και
όσο κι αν γίνονται προσπάθειες να εμφανι-
στούν οι υποχωρήσεις ως οι απαραίτητες
ενέργειες προς όφελος της εργατικής τάξης
και της νεολαίας (που η μόνη δημοκρατία
που έχουν γευτεί τα τελευταία χρόνια είναι
αυτή της άγριας λιτότητας, των μαζικών απο-
λύσεων, του ρατσισμού και της καταστολής),
δεν καμουφλάρονται. 

Για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τις
δουλειές και τις κατακτήσεις μας που διαλύ-
θηκαν τα προηγούμενα χρόνια, χρειάζονται
πραγματικές συγκρούσεις τόσο με την ΕΕ
όσο και με τους ντόπιους καπιταλιστές που
συνέχιζαν να πλουτίζουν σε βάρος μας.

Οι συναινέσεις και οι παραχωρήσεις στα
κόμματα που εφάρμοσαν τις εθνικές και διε-
θνείς ομοψυχίες δε φέρνουν την αριστερά σε
θέση ισχύος. Αντίθετα, φτάνουν να χρησιμο-
ποιούν τις μάχες ενός ολόκληρου κόσμου
σαν διαπραγματευτικά χαρτιά που εύκολα
καίγονται και όχι σαν δύναμη ανατροπής.

Έλλη Πανταζοπούλου

Πρόεδρος Δημοκρατίας 
σύμβολο συμβιβασμών

Περισσότερο
πίεση παρά
“στήριξη”
για την
κυβέρνηση
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Δ
εκάδες χιλιάδες άνθρωποι
συγκεντρώθηκαν την Κυριακή
15 Φλεβάρη στο Σύνταγμα

αλλά και σε δεκάδες άλλες πλατείες
της χώρας ενάντια στους εκβια-
σμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
διεκδικώντας το τέλος των μνημο-
νίων.

Οργανωμένη παρουσία είχαν τα
μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της ΚΕΕΡ-
ΦΑ, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και δημοτικά
σχήματα, οι Σχολικοί Φύλακες, η ΕΡ-
Τopen, ο Συντονισμός Ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες,
οι δάσκαλοι του Πειραιά και του Κε-
ρατσινίου, οι Καθαρίστριες του Υπ.
Οικονομικών.

“Σήμερα είμαστε εδώ συνεχίζον-
τας τις διεκδικήσεις μας στο δρόμο,
που δε σταματάνε σε καμία των πε-
ριπτώσεων”, μας είπε η Σταματία
Τσουμέα από τους Σχολικούς Φύλα-
κες. “Ο αγώνας στο δρόμο ήταν αυ-
τός που κέρδισε και έδιωξε τις πολι-
τικές αυτές που μας εξαθλίωσαν ως
λαό και συνεχίζουμε να είμαστε εδώ
γιατί λέμε πως οι αγώνες για τη ζωή
μας και τη δουλειά μας δε σταμα-
τούν. Βρισκόμαστε εδώ και φωνά-
ζουμε ότι παραμένουμε στο κίνημα,
στο δρόμο και διεκδικούμε ό,τι μας
έχουν πάρει πίσω τόσα χρόνια. 

Αγκάθι

Σε σχέση με την επαναπρόσληψή
μας στα σχολεία, υπάρχει ένα αγκά-
θι. Από τα χείλη του Υπουργού στη
συνάντηση που είχαμε την περασμέ-
νη Παρασκευή ακούσαμε κάτι για κι-
νητικότητα. Εμάς η θέση μας είναι
σταθερή και ξεκάθαρη: διεκδικούμε
κατάργηση του νόμου της διαθεσι-
μότητας. Συγκεκριμένα είναι ο νό-
μος 4172 που αφορούσε εμάς και
τους καθηγητές. Ταυτόχρονα ζητά-
με την επιστροφή όλων των σχολι-

κών φυλάκων στα σχολειά τους χω-
ρίς εκπτώσεις και αποκλεισμούς. Ο
θεσμός του σχολικού φύλακα πρέ-
πει να υπάρχει, η κοινωνία έχει χάσει
από την κατάργησή του και γι’ αυτό
παλεύαμε και θα παλεύουμε μέχρι
να επανασυσταθεί”. 

Αντίστοιχη είναι και η διάθεση των
εργαζομένων της ΕΡΤ που συμμετεί-
χαν με το πανό τους στην κινητοποί-
ηση. Η Μαρίνα Μάντζου μας δήλω-
σε: “Εμείς οι αγωνιζόμενοι εργαζό-
μενοι της ΕΡΤ, εδώ και 20 μήνες
έχουμε κατακτήσει ένα δίκαιο. Το δί-
καιο του αγώνα. Είναι ένα δίκαιο που
φτάνει μέχρι τη νίκη. Δεν είναι ένας
αγώνας που επιτρέπει την ανάθεση
ή δίνει στον οποιονδήποτε το δικαίω-
μα να κατευθύνει τις ζωές μας. Ήρ-
θαμε λοιπόν εδώ γιατί είμαστε αρκε-
τά ανήσυχοι μετά τα νέα και τις τε-

λευταίες δηλώσεις από μεριάς κυ-
βέρνησης για τα σχέδια που απεργά-
ζονται για την αυριανή ΕΡΤ. Συζητά-
νε για επανασύσταση της ΕΡΤ από
μηδενική βάση, χωρίς ρεβανσι-
σμούς. Ρεβανσισμό ονομάζουν το ότι
εμείς που δίνουμε αυτό τον αγώνα
δε δεχόμαστε να μπούμε από μηδε-
νική βάση στην ίδια λίστα για δου-
λειά με όσους πήγαν στη ΝΕΡΙΤ. Εί-
μαστε οι τελευταίοι που θα υποστη-
ρίζαμε την απόλυση κάποιου εργα-
ζόμενου. Αυτό που λέμε όμως είναι
ότι οι άνθρωποι που πήγαν στη ΝΕ-
ΡΙΤ πούλησαν με ελεύθερη βούληση
έναν αγώνα. Και άρα είμαστε εδώ
και συνεχίζουμε να διεκδικούμε να
ανοίξει ξανά η ΕΡΤ με τους όρους
όλων αυτών που τόσους μήνες δί-
νουν έναν πολύ σκληρό αγώνα”.

Σε ένα μεγάλο κομμάτι της συγ-

κέντρωσης μπροστά από τη Βουλή
κυριάρχησαν τα συνθήματα της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ που μιλούσαν για τη δια-
γραφή του χρέους και την ανάγκη
της ρήξης με την ΕΕ. Όπως μας δή-
λωσε ο Ορέστης που συμμετείχε
στη μεγάλη ομάδα εξόρμησης από
τη μεριά της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης: “Είναι φοβερή η αντοπόκριση
του κόσμου όταν ακούει το σύνθη-
μα: διαγραφή του χρέους και όχι
των υποσχέσεων. Πάρα πολύς κό-
σμος μας αρπάζει τις εφημερίδες
μέσα από τα χέρια και υπογράφει
στα κείμενά μας λέγοντας πως συμ-
φωνεί και πως κι αυτός γι’ αυτό το
λόγο έχει έρθει σήμερα εδώ. Για να
στείλει το μήνυμα πως οι συμβιβα-
σμοί της κυβέρνησης δεν μπορούν
να φέρουν κανένα αποτέλεσμα.
Προφανώς και υπάρχει και κόσμος

που λέει να περιμένουμε να δούμε,
να δώσουμε χρόνο στην κυβέρνηση.
Αλλά αυτό που επικρατεί είναι η συ-
ζήτηση γύρω από το χρέος που είναι
πολύ κομβική για το πού θα βρούμε
τα λεφτά να καλύψουμε τις ανάγκες
μας. Και αυτό ο κόσμος το καταλα-
βαίνει. Έχουμε μιλήσει και με αρκε-
τούς εργαζόμενους, όπως με καθη-
γητές, που η κουβέντα περιστρέφε-
ται γύρω από το πώς μπορούμε να
παλέψουμε με συγκεκριμένα βήματα
σε κάθε κλάδο προς αυτή την κατεύ-
θυνση”.

Συνεργεία

Τα συνεργεία της ΚΕΕΡΦΑ μοίρα-
ζαν μαζικά την τετρασέλιδη προκή-
ρυξη που καλεί στην οργάνωση της
διεθνούς μέρας αντιφασιστικής και
αντιρατσισικής δράσης.

Ο Γιώργος μας έδωσε την εικόνα
για το πώς ανταποκρινόταν ο κό-
σμος σε αυτό το κάλεσμα: “Δυο μέ-
ρες πριν ένας νεαρός μετανάστης
αυτοκτόνησε στο στρατόπεδο συγ-
κέντρωσης της Αμυγδαλέζας. Ένα
γεγονός που όλος ο κόσμος σήμερα
εδώ το γνωρίζει και είναι εξοργισμέ-
νος. Με όσους μιλήσαμε υπήρχε κοι-
νός τόπος ότι τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης πρέπει να κλείσουν τώ-
ρα. Κανένας δεν υπέκυπτε στα ρα-
τσιστικά ψέματα που πλάσαραν
όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις
και συμφωνούσε ότι η δράση μας εί-
ναι αυτή που μπορεί να επιβάλει το
να έχουν οι μετανάστες πλήρη δι-
καιώματα. Η ανταπόκριση για τις 21
Μάρτη ήταν εξίσου καλή. Όλοι συμ-
φωνούσαν ότι εκείνη τη μέρα πρέπει
να διαδηλώσουμε εκατοντάδες χι-
λιάδες και έπαιρναν την προκήρυξη,
ενώ αρκετοί άφησαν και το τηλέφω-
νό τους για να το οργανώσουμε”.

Ε. Π.

Επιμένουμε στη διαγραφή του χρέους

Π
αρόμοια ήταν η εικόνα στα δεκάδες ση-
μεία εκτός Αθήνας που έγιναν αντίστοι-
χες κινητοποιήσεις. Από την Ξάνθη και

τα Γιάννενα μέχρι την Πάτρα και τα Χανιά, ο
κόσμος μαζεύτηκε και οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και του ΣΕΚ βρέθηκαν εκεί για να συζητή-
σουν τα επόμενα βήματα του εργατικού κινή-
ματος.

Στη Θεσσαλονίκη τα μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
συγκεντρώθηκαν μαζί με τη Γ’ κι Ε’ ΕΛΜΕ της
πόλης στο άγαλμα Βενιζέλου και έφτασαν με
πορεία στο Λευκό Πύργο όπου καλούνταν η
συγκέντρωση. Εκεί ήταν συγκεντρωμένοι με
τα πανό τους ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΟΚΔΕ ενώ ξεχώ-
ριζαν οι σημαίες των σχολικών φυλάκων και
της ΟΛΜΕ. Υπήρχε πολύς κόσμος μαζεμένος,
όπως και λίγες μέρες πριν στις 11/2, ενώ ακο-
λούθησε πορεία μέχρι το άγαλμα Βενιζέλου.

“Στην Ξάνθη συγκεντρώθηκαν 200 περίπου
άτομα, αρκετοί ήρθαν για πρώτη φορά σε κι-

νητοποίηση, ενώ υπήρχαν πανό της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, του Συντονισμού Ενάντια στα Κλεισίματα
και τις Διαθεσιμότητες, του ΣΥΡΙΖΑ και της νε-
ολαίας ΣΥΡΙΖΑ”, μας μετέφερε ο Τζεμαλή.
“Όλοι ήταν πολύ δεκτικοί στο να συζητήσουν
για τη διαγραφή του χρέους αλλά και τον αντι-
φασισμό. Το ρόλο του κινήματος στο να απο-
καλυφθούν οι σχέσεις Μπαλτάκου-νεοναζί αλ-
λά και η κρισιμότητα της δίκης της Χρυσής Αυ-
γής. Ήταν πολύ καλή ευκαιρία να μιλήσουμε
με κόσμο και να αντιληφθούμε πως μέσα στο
ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν ανοιχτές μάχες, δεν είναι
όλος ο κόσμος του σύμφωνος με όσα κάνει η
κυβέρνηση”.

Ο Μάκης μας μετέφερε την εικόνα από τη
συγκέντρωση στα Γιαννιτσά. “Πλήθος κόσμου,
πάνω από 400 άτομα, συμμετείχαν στη διαδή-

λωση ενάντια στους εκβιασμούς της ΕΕ και
κατά των πολιτικών λιτότητας και των μνημο-
νίων, στις 15 Φλεβάρη στα Γιαννιτσά. Στη συγ-
κέντρωση παρέμβαση έκανε η Κ.Ε.Ε.Ρ.Φ.Α. με
κείμενο- κάλεσμα για τις 21 Μάρτη ενώ η τοπι-
κή ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. συμμετείχε με πανό και μοί-
ρασμα κειμένου καλώντας τους εργαζόμενους
να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και
ενάντια στους συμβιβασμούς που οδηγούν
στην υποταγή. Τα συνθήματα που φωνάχτηκαν
στην πορεία που ακολούθησε και έδιναν τις
διαθέσεις των διαδηλωτών ήταν: «Εδώ και τώ-
ρα στάση πληρωμών, τα χρέη δεν πληρώνου-
με των καπιταλιστών», «Κάτω τα χέρια από τις
κατακτήσεις, καμιά θυσία στο βωμό της κρί-
σης», «Διαγραφή του χρέους οριστική, αυτή
είναι η απάντηση η εργατική»”. 

“Στην Πάτρα συγκεντρώθηκαν 1.000 περί-
που άτομα στην πλατεία Γεωργίου όπου η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ έφτασε με πορεία από το Παράρτη-
μα. Το ζήτημα της διαγραφής τους χρέους και
της ρήξης με την ΕΕ και το ευρώ δεν ήταν κάτι
αυτονόητο. Όμως η κουβέντα που κάναμε με
τον κόσμο μέσα από το πούλημα της εφημερί-
δας μας, κατάφερνε τις περισσότερες φορές
να αντιστρέφει το κλίμα και ο κόσμος να ρωτά
πώς μπορούμε να οργανώσουμε τη συνέχεια”,
μας είπε ο Νεκτάριος.

Αντίστοιχα στα Χανιά, όπου είχε προηγηθεί
μια εντυπωσιακή συγκέντρωση στις 11/2 όπου
οι εργαζόμενοι της ΕΡΑ καθόρισαν το κλίμα,
την Κυριακή μαζεύτηκε πολύς κόσμος στην
πλατεία Αγοράς. Οι σύντροφοι της Εργατικής
Αλληλεγγύης που συμμετείχαν άνοιγαν τη συ-
ζήτηση με κεντρικό σύνθημα: να κοπούν οι
“γέφυρες” με την ΕΕ, όχι στους εκβιασμούς,
όχι στους συμβιβασμούς. 

Σε όλη την Ελλάδα

Σύνταγμα, 15/2
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Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου δικάζεται στο Δ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο
Αθηνών, ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος της «Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας», Πέτρος Κωνσταντίνου, ύστερα από φασιστική μήνυ-
ση. 

Τη μήνυση σε βάρος του Π. Κωνσταντίνου έχει καταθέσει ο Τάσος Χατζηπα-
ράσχος, για δήθεν «ενορχήστρωση της επίθεσης που δέχτηκε ομάδα φασιστών
με την επωνυμία “Ελληνική Γροθιά” στο πανεργατικό συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ-
ΑΔΕΔΥ στις 29/6/2010».

Ο Χατζηπαράσχος ήταν μέλος της φασιστικής επιτροπής κατοίκων του Αγίου
Παντελεήμονα. Ήταν επίσης ανάμεσα στους μηνυτές του Σ. Μιχαήλ από το ΕΕΚ
και του πρώην πρύτανη του ΕΜΠ, Μουτζούρη, για τη συμμετοχή τους στη διορ-
γάνωση αντιφασιστικού συλλαλητηρίου στην Ομόνοια τον Μάη του 2009, προ-
κειμένου να αποτραπεί ναζιστική φιέστα της Χρυσής Αυγής.

Ψήφισμα που καταγγέλλει την φασιστική δίωξη ενάντια στον Πέτρο Κωνσταν-
τίνου αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Αθήνας, υιοθετώντας το ψήφισμα του
Συμβουλίου Ενταξης Μεταναστών του Δήμου. Όπως αναφέρει, οι μηνυτές: «Εί-
ναι οι ίδιοι, εκφραστές του ακροδεξιού - ναζιστικού χώρου, που μετέτρεψαν την
παιδική χαρά του Αγίου Παντελεήμονα σε ορμητήριο ρατσιστικής και φασιστι-
κής βίας κατά μεταναστών και αγωνιστών, με αποκορύφωμα τη δολοφονική επί-
θεση ενάντια στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέραμα και τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι. 

Ο φασισμός και οι εκφραστές του είναι απέναντί μας και ο αγώνας εναντίον
τους πρέπει να είναι καθημερινός και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να φιμωθεί η
πολιτική και συνδικαλιστική δράση. Ο φασισμός και οι προκλήσεις της Χρυσής
Αυγής πρέπει να απομονωθούν από ολόκληρη την κοινωνία».

Στις 26 Φλεβάρη εκδικάζεται η
αγωγή του Γιάννη Σηφακάκη κα-
τά της εταιρίας Vodafone για το
σκάνδαλο των τηλεφωνικών
υποκλοπών που έγινε πριν δέκα
περίπου χρόνια. Είναι μία δίκη
που φέρνει ξανά στην επικαιρό-
τητα τα σκάνδαλα της κυβέρνη-
σης Καραμανλή, όπως ήταν η
συνεργασία της ΕΥΠ με την αμε-
ρικανική πρεσβεία, τη CIA, και
άλλες μυστικές υπηρεσίες στο
όνομα «του πολέμου κατά της
τρομοκρατίας».

Όπως είχε αποκαλυφθεί, οι
τηλεφωνικές υποκλοπές γίνον-
ταν μέσω ειδικού λογισμικού
που είχε εγκατασταθεί στην
εταιρεία Vodafone, σε βάρος
100 τηλεφωνικών αριθμών.
Ένας από αυτoύς ήταν και του
Γιάννη Σηφακάκη, ο οποίος εκεί-
νη την περίοδο ήταν συντονι-
στής της «Συμμαχίας Σταματή-
στε τον Πόλεμο», της αντιπολε-
μικής κίνησης που πρωτοστάτη-
σε στην οργάνωση του αντιπο-

λεμικού κινήματος ενάντια στον
πόλεμο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ
στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Το
σκάνδαλο των τηλεφωνικών
υποκλοπών, όπως και το σκάν-
δαλο των απαγωγών των Πακι-
στανών που συντελέστηκε περί-
που την ίδια περίοδο, ήταν κομ-
μάτι της συμμετοχής της ελληνι-
κής κυβέρνησης σε αυτή την εκ-
στρατεία. 

Επίσημα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα
της Τρίτης 17/2 το σκάνδαλο
των υποκλοπών ξανανοίγει και
επισημα, αφού ο ανακριτής
έβγαλε ένταλμα σύλληψης για
το κακούργημα της κατασκοπεί-
ας σε βάρος ενός αμερικανού
που φέρεται να ήταν επιχειρη-
σιακό στέλεχος του κλιμακίου
της CIA στην Αθήνα από τα μέσα
της δεκαετίας του '90. Όπως
αναφέρει το in.gr: “Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο ανακριτής έφτα-
σε στο ένταλμα σύλληψης, αφού

προηγουμένως διασταύρωσε ότι
το συγκεκριμένο πρόσωπο αγό-
ρασε τον Ιούνιο του 2004 από
κατάστημα κινητής τηλεφωνίας
στον Πειραιά τέσσερις συ-
σκευές κινητών τηλεφώνων, οι
τρεις από τις οποίες χρησιμοποι-
ήθηκαν ως καρτοκινητά-σκιές
στην υπόθεση των τηλεφωνικών
υποκλοπών.

Επιπλέον, από την άρση του
απορρήτου που ακολούθησε
προέκυψε ότι η μια τηλεφωνική
σύνδεση ενεργοποιήθηκε και σε
άλλη συσκευή, στην οποία ενερ-
γοποιήθηκε και δεύτερη σύνδε-
ση με στοιχεία συνδρομητή
«Πρεσβεία ΗΠΑ Βασ. Σοφίας
91». Κατά τις ίδιες πληροφορίες,
ο κατηγορούμενος μετά την
αποκάλυψη της υπόθεσης των
υποκλοπών απομακρύνθηκε από
την Ελλάδα και επανήλθε τον
Αύγουστο του 2005 με διπλωμα-
τική πλέον ιδιότητα ως πρώτος
γραμματέας της πρεσβείας των
ΗΠΑ”.

Με υποχώρηση της εργοδοσίας έληξε την Δευτέρα η πο-
λυήμερη απεργία 500 ντόπιων και μεταναστών εργαζόμενων
στην εταιρεία “Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες”  σε Λάρυμνα
και Τραγάνα, μετά από 15 ημέρες απεργία διαρκείας με βα-
σικό αίτημα την πληρωμή των δεδουλευμένων τους, καθώς
και την επαναπρόσληψη των απολυμένων συναδέλφων τους.
Οι εργαζόμενοι είχαν ξεκινήσει απεργία από τα μέσα Γενάρη
με 48ωρες απεργίες. 

Η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων που έγινε τη Δευτέ-
ρα 16 Φλεβάρη αποφάσισε αναστολή της απεργίας, εκτιμών-
τας ικανοποιητική την απάντηση της εργοδοσίας στο βασικό
αίτημα του αγώνα που ήταν η πληρωμή των δεδουλευμένων,
που σε πολλές περιπτώσεις φτάνει μέχρι και τους 12 μήνες. 

“Η εργοδοσία δεσμεύτηκε ότι σε 30 ημέρες θα καταβάλει
τον μισθό του μήνα και ότι από τις 30 Απρίλη όπου έχει ορι-
στεί το δικαστήριο για την ένταξη της εταιρείας στο άρθρο
99 θα ξεκινήσει ανά τρεις μήνες η καταβολή των παλιών δε-
δουλευμένων σε δόσεις”, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη εργαζόμενη στις Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες. “Η απερ-
γία είχε 100% επιτυχία. Συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι
ενωμένοι ανεξάρτητα από την καταγωγή τους.

Συμπαράσταση

Είχαμε επίσης τη στήριξη της Ομοσπονδίας Τροφίμων. Εν-
τυπωσιακή ήταν επίσης και η στήριξη της τοπικής κοινωνίας
στον αγώνα μας. Την περασμένη Κυριακή έγινε συγκέντρω-
ση συμπαράστασης στον αγώνα μας όπου συμμετείχαν σω-
ματεία, εργαζόμενοι από τη Λάρκο, αλλά και κάτοικοι της πε-
ριοχής που μας έφεραν τρόφιμα και ρούχα, δείχνοντας έμ-
πρακτα την αλληλεγγύη τους. Θεωρούμε την εξέλιξη πετυ-
χημένη αλλά είμαστε σε επαγρύπνηση μέχρι να γίνουν πρά-
ξη οι δεσμεύσεις της εργοδοσίας”. 

Ε
πίθεση με σιδηρογροθιές δέχτη-
καν το Σάββατο 14/2 το απόγευμα
έξω από το μαγαζί που εργάζον-

ταν στην οδό Σωκράτους 73 στην Ομό-
νοια, ο Κοφίλ Μοχάμεντ, 21 ετών, και ο
Ισμαήλ Μοχάμεντ, 28 ετών, από ομάδα
τριών χρυσαυγιτών, λίγα μέτρα μακριά
από το αστυνομικό τμήμα Ομονοίας. 

�Όπως κατήγγειλαν οι δύο μετανάστες
στην ΚΕΕΡΦΑ και στην Πακιστανική Κοι-
νότητα που διοργάνωσαν την Δευτέρα
16/2 συνέντευξη τύπου-διαμαρτυρία
στην Οδό Σωκράτους 73, οι Χρυσαυγί-
τες ήρθαν έξω από την είσοδο του κατα-
στήματος και είπαν «είμαστε Χρυσή Αυ-
γή». Μετά έπιασαν τον Κοφίλ Μοχάμεντ
και τον τράβηξαν στη μέση του δρόμου
και άρχισαν να τον χτυπάνε.

Οι χρυσαυγίτες είχαν σιδηρογροθιά
και τον τραυμάτισαν στο μέτωπο και το
κεφάλι και μετά από λίγο έπιασαν τον
δεύτερο μετανάστη, έξω από το κατά-
στημα. Φώναζαν «όλοι οι Πακιστανοί θα
φύγετε από δω». Αμέσως τον περικύ-
κλωσαν. Ο ένας τον χτύπησε δυνατά στο
μάτι με την σιδηρογροθιά, ο δεύτερος
στο κεφάλι και ο τρίτος τον έσπρωξε για
να πέσει κάτω.

Περνούσαν από το σημείο δύο αστυ-
νομικοί στους οποίους κατήγγειλε ο
Ισμαήλ Μοχάμεντ το περιστατικό και ζή-
τησε να τους συλλάβουν. Οι αστυνομικοί
του είπαν να πάνε να το καταγγείλουν
στο Α.Τ. ενώ ο ίδιος είχε αίμα στο πρό-
σωπο. Μετά από λίγη ώρα ήρθαν αστυ-
νομικοί με μηχανές που συνέλαβαν δύο
από τους τρείς χρυσαυγίτες. Ο ένας

φώναζε στους αστυνομικούς «Είμαστε
έλληνες, είμαστε Χρυσή Αυγή. Γιατί μας
πιάνετε;». 

Απειλές

Στο Α.Τ. Ομονοίας συνέχιζαν να φωνά-
ζουν: «Καλά κάναμε και χτυπάμε τους
Πακιστανούς. Έτσι θα τους διώξουμε»
και απείλησαν τους μετανάστες λέγοντας
ότι «όταν βγούμε έξω θα σας δείξουμε».
Οι μετανάστες έκαναν μήνυση σε βάρος
των φασιστών. Την υπόθεση ανέλαβε το

Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας.

«Οι Χρυσαυγίτες θέλουν να στείλουν
το μήνυμα ακόμα και τώρα ότι για αυ-
τούς δεν υπάρχει νόμος», δήλωσε ο Τζα-
βέντ Ασλάμ, επικεφαλής της Πακιστανι-
κής  Κοινότητας. «Ανάλογη καταγγελία
για φασιστική επίθεση έχουμε από τη
Ρόδο. Δεν θα τους αφήσουμε. Τώρα εί-
ναι η στιγμή για κάθε φασίστα να πάει
φυλακή και να πληρώσει για όσα έκανε
εδώ και τρία χρόνια κατά των μετανα-
στών και των αντιφασιστών». 

Δικάζεται την Πέμπτη 19/2
ο Πέτρος Κωνσταντίνου

Σκάνδαλο Vodafone - υποκλοπές

“Ελληνικές
Ιχθυοκαλλιέργειες”
όπως “Γενική
Ανακύκλωση”

Ο μετανάστης Κοφίλ Μοχάμεντ μετά από επίθεση χρυσαυγιτών το Σάββατο 14/2

Χρυσαυγίτικη επίθεση στην Ομόνοια



Σ
ε μεγάλη παγκόσμια ημέρα κατά του φα-
σισμού, του ρατσισμού και της ισλαμοφο-
βίας εξελίσσεται η 21η Μάρτη, με μία σει-

ρά πόλεις του κόσμου να ενώνουν τη φωνή τους
με το αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα
στην Ελλάδα. Στις 21 Μάρτη το αντιφασιστικό
και αντιρατσιστικό κίνημα θα δώσει το παρόν
στο Φέργκιουσον, τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το
Βερολίνο, τη Βαρκελώνη, την Κοπεγχάγη, τη
Βιέννη, τη Ρώμη.   

Μέσα σε μία εβδομάδα τρεις μετανάστες κρα-
τούμενοι έχασαν τη ζωή τους, πληρώνοντας το
πιο βαρύ τίμημα στο βωμό του θεσμικού ρατσι-
σμού, που συνεχίζεται στα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης και στα κρατητήρια. Τα συλλαλητήρια
που διοργανώνονται αυτήν την Πέμπτη 19/2 στη
μνήμη τους, θα είναι ο πρώτος μεγάλος σταθ-
μός που θα κλιμακωθεί με τα μεγάλα συλλαλη-
τήρια στις 21 Μάρτη σε Αθήνα (2μμ Ομόνοια
διαδήλωση και 4μμ συναυλία Σύνταγμα), Θεσ-
σαλονίκη, Πάτρα και Χανιά. 

Δίπλα στο αίτημα να ξεκινήσει επιτέλους η δί-
κη των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, και να κατα-
δικαστούν για τα εγκλήματά τους ήρθε η ώρα
να διεκδικήσουμε ακόμα πιο δυναμικά  να γίνουν
πράξη όλα τα αιτήματα του αντιρατσιστικού κι-
νήματος: Ιθαγένεια για τα παιδιά, νομιμοποίηση
για όλους τους μετανάστες, σταμάτημα του Ξέ-
νιου Δία και των επιχειρήσεων σκούπα σε μετα-
νάστες και τσιγγάνους, κλείσιμο των στρατοπέ-
δων συγκέντρωσης, γκρέμισμα του φράχτη
στον Έβρο, κατάργηση της Frontex.

Με συνελεύσεις στις γειτονιές και στις σχολές
συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες των τοπικών επι-
τροπών της ΚΕΕΡΦΑ για την οργάνωση του
παγκόσμιου αντιφασιστικού-αντιρατσιστικού ξε-
σηκωμού για τις 21 Μάρτη. Ήδη η ΚΕΕΡΦΑ κυ-
κλοφόρησε νέα αφίσα, χαρτόνια, προκήρυξη σε
πολλές γλώσσες καθώς και ειδική προκήρυξη
για τα σχολεία σε συνεργασία με τους μαθητές
Anticapitalista. 

“Ετοιμαζόμαστε να συμμετέχουμε στο συλλα-
λητήριο στις 21 Μάρτη στην Αθήνα, μία μεγάλη
αντιπροσωπεία από το Βόλο», μας είπε ο Δημή-
τρης. «Καλέσαμε μία πρώτη συνέλευση της
ΚΕΕΡΦΑ για να συζητήσουμε τις διαστάσεις που

έχει πάρει αυτή η καμπάνια και την συμμετοχή
μίας σειράς πόλεων απ’ όλο τον πλανήτη στο
διεθνές κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ. Συμμετείχαν 20
περίπου αγωνιστές οι περισσότεροι φοιτητές
αλλά και εργαζόμενοι, ντόπιοι και μετανάστες.
Αποφασίσαμε να οργανώσουμε πικετοφορία
στην πόλη του Βόλου, να διοργανώσουμε δύο
μέρες δράσεις στο πανεπιστήμιο καθώς επί-
σης και δύο εκδηλώσεις μία για το ρατσισμό-
φασισμό και μία για το σεξισμό και την ομοφο-
βία. Την Τρίτη το απόγευμα 17/2 έχουμε καλέ-
σει νέα σύσκεψη για να συζητήσουμε το θέμα
των στρατοπέδων συγκέντρωσης και να πά-
ρουμε μία τοπική πρωτοβουλία διεκδικώντας
να κλείσουν άμεσα».

Πρόγραμμα

«Την Τρίτη 10/2 κάναμε συνέλευση της
ΚΕΕΡΦΑ Βύρωνα - Καισαριανής - Παγκρατί-
ου για να οργανώσουμε τις 21 Μάρτη», μας
είπε ο Νίκος. «Συμμετείχαν μέλη της ΚΕΕΡ-
ΦΑ καθώς και του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ που εί-
χαμε συνεργαστεί μαζί  παλιότερα, για τη
διοργάνωση αντιφασιστικής εκδήλωσης
στην πλατεία Βαρνάβα. Αποφασίσαμε να
διοργανώσουμε μία μεγάλη εκδήλωση στο
καφέ Πουρναρούσα στις 14 Μάρτη και καταλή-
ξαμε σε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα εξορμήσε-
ων στη γειτονιά και στα σχολεία». 

Συνέλευση πραγματοποίησε το Σάββατο 14/2
η ΚΕΕΡΦΑ Κυψέλης. «Συμμετείχαν μέλη της
ΚΕΕΡΦΑ από τη γειτονιά, μαθητές, μετανάστες
από τη Γουινέα, καθώς επίσης και μία συναγωνί-
στρια από το ΣΥΡΙΖΑ, που δεσμεύτηκε ότι ψήφι-
σμα για τις 21 Μάρτη θα περάσει από τον τοπι-
κό ΣΥΡΙΖΑ» μας είπε ο Θωμάς. «Αποφασίσαμε
ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων στη γειτονιά,
στα σχολεία και στους εργατικούς χώρους, ανά-
μεσά τους και στα Δικαστήρια. Αυτό το Σάββατο
οργανώνουμε εξόρμηση στην πλατεία Αμερικής
μαζί με Αφρικανούς μετανάστες. Επίσης οργα-
νώνουμε εξόρμηση στα μαγαζιά στη Φωκίωνος.
Στις 11 Μάρτη διοργανώνουμε μία μεγάλη εκδή-
λωση και στις 14 Μάρτη μία μαζική εξόρμηση με
μικροφωνική στη Φωκίωνος. Ήδη έγιναν εξορ-
μήσεις στο 39ο και στο 15ο Λύκειο»   

Εκτός
από το συλλαλητήριο της Αθήνας έχουν ξε-
κινήσει εντατικές προετοιμασίες για την διοργά-
νωση των συλλαλητηρίων της Θεσσαλονίκης,
της Πάτρας και των Χανίων. «Μετά την σύσκεψη
που διοργανώσαμε στις αρχές του μήνα με συν-
δικάτα και φορείς της πόλης, ξεκινήσαμε τη
διοργάνωση παγκρήτιου συλλαλητηρίου στα Χα-
νιά στις 21 Μάρτη», μας είπε ο Γιώργος. «Έχου-
με ξεκινήσει εξορμήσεις στα σχολεία, προγραμ-
ματίζουμε επίσης εξόρμηση στο Πολυτεχνείο,
ενώ την Πέμπτη το απόγευμα διοργανώνουμε
εξόρμηση στην πλατεία Αγοράς με κέντρο το
κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Την
Καθαρή Δευτέρα διοργανώνουμε εξόρμηση της
ΚΕΕΡΦΑ στους Αγίους Αποστόλους». 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
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21 ΜΑΡΤΗ Ξεσηκωμός
σε σχολές, σχολεία, γειτονιές

Συνελεύσεις
και εκδηλώσεις
ΚΕΕΡΦΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ- ΧΑΙΔΑΡΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2, Καφέ “Τρεις Λαλούν”, (Καραϊ-
σκάκη 99), 5.30μμ

ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/2, καφέ “της μηλιάς το λάζο”, 6.30μμ

ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΡΙΤΗ 24/2
Συνεταιριστικό καφενείο Άνω Πατησίων, 7μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΡΙΤΗ 24/2, καφέ Κουίζ (Ιασωνίδου), 7μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2, γραφεία “Κίνημα στην Πόλη”, 7μμ

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2, Δημαρχείο Νίκαιας, 6.30μμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/2, Ραγκαβή 69, 6.30μμ

Στις σχολές
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2,  Αίθουσα προβολών, 4μμ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2, αίθ Γ1,(3ος Όροφος), 2μμ

ΑΣΚΤ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2, αίθ. Γραμμικού σχεδίου, 2μμ

ΠΑ.ΠΕΙ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 , αίθουσα τελετών, 2μμ

ΦΛΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26/2, αίθριο 2μμ

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2, Εργατικό Κέντρο, 7μμ

Εκδηλώσεις
ΚΕΕΡΦΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ - ΤΑΥΡΟΥ - ΘΗ-

ΣΕΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 26/2 Πολιτιστικό Κένρο Μελίνα Μερ-
κούρη (Ηρακλειδών 66 - Θησείο) 6.30μμ
Το αντιφασιστικό κίνημα μπροστά στη δίκη της
Χρυσής Αυγής
Ομιλητές: Δημήτρης Κοταρίδης, πρόεδρος Ε'
ΕΛΜΕ, Ιωάννα Μεϊτάνη, Ιδρυμα Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ, Τζαβέντ Ασλάμ, Πακιστανική Κοινότητα
Ελλάδας, Θανάσης Καμπαγιάννης, ΚΕΕΡΦΑ, Πολι-
τική αγωγή στη δίκη της Χ.Α., Δημήτρης Ψαρράς,
δημοσιογράφος

ΚΕΕΡΦΑ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3, Θόλος, (Πανεπιστήμιο), 6,30μμ
21 Μάρτη, παγκόσμιος ξεσηκωμός ενάντια στο
ρατσισμό και το φασισμό

ΚΕΕΡΦΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΒΥΡΩΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, Πουρναρούσα ( Ευφράνωρος 10),
6.30μμ
21 Μάρτη, παγκόσμιος ξεσηκωμός ενάντια στο
ρατσισμό και το φασισμό

ΚΕΕΡΦΑ ΚΟΛΩΝΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3 Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθήνας,
Λένορμαν & Αλεξανδρείας 6.30μμ
21 Μάρτη, παγκόσμιος ξεσηκωμός ενάντια στο
ρατσισμό και το φασισμό
θα προηγηθεί θεατρικό δρώμενο με ηθοποιούς

ΚΕΕΡΦΑ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ - ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ 3ΗΜΕΡΟ στο ASH IN ART (Ηρα-
κλέους 10 - Νέος Κόσμος - έναντι Μετρό ΦΙΞ) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 7μμ
συζήτηση: 21 Μάρτη, παγκόσμιος ξεσηκωμός
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό
ΠΕΜΠΤΗ 19/3 8.30μμ
προβολή ταινίας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/3 8.30μμ
προβολή ταινίας "Ο δικτάτορας" του Charlie Cha-
plin
θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας καθόλη την
διάρκεια του 3ημέρου

Εκδήλωση συμπαράστασης στον αντιφασίστα
Χ. Μπακαλάκη, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ και της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ που δικάζεται στις 2 Μάρτη, διοργανώ-
νει το Σάββατο 28/2 στο Εργατικό Κέντρο Γιαννι-
τσών, με ομιλητή τον Κώστα Τορπουζίδη, η
ΚΕΕΡΦΑ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Γιαννιτσών. Καλούν
επίσης σε συγκέντρωση συμπαράστασης στις
2/3 έξω από το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών. 

Ο Χ. Μπακλάκης δικάζεται μετά από προκλητι-
κή μήνυση που κατέθεσε ο επικεφαλής της συμ-
μορίας των φασιστών της Χρυσής Αυγής στο νο-
μό, Σαχινίδης, για τα γνωστά επεισόδια στον
Ομαδικό Τάφο, στα Γιαννιτσά, στις 14 Σεπτέμ-
βρη 2012, ημέρα μνήμης για τα θύματα του ναζι-
σμού και των ντόπιων συνεργατών τους το 1944. 

Οι φασίστες παρά την προκλητική και τραμ-

πούκικη συμπεριφορά τους, είχαν καταθέσει μή-
νυση σε βάρος του αντιφασίστα Χ. Μπακαλάκη
για δήθεν πιθανή πρόκληση σωματικής βλάβης.
Δυόμιση χρόνια μετά και ενώ έχει αθωωθεί από
το εφετείο σε παρόμοια δίκη ο αντιφασίστας Χ.
Μπακαλάκης, έρχεται και πάλι στο δικαστήριο η
ίδια υπόθεση με τη φασιστικής έμπνευσης μήνυ-
ση. Ήδη ο Σαχινίδης καταδικάστηκε πρόσφατα
για τα ίδια γεγονότα από το δικαστήριο για ψευ-
δή καταμήνυση, ενώ το Σεπτεμβρη του 2013,
στην ίδια εκδήλωση, ο Σαχινίδης είχε χαιρετήσει
ναζιστικά μπροστά στο μνημείο των νεκρών – θυ-
μάτων του ναζισμού, με την προστασία της
αστυνομίας και την προκλητική ανοχή για δύο
συνεχόμενες χρονιές της Δημοτικής Αρχής της
πόλης. 
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Τ
ην προηγούμενη εβδομάδα στις 11/2,
περισσότεροι από 300 πρόσφυγες πνί-
γηκαν κοντά στο ιταλικό νησί Λαμπεν-

τούζα, το νησί που έχει ταυτίσει το όνομά του
με χιλιάδες πνιγμούς προσφύγων και μετανα-
στών που προσπαθούν να περάσουν από τη
βόρεια Αφρική προς την Ευρώπη. 

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, περίπου 300 με-
τανάστες αγνοούνται στη θαλάσσια περιοχή,
ανοικτά της Λιβύης, καθώς επίσης και τα τρία
σκάφη στα οποία επέβαιναν. Σύμφωνα με
μαρτυρίες των διασωθέντων, τα τρία σκάφη
μετέφεραν περίπου από 100 μετανάστες. Τα
τρία σκάφη απέπλευσαν από τη Λιβύη μαζί με
ένα τέταρτο πλεούμενο, από το οποίο η ιταλι-
κή ακτοφυλακή διέσωσε 105 πρόσφυγες την

Κυριακή. Όμως ακόμα και η υποτιθέμενη διά-
σωση έγινε κάτω από συνθήκες βασανισμού.
Οι 25 από τους διασωθέντες «δολοφονήθη-
καν» στη συνέχεια κατά τη μεταφορά τους
στις ιταλικές ακτές. Μέσα  σε ακραίες μετεω-
ρολογικές συνθήκες, με σφοδρούς ανέμους,
υψηλά κύματα που έφταναν τα 8 μέτρα ύψος
και τις θερμοκρασίες κοντά στο 0, οι μετανά-
στες που παρέμειναν επί 18 ώρες στο κατά-
στρωμα των δύο μικρών πλοιαρίων των ιταλι-
κών αρχών που τους μετέφεραν στη Λαμπεν-
τούζα, δεν άντεξαν και πέθαναν από υποθερ-
μία. 

Την περασμένη Κυριακή, 2.164 πρόσφυγες

που είχαν αποπλεύσει από τη Λιβύη επιβαί-
νοντας σε δώδεκα βάρκες διασώθηκαν κοντά
στο νησί Λαμπεντούζα. Μία μέρα πριν, άλλοι
600 πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστη-
καν να πλέουν στην περιοχή από την ιταλική
ακτοφυλακή και ένα ισλανδικό πλοίο.

Κέντρο 

Μέσα στο 2014 τουλάχιστον 3.500 άνθρω-
ποι πνίγηκαν επιχειρώντας το ταξίδι με πρώ-
το σταθμό την Ιταλία, στο βωμό της «Ευρώ-
πης – Φρούριο». Δεν μπορούμε να ξεχάσου-
με ότι το επιχειρησιακό κέντρο της Frontex
από το οποίο ενορχηστρώνονται οι περιπο-

λίες, έχει από το 2010 εγκατασταθεί στον
Πειραιά σε κτίριο του Λιμενικού Σώματος, δί-
πλα στο υπουργείο Ναυτιλίας. 

Ο νέος υπουργός Ναυτιλίας, Θοδωρής
Δρίτσας, πριν από ένα χρόνο υποδεχόταν,
ανάμεσα σε άλλους αλληλέγγυους, στον Πει-
ραιά τους ναυαγούς από το Φαρμακονήσι και
κατά την παραλαβή του υπουργείου δήλωσε:
«την προτεραιότητα στην προστασία της αν-
θρώπινης ζωής στη θάλασσα, χωρίς διακρί-
σεις και εξαιρέσεις». Για να μην μείνουν όλα
αυτά απλά υποσχέσεις αυτό σημαίνει εκδίω-
ξη της Frontex από τον Πειραιά, με μονομε-
ρείς ενέργειες, άνοιγμα των συνόρων για
τους πρόσφυγες, το ρίξιμο του φράχτη στον
Έβρο και τη ρήξη με την ΕΕ των πολέμων και
του ρατσισμού. 

Α
ντιρατσιστικό συλλαλητήριο
την Πέμπτη 19 Φλεβάρη, στις
6μμ στα Προπύλαια, καλούν η

ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοινότητα,
απαιτώντας από την κυβέρνηση να
κλείσει τώρα την Αμυγδαλέζα και όλα
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να
δώσει άσυλο και στέγη στους πρό-
σφυγες και χαρτιά στους μετανάστες,
δικαιοσύνη για τον Ναντίμ Μοχάμεντ. 

Αντιρατσιστικό συλλαλητήριο κα-
λεί την ίδια μέρα η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσα-
λονίκης στις 5μμ στην Καμάρα. Σε
ανακοίνωσή της καταγγέλλει τις
συνθήκες που οδήγησαν στην αυτο-
κτονία του 23χρονου μετανάστη από
την Υεμένη, Φατά Αμπντούλ, ο οποί-
ος το βράδυ της 11ης Φεβρουαρίου
έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από
ένα μήνα στην απομόνωση στα κρα-
τητήρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών
Θεσσαλονίκης. Ημέρα δράσης ενάν-
τια στα στρατόπεδα οργανώνεται
την Πέμπτη 19/2 στα Χανιά στην
πλατεία Αγοράς 6μμ και στα Γιάννε-
να στην Περιφέρεια, 6μμ.

Το συλλαλητήριο θα είναι η πρώτη
μαζική απάντηση του αντιρατσιστικού
κινήματος, που ζητά Δικαιοσύνη για
την αυτοκτονία του Ναντίμ Μοχάμεντ,
μετανάστη από το Πακιστάν, ο οποί-
ος αυτοκτόνησε μέσα στο στρατόπε-
δο της Αμυγδαλέζας την Παρασκευή
13/2. Ο Ναντίμ αυτοκτόνησε μέσα
στο κελί Α1, χρησιμοποιώντας σεντό-
νι που το πέρασε ως θηλιά στο λαιμό
του, όταν έμαθε για την παράταση
της κράτησής του σε εικοσιτέσσερις
μήνες. Όταν κυκλοφόρησε η είδηση
αυτής της τραγικής αυτοκτονίας- δο-
λοφονίας, η οργή των συγκρατούμε-
νών του ξεχείλισε, αφού ήταν η δεύ-
τερη δολοφονία μετά το θάνατο του
Αφγανού πρόσφυγα Σαγιέντ Μεχντί
Αχμπαρί από φυματίωση. Εξεγερμέ-
νοι μετανάστες κατευθύνθηκαν στο
κελί Α1, όπου ο Ναντίμ αυτοκτόνησε.
Όλο το βράδυ η Αμυγδαλέζα  ήταν
περικυκλωμένη από τα ΜΑΤ.   

Το επόμενο πρωί, 14 Φλεβάρη,
αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ και της

Πακιστανικής Κοινότητας πραγματο-
ποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στην Αμυγδαλέζα. Την Δευτέρα 16/2
η σωρός του Ναντίμ Μοχάμεντ μετα-
φέρθηκε στην Ομόνοια, όπου εκα-
τοντάδες συμπατριώτες του έκαναν
υπαίθρια προσευχή-διαμαρτυρία
στη μνήμη του.

«Εδώ και τώρα»

«Είχαμε ζητήσει πολλές φορές να
μπούμε στην Αμυγδαλέζα, αλλά βρί-
σκαμε κλειστή πόρτα. Το περασμένο
Σάββατο μετά από συγκέντρωση
που κάλεσε η ΚΕΕΡΦΑ και η Πακι-
στανική Κοινότητα μπήκαμε για
πρώτη φορά. Αυτά τα οποία είδαμε,
επιβεβαιώνουν το αίτημά μας να
κλείσει εδώ και τώρα η Αμυγδαλέ-
ζα», μας είπε ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ. 

«Οι συνθήκες που επικρατούν θυ-
μίζουν Γκουαντάναμο. Οι κρατούμε-
νοι ήταν χωρισμένοι σε μικρά οικόπε-
δα περιφραγμένα, με τριπλούς φρά-
χτες και ατέλειωτα χιλιόμετρα συρ-
ματόπλεγμα. Είδαμε ακόμα και ανή-
λικους να βρίσκονται περικυκλωμέ-
νοι μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Αυτό

από μόνο του είναι εγκληματικό και
μπορεί να οδηγήσει κάποιον στην
απελπισία και στο θάνατο. Οι συνθή-
κες εξακολουθούσαν να είναι όπως
τις είχαν περιγράψει οι εξεγερμένοι
του 2012. Μιλάμε για τα ίδια άθλια
κοντέινερ, κάποια μάλιστα από αυτά
ήταν ακόμα καμένα από τότε. Ήταν
μέσα στην αθλιότητα, θεοσκότεινα,
και μέσα στο κρύο. Είδαμε ανθρώ-
πους κακοντυμένους, χωρίς παπού-
τσια μέσα στο κρύο και τα ρούχα
τους κρεμασμένα πάνω στα συρμα-
τοπλέγματα για να στεγνώσουν. 

Όταν μπήκαμε στο κοντέινερ που
αυτοκτόνησε ο Ναντίμ Μοχάμεντ, τό-
τε συνειδητοποιήσαμε πόσο απάν-
θρωπο είναι να ζεις κάτω από αυτές
τις συνθήκες. Ήταν σαν ένα λίγο με-
γαλύτερο φέρετρο. Αυτό ήταν το συγ-
κεκριμένο κοντέινερ. Είχαν σε κουκέ-
τες τον έναν πάνω στον άλλο σε ένα
χώρο που δεν ήταν πάνω από 2 μέ-
τρα. Μιλάμε για μία τεράστια αθλιότη-
τα που έχτισαν οι κυβερνήσεις και οι
συγκυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Οι κρατούμενοι, όταν μας είδαν
άρχισαν να φωνάζουν FREEDOM,
σήκωναν τα χέρια και κρέμονταν

από τα συρματοπλέγματα. Ήταν μία
κραυγή την οποία χρειάζεται η κυ-
βέρνηση της αριστεράς να την
ακούσει στα σοβαρά. Όταν τελείωσε
η περιοδεία ακούσαμε από τον
υπουργό Γιάννη Πανούση, ότι η
Αμυγδαλέζα θα κλείσει σύντομα.
Όμως δεν μπορεί να μην υπάρχει
χρονοδιάγραμμα γι’ αυτό. Δίνουν
υποσχέσεις ότι θα γίνει όταν ‘λύσου-
με το θέμα του πού θα φιλοξενηθού-
νε και τί είδους κέντρα φιλοξενίας
πρέπει να φτιάξουμε, αν θα κρατή-
σουν την Αμυγδαλέζα ως ένα ανοι-
χτό στρατόπεδο συγκέντρωσης’. Αυ-
τά νομίζω ότι είναι ανατριχιαστικά
σενάρια. Εγώ πιστεύω ότι αν ανοί-
ξουν την πόρτα θα ρίξουν όλοι μία
μαύρη πέτρα πίσω τους και δεν θα
πατήσουν ποτέ εκεί. Οποιοσδήποτε
φτωχός και άστεγος δεν θα έμενε
στην Αμυγδαλέζα. Η Αμυγδαλέζα
πρέπει ή να γκρεμιστεί ή να γίνει ένα
μνημείο που θα συμβολίζει το πόσο
απάνθρωπος μπορεί να γίνει ο ρα-
τσισμός. Για κανένα λόγο δεν μπο-
ρεί να μείνει άνθρωπος εκεί μέσα. 

Η κινητοποίηση που έχει καλέσει η
Πακιστανική Κοινότητα και η ΚΕΕΡ-

ΦΑ, την ερχόμενη Πέμπτη 19/2 θέλει
να εκφράσει την αγανάκτηση χιλιά-
δων κόσμου, εργαζόμενων, νεολαί-
ας, κόσμου της αριστεράς που πάλε-
ψε μέσα από το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα και δεν ανέχε-
ται να ακούει συγχυσμένες υποσχέ-
σεις. Η μόνη διέξοδος που υπάρχει
είναι να ακυρωθεί ο νόμος με τον
οποίο, ο Κικίλιας στις 20/1/2015 λί-
γες μέρες πριν τις εκλογές, ίδρυσε
επισήμως την Αμυγδαλέζα και τα άλ-
λα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Άσυλο, στέγη

Πρέπει η πόρτα του στρατοπέδου
να ανοίξει, να πάνε οι άνθρωποι
στους φίλους και στους συγγενείς
τους, και όσοι δεν έχουν να φιλοξε-
νηθούν σε χώρους όπως έγινε με
τους Σύριους πρόσφυγες. Είναι υπο-
χρεωμένο αυτό το κράτος που συμ-
μετέχει στο ΝΑΤΟ που έχει βομβαρ-
δίσει ανηλεώς τις χώρες που γίνον-
ται επεμβάσεις από τη Συρία μέχρι
την Αφρική, να ανοίξει τα σύνορα να
μπουν οι πρόσφυγες των πολέμων
και των καταστροφών και να έχουν
ανθρώπινη φιλοξενία, στέγαση, σίτι-
ση και πρόσβαση στα σχολεία. 

Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να
στελεχωθεί αμέσως η υπηρεσία
ασύλου, να αποδεσμευθεί πλήρως
από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης
και την αστυνομία γιατί δεν είναι έγ-
κλημα η προσφυγιά, ώστε να πά-
ρουν άμεσα άσυλο και στέγη όλοι οι
πρόσφυγες. Είναι μία μεγάλη μάχη
να ξηλώσουμε τη ρατσιστική κληρο-
νομιά της ΝΔ που άνοιξε το δρόμο
στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής
και την εντάσσουμε σε όλο τον αγώ-
να τον οποίο κάνουμε, για τη νομιμο-
ποίηση των μεταναστών, για να μην
έχουμε συνθήκες εργασίας Μανω-
λάδας και Γενικής Ανακύκλωσης, για
να έχουν ιθαγένεια τα παιδιά των με-
ταναστών, δικαίωμα ψήφου και να
πάρουν πίσω όλα όσα τους στέρησε
η προηγούμενη κυβέρνηση».

Κατερίνα Θωίδου

Νέο έγκλημα στη Λαμπεντούζα

Kλείστε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης

Οι φυλακισμένοι μετανάστες φωνάζουν οργισμένοι FREEDOM πίσω από τα συρματοπλέγματα στην Αμυγδαλέζα, 14/2
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Έ
χω γεννηθεί την πρωτοχρονιά του
1985 στο Ιράν.  Ο πατέρας μου
ήταν Ιρανός και η μητέρα μου Αφ-

γανή. Ο πατέρας μου αποφάσισε να πάμε
στο Αφγανιστάν γιατί είχε καλύτερη κυβέρ-
νηση από το Ιράν. Εγώ από μικρός αραβω-
νιάστηκα την Σιταϊς. Έτσι γίνεται στο Αφ-
γανιστάν. 

Όταν ξεκίνησε πόλεμος με τους Ταλιμ-
πάν μας βάλανε στόχο γιατί δεν ήμασταν
μαζί τους. Δεν ήξερα τι να κάνω, δεν ήθε-
λα να πάω στο στρατό και στον πόλεμο.
Είπα θα πάω Ευρώπη. Όλοι λέγανε πόσο
καλή είναι η ζωή. 

Στην Ελλάδα για 5-6 μήνες ήμουν παρά-
νομος. Μετά πήραμε κόκκινη κάρτα, με
ανανέωση κάθε 6 μήνες. Άρχισα να βγάζω
λεφτά και να στέλνω στην οικογένειά μου.
Τότε ήταν που η οικογένειά μου άρχισε να
έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πήγα πίσω
στο Αφγανιστάν με άλλα χαρτιά γιατί με
έψαχναν. Βρήκα τη Σιταίς και παντρευτή-
καμε. Μετά φύγαμε περπατώντας για δυο
μήνες. Εκεί καταλάβαμε πως η Σιταίς είναι
έγγυος. Στο Ισμίρ όμως μας έπιασε η
Τούρκικη αστυνομία. Μας πήγανε στο αε-
ροπλάνο και μας στείλανε πίσω στο Αφγα-
νιστάν. 

Στο Αφγανιστάν άρχισαν αμέσως να μας
ενοχλούν. Κατάλαβα πως δεν μπορούσα
να μείνω. Γύρισα στην Ελλάδα και ξεκίνη-
σα με άλλους Αφγανούς την απεργία πεί-
νας για χαρτιά. Ήταν πριν οι Ιρανοί και εί-
χαν κερδίσει χαρτιά. Έτσι είπαμε να κάνου-
με και εμείς. Κάναμε 9 μήνες απεργία. Με-
γάλη μάχη. Πάνω στα Προπύλαια βροχές,
χιόνια, κρύο, ζέστη. Και ξύλο από αστυνο-
μία και ΜΑΤ. Τότε γέννησε και η Σιταίς τον
Σαχίλ. Δεν μου είπε κανένας πως γεννήθη-
κε με αναπηρία στο χέρι του. Εγώ σκεφτό-
μουνα μόνο πώς να την φέρω μαζί με το
παιδί. Όταν μετά από ένα χρόνο πήραμε
Επικουρική άρχισα να ζητάω δικαιώματά
μου. Είμαι πολιτικός πρόσφυγας και πρέπει
να ενωθώ με την οικογένειά μου. Πολλές
προσπάθειες έκανα αλλά όλοι μου λέγανε
δεν γινόταν.

«Το ταξίδι κράτησε ένα μήνα»

Όταν οι Ταλιμπάν σκότωσαν τον αδερφό
μου και άρχισαν να απειλούνε την Σιταίς,
κατάλαβα πως πρέπει να πάω να τους φέ-
ρω. Ετσι πέταξα από Αθήνα στην Καμπούλ
χωρίς να το ξέρει κανείς για να μην κινδυνέ-
ψω. Εκεί συναντάω πρώτη φορά το γιο μου
το Σαχίλ και είναι η πρώτη φορά που βλέπω
ότι έχει πρόβλημα στο χεράκι του. Πούλησα
ότι είχα και δεν είχα και πήρα τη Σιταίς και
τον Σαχίλ και ξεκινήσαμε ξανά από Ιράν για
Τουρκία. Είχαμε μαζί μας 2.000 δολάρια.
Αυτή τη φορά όμως δεν πλήρωσα τίποτα σε
διακινητές. Ήξερα να έρθω μόνος μου.
Περπατήσαμε και πήραμε λεωφορείο. Το
ταξίδι κράτησε ένα μήνα. Ήταν η πρώτη φο-
ρά που ήμασταν όλοι μαζί. 

Φτάσαμε Ιστανμπούλ. Μας είπανε καλύ-
τερα από το ποτάμι. Καλύτερα στις Φέρες.
Πήραμε λεωφορείο. Μας άφησε κοντά στα
σύνορα. Βράδυ αρχίσαμε να περπατάμε.
Μας είχανε πει να συναντήσουμε κάποιους
με βάρκες. Θα τους δίναμε 1500 δολάρια.
500 ευρώ το κεφάλι. Φτάσαμε στο ποτάμι
μετά από 3-4 ώρες περπάτημα. Ήταν και
άλλοι εκεί. Μας είπανε πως δεν χωράμε
όλοι σε μια βάρκα. Η Σιταίς και ο Σαχίλ

μπήκαν μαζί στη μία βάρκα, εγώ στην άλ-
λη. Μεγάλο λάθος.

Τη δική μας βάρκα την έπιασε η ελληνική
αστυνομία. Τους έδειξα τα κανονικά μου
χαρτιά τους είπα πως είμαι πρόσφυγας. “Τι
κάνεις στο ποτάμι”, μου είπαν. Τους είπα
έχω γυναίκα και παιδί και πρέπει να τους
βρω. Δεν τους ένοιαξε καθόλου. Μας έβα-
λαν αμέσως σε μια σιδερένια βάρκα και μας
έστειλαν πίσω στην Τουρκία. Μας έπιασε
Τούρκικη αστυνομία και μας πήγε σε στρα-
τόπεδο στο Έντιρνε. Δεν ήξερα τι έγιναν η
Σιταίς και ο Σαχίλ. Δεν είχα τηλέφωνο, δεν
είχα λεφτά, δεν ήξερα που ήταν η οικογέ-
νειά μου. 

Με κράτησαν στο Έντιρνε πάνω από δυο
μήνες.  Οταν μας άφησαν πήγα κατ' ευθεί-
αν στο ποτάμι να περάσω. Βρήκα κάποιους
άλλους Αφγανούς τους παρακάλεσα να με
βοηθήσουν. Είχαν μια φουσκωτή βάρκα.
Περπατήσαμε 3-4 ώρες και βρήκαμε το πο-
τάμι. Περάσαμε απέναντι. Πάλι μας βρήκε
η αστυνομία. Έτρεξα και έφυγα. Δυο ώρες
μετά με βρήκανε στο δρόμο. Είπα ψέματα
πως δούλευα στις Αγελάδες. Πήγα στο
τμήμα στο Σουφλί εκεί έδειξα τα χαρτιά
μου. Μέσα στα χαρτιά είχα την Επικουρική,
την κάρτα από το GCR (Ελληνικό συμβού-
λιο για του Πρόσφυγες), και την κάρτα μέ-
λους του ΣΕΚ. “Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί
να σου κάνει τίποτα εσένα”, μου είπε ένας
αστυνομικός. Στο Σουφλί έφαγα πολύ ξύ-
λο. Με χτυπήσανε στα πόδια και στο πρό-
σωπο. Μετά με πήγανε στην Αλεξανδρού-
πολη. Εκεί μου είπαν πως ήμουν κάποιος
Χαμίντ και ότι κάνω διακίνηση. Ότι και να
είπα δεν με πίστεψαν. Ένας ρουφιάνος με-
ταφραστής ο Καντίμ, έλεγε ότι ήθελε η

αστυνομία. Εγώ ήξερα ελληνικά και τους
έλεγα πως λέει ψέμματα αλλά δεν τους
ένοιαζε. 

Με πήγαν στο στρατόπεδο στις Φέρες.
Εκεί πρώτη φορά είχα τηλέφωνο. Πήρα
τους συντρόφους της ΚΕΕΡΦΑ. Ήρθαν
σύντροφοι στις Φέρες μου φέρανε παπού-
τσια, ρούχα κουβέρτες. Μετά από 4 μήνες
με πήγανε στην Κομοτηνή για δίκη. Ανέβα-
λαν την υπόθεση και περίμενα άλλους 4,5
μήνες. Στο δικαστήριο στην Κομοτηνή δεν
φέρανε μαρτυρες κανέναν. Εμείς αποδεί-
ξαμε ότι δεν ήμουν ο Χαμίντ αλλά αυτοί
μου έριξαν χωρίς να ακούσουν τίποτα 7
χρόνια φυλάκιση. Πήγα στη φυλακή Κομο-
τηνής. Κόντεψα να τρελαθώ. Τόσα χρόνια
και προσπάθειες και δεν μπορούσα να εί-
μαι με την οικογένειά μου. 

Στη φυλακή ήμουν αγχωμένος συνέχεια.
Με τον καιρό κατάφερα να βρω δουλειά
στα μαγειρία. Εκεί που τρελάθηκα ήταν
όταν μου κόψανε την άδειά μου. Η άδεια εί-
ναι δικαίωμα. Όλο αυτό τον καιρό κάναμε
και απεργία πείνας για τα δικαιώματά μας.
Ήρθε εισαγγελέας να ρωτήσει γιατί κάνου-
με απεργία. Είπαμε πως είμαστε και εμείς
άνθρωποι και δεν μπορούμε να ζούμε έτσι.
Γιατί βαράνε, δεν είμαστε εμείς όπως οι άλ-
λοι; Άλλον τον πιάνουν με 25 άτομα διακι-
νητής που τον ξέρουν και δεν τρώει τίποτα,

και άλλος πάει με κανονικά χαρτιά από
Τουρκία και του ρίχνουν 25 χρόνια. Γιατί;
Επειδή έτσι είπε ο μπάτσος; Ένα παιδί ο
Σαφί Χοτζαγά έχει σφαίρες στην κοιλιά του
και οι γιατροί του δώσανε χαρτί πως πρέπει
να πάει νοσοκομείο και να κάνει εγχείρηση
και αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Το παίδί εί-
ναι με παυσίπονα και δεν τους νοιάζει. 

Εμένα όχι μόνο δεν μου δώσανε αναβο-
λή, ούτε άδειες, αλλά μόλις τελείωσα φυ-
λακή με πήρανε να με απελάσουνε. Αν δεν
ήταν η ΚΕΕΡΦΑ και οι σύντροφοι θα με
διώχνανε. Με περίμενε αστυνομία έξω από
τη φυλακή και με πήγε στο Αλλοδαπών της
Κομοτηνής. Εκεί μπλοκάραμε με εισαγγελι-
κή εντολή την απέλαση και αντί να με αφή-
σουν με πήγανε στο στρατόπεδο στην Ξάν-
θη. Με κράτησαν 5 μέρες και με φέρανε
στην Αμυγδαλέζα. Εκεί έγινε εξέγερση.
Την Κυριακή, παιδιά προσπάθησαν να βά-
λουν φωτιά. Δεν αντέχεις εκεί ούτε μια μέ-
ρα. Καλύτερα στη φυλακή. Στην Αμυγδαλέ-
ζα τα ποντίκια είναι σαν γάτες. Κρύο πολύ.
Νερό ζεστό δεν υπάρχει. Χάλια. Εκατό
άτομα μία τουαλέτα. Φαί, ούτε τα ζώα δεν
το τρώνε.

«Δεν έχω κάτι άλλο να χάσω»

Μόλις μου ανακοίνωσαν την Κυριακή
πως αποφυλακίζομαι δεν το πίστευα. Πήγα
κατ' ευθείαν να δω τη Σιταίς και το Σαχίλ.
Μετά ήρθα στο Σύνταγμα να βρω εσάς.
Τώρα που βρήκα ξανά την οικογένειά μου
και έχω περάσει τόσα για να είμαι μαζί
τους, θέλω να πω πως δεν γίνεται να περ-
νάμε όλα αυτά και να κινδυνεύουμε με
απέλαση, πίσω να μας σκοτώσουν. Έχω
χάσει την οικογένειά μου στο Αφγανιστάν,
δεν έχω κάτι άλλο να χάσω. Όσο δύσκολα
πήρα αυτά τα χαρτιά με απεργία πείνας
στα Προπύλαια, τόσο εύκολα μου τα πήρα-
νε πίσω με την άδικη ποινή που μου δώσα-
νε στη φυλακή.

Και τώρα νικήσαμε αλλά δεν τελειώσαμε.
Έχουμε να πάρουμε χαρτιά και γω και η οι-
κογενειά μου και όλα αυτά τα παιδιά που
παλεύουν για χαρτιά και δικαιώματα. Και
θέλω να ακούσουν όλοι, μέχρι να μπορέσω
να ζω κανονικά δεν θα το αφήσω έτσι. Δεν
θέλω να παρακαλάω κανέναν για να ζω
σαν άνθρωπος. Ούτε αστυνομία, ούτε ει-
σαγγελέα, ούτε πρόεδρο δημοκρατίας. Βα-
ρέθηκα να παρακαλάω για τη ζωή μου και
για τα δικαιώματά μου.

Θέλω να πω σε όλους τους συντρόφους
από την Εργατική Αλληλεγγύη, σε όλους
ξεχωριστά, ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας
υποστήριξαν τόσο πολύ. Εμείς και η οικο-
γένειά μου σας χρωστάμε. Και θέλω να
σας πω πως την ώρα που με κάλεσαν για
να μου πουν πως θα αποφυλακιστώ τα θυ-
μήθηκα όλα, από την πρώτη φορά που πή-
γαμε στην ΚΕΕΡΦΑ να ανοίξουμε σκηνές
στα Προπύλαια και ο Πέτρος ήταν μαζί μας
και μας στήριξε. Ούτε οικογένεια, ούτε γο-
νείς, ούτε πρέσβης Αφγανιστάν δεν μας
στήριξε κανένας τόσο πολύ. Εγώ σαν πρό-
σφυγας, που δεν ήθελε να φύγει από τη
χώρα του, ξέρω πολύ καλά πόσο μας στή-
ριξαν οι σύντροφοι από το ΣΕΚ, την ΚΕΕΡ-
ΦΑ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέχρι σήμερα. Και
πιστεύω πολύ πως μετανάστες και έλληνες
ενωμένοι χέρι-χέρι, χωρίς να ξεχωρίζουμε
κανέναν, για να έχουμε όλοι ίδια δικαιώμα-
τα, μπορούμε να παλέψουμε μαζί. 

Ο πολιτικός πρόσφυγας 

Ναζίρ Γκασεμί, μίλησε 

στην Εργατική Αλληλεγγύη 

μετά την απελευθέρωση του

O Ναζίρ στο Σύνταγμα την Κυριακή 15 Φλεβάρη. Μόλις αφέθηκε ελεύθερος έτρεξε στο πλευρό των συντρόφων του

Η Οδύσσεια ενός 
πολιτικού πρόσφυγα
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Η φωνή της ΕΡΤ δεν “μηδενίζεται”

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Συλλαλητήριο στο Ραδιομέγαρο

Και στην Θεσσαλονίκη στις 11/2 οργανώθηκαν κινητοποιήσεις.
Η  Γ’� και η Ε’�ΕΛΜΕ καλούσαν σε προσυγκέντρωση στο αγ. Βε-
νιζέλου μαζί με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ με σκοπό να βαδίσουν οργανω-
μένα προς τον Λευκό Πύργο που γινόταν η συγκέντρωση που εί-
χε καλεστεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με το πανό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που έγραφε “διαγραφή του χρέ-
ους-ρήξη με την ΕΕ και το ευρώ”, με σημαίες και πικέτες της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης με σύνθημα “διαγράψτε το χρέος-όχι τις
υποσχέσεις, έξω από την ΕΕ και το ευρώ”, τα οργανωμένα
μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και των σωματείων έφτασαν στη μεγάλη
συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο, φωνάζοντας συνθήματα όπως
“διαγραφή του χρέους οριστική, αυτή είναι η απάντηση η εργα-
τική” και “καμιά θυσία για το ευρώ”.

  Η υποδοχή του κόσμου ήταν θερμή και ξεκινήσαμε παρέμβα-
ση με προκήρυξη του ΣΕΚ και την Εργατική Αλληλεγγύη, συζη-
τώντας ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε σε μονομερείς ενέρ-
γειες κάνοντας παύση πληρωμών του χρέους και προβάλλοντας
τις εργατικές διεκδικήσεις. Οι συζητήσεις που άνοιγαν ήταν με-
γάλες, με τον κόσμο να εξετάζει ποιο πρέπει να είναι το επόμενο
βήμα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία στο κέντρο της
πόλης. Η συμμετοχή στην συγκέντρωση έφτανε τους 5.000.

Φύλλια Πολίτη

Διεκδικούμε να ανοίξει άμεσα η ΕΡΤ. Δεν υπάρχει “μηδενική βάση”
που λέει η κυβέρνηση. 20 μήνες αγώνα δεν είναι μηδενική βάση.

Είναι μια πολύτιμη παρακαταθήκη και μια πολύτιμη εμπειρία σε παγ-
κόσμιο επίπεδο.

Διεκδικούμε λοιπόν να μπούμε άμεσα στο Ραδιομέγαρο και να πιά-
σουμε δουλειά στο αντικείμενο που ήμασταν όταν έπεσε το “μαύρο”.
Δεν διεκδικούμε όμως μόνο την εργασιακή μας αποκατάσταση, αλλά
και μια ΕΡΤ αντάξια των προσδοκιών του κόσμου που μας στήριξε
όλο αυτόν τον καιρό και βοήθησε να φύγει η συγκυβέρνηση που τό-
σα δεινά έφερε στη χώρα.

Νάσος Μπράτσος, εργαζόμενος ΕΡΤ

Έχουμε μια πρώτη νίκη. Από κει και πέρα μένουν να γίνουν πολλά
πράγματα ακόμη σε ό,τι αφορά την αληθινή δικαίωση. Γιατί δεν

αγωνιστήκαμε για να πάρουμε πίσω μόνο τη δουλειά μας, αλλά για
να βελτιωθούν οι συνθήκες τόσο οι δικές μας όσο και όλου του κό-
σμου που έχει πέσει σε αυτόν τον κυκεώνα της αδικίας και της ανερ-
γίας. 

Σε πρώτη φάση έχουμε ένα απτό αποτέλεσμα. Μένει να μπουν και
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα δώσουν και το δείγμα γραφής
για το πώς θα κινηθεί αυτή η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά νευραλγικά
σημεία της εργασίας, όπως είναι τα ΜΜΕ και το πώς σκέπτονται την
ελευθεροτυπία, τη δυνατότητα λόγου σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. 

Το εγχείρημά μας όλους αυτούς τους 20 μήνες είναι πολύ σπου-
δαίο. Καμία σχέση δεν έχει ο τρόπος εργασίας μας πριν το “μαύρο”
και τώρα που είμαστε μαζί με τους αλληλέγγυους και τον κόσμο που
μας στηρίζει. Έχουμε μάθει πολλά κι εγώ ειδικά που δεν ήξερα τίπο-
τα, για το τί κινήματα υπάρχουν. Δίνοντάς τους το λόγο άκουσε και
όλη η κοινωνία έναν λόγο αγωνιστικό ο οποίος έκανε κι εμάς πιο αγω-
νιστές και πεισματάρηδες σε αυτό που διεκδικούμε. Αυτοί οι 20 μήνες
είναι μια μεγάλη σχολή. Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτριστεί και στην
καινούργια ΕΡΤ. Πρέπει να είσαι με τον κόσμο, να παίρνεις την άποψή
του, να δουλεύεις μαζί του και συνεχώς να είσαι σε μια αμφίδρομη
διαδικασία για να παράγεις ένα σωστό πολιτιστικό προϊόν.

Αντρέας Γεωργίου, εργαζόμενος ΕΡΤ

Ακούσαμε τις εξαγγελίες του Τσίπρα και του Παππά. Η “μηδενική
βάση” που λέει η κυβέρνηση σηκώνει πολλές ερμηνείες. Η ΕΡΤ

υπάρχει και πρέπει να συνεχίσει. Ελπίζω η “Εθνική” Ραδιοφωνία Τηλε-
όραση που είπε ο Παππάς, να ήταν εν τη ρύμη του λόγου. Εμείς πα-
ραμένουμε συντονισμένοι σε όλα αυτά που ανέδειξε ο 20μηνος αγώ-
νας μας για να μην πάει χαμένο ούτε ένα λεπτό από αυτόν τον κόπο. 

Ο στόχος είναι να επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ με διαφορετικά δεδο-
μένα από αυτά που ίσχυαν πριν την 11/6/13. Θέλουμε μια ΕΡΤ που θα
λειτουργεί απερίσπαστη μακριά από πολιτικές ταυτότητες και σκοπι-
μότητες η οποία θα λειτουργήσει με τα στοιχεία της αυτοδιαχείρι-
σης. Χωρίς ηγέτες και ηγετίσκους και που δεν θα σέρνεται πίσω από
κανένα κόμμα και συμφέρον. Μια ΕΡΤ που θα αποτελεί τη φωνή του
λαού. Δεν θέλουμε μια ΕΡΤ με την εικόνα που είχε πριν το “μαύρο”.
Όχι μια “νέα” ΕΡΤ με “παλιές” μεθόδους με τα κόμματα εξουσίας δη-
λαδή, να φέρνουν τους ανθρώπους τους για να ελέγξουν την κατά-
σταση. Αυτό οι αγωνιζόμενοι της ΕΡΤ δεν θα το επιτρέψουμε. Ο αγώ-
νας συνεχίζεται για να τα πετύχουμε όλα αυτά, με πίστη σε αυτά που
κάνουμε. 

Νίκος Αγγελίδης, εργαζόμενος ΕΡΤ

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δεν θα πρέπει να δουν κάτι λιγότερο από
αυτό που δικαιούνται. Αυτό είναι απαραίτητο για να αποκατα-

σταθεί η δημοκρατία και η ελευθερία των ανθρώπων που υπηρετούν
την ενημέρωση. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης δεν φαίνεται να είναι
τέτοιος. Κι αυτό αδικεί και τον αγώνα και τις προσδοκίες του κόσμου. 

Δεν περίμενα αυτά περί “μηδενικής βάσης”. Η ΕΡΤ πρέπει να ανοί-
ξει σαν να μην έκλεισε ποτέ, σαν να μην απολύθηκε ποτέ κανείς και
μετά να γίνουν οι διορθώσεις. Προεκλογικά έλεγαν ότι “για μας είναι
σαν να μην έκλεισε ποτέ” και τώρα λένε να την ξανανοίξουν “από μη-
δενική βάση”. Όλο αυτό το διάστημα είδαμε προσπάθειες να μας αν-
τικαταστήσουν με κατευθυνόμενο Τύπο και δημοσιογράφους “γλά-
στρες”. Δεν πρέπει να δούμε τα ίδια και ιδιαίτερα από μια κυβέρνηση
της αριστεράς. Άνοιγμα λοιπόν της ΕΡΤ, με την εμπειρία και την “τε-
χνογνωσία” αυτών των 20 μηνών. Ο κόσμος είναι αυτός που βαθμο-
λογεί πάντα κι ο κόσμος μας αγάπησε και μας αγκάλιασε. 

Χάρης Ζαβουδάκης, εργαζόμενος ΕΡΑ Αιγαίου

Συλλαλητήριο για να επιστρέψουν όλοι στις δουλειές τους, για
να ανοίξει η ΕΡΤ, με σεβασμό στις κατακτήσεις 20 μηνών αγώνα,
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11/2 στην πλατεία Αγοράς όπως
είχε αποφασιστεί στη Γενική Συνέλευση Εργαζόμενων κι Αλλη-
λέγγυων της ΕΡΑ Χανίων την προηγούμενη εβδομάδα. 

Από νωρίς στήθηκε μικροφωνική όπου διαβάζονταν οι αποφά-
σεις και το κάλεσμα της ΕΡΑ για το συλλαλητήριο. Εργαζόμενοι
της ΕΡΤ και συνεργεία της Εργατικής Αλληλεγγύης πραγματο-
ποίησαν εξόρμηση ανοίγοντας τη συζήτηση γιατί χρειάζεται το
εργατικό κίνημα να συνεχίσει τους αγώνες του για να επιστρέ-
ψουν όλοι οι απολυμένοι στις δουλειές τους δίνοντας παράλλη-
λα την μάχη με τις απόψεις της αναμονής και του εφησυχασμού,
μπροστά στις υποχωρήσεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Η
ΚΕΕΡΦΑ συμμετείχε επίσης ανοίγοντας την συζήτηση για να
διοργανωθεί και στα Χανιά παγκρήτιο αντιφασιστικό συλλαλητή-
ριο στις 21 Μάρτη.

Μαχητική πολιτική

Στο ίδιο μέρος πραγματοποιήθηκε και η συγκέντρωση που εί-
χε καλεστεί εκτάκτως για την συνεδρίαση του Eurogroup, όπου
συμμετείχαν αρκετοί αγωνιστές κι αγωνίστριες. Αντίθετα όμως
με τις επιθυμίες των οργανωτών η συγκέντρωση δεν ήταν απλά
για να στηρίξουμε την κυβέρνηση στη μάχη των συμβιβασμών
αλλά ανέδειξε γιατί τώρα, περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε
μια μαχητική πολιτική διεκδικήσεων τόσο στα εργατικά ζητήμα-
τα, όσο και ενάντια στο ρατσισμό και τη Χρυσή Αυγή.

Η οργανωμένη παρουσία των Εργαζομένων της ΕΡΤ (προκη-
ρύξεις, φυσική παρουσία, μικροφωνική) ήταν καθοριστική. Τα
δυο συλλαλητήρια έγιναν ένα, αποκτώντας μαχητικό χαρακτήρα
διεκδίκησης, φέρνοντας τους Εργαζόμενους της ΕΡΑ σε επαφή
με τους Χανιώτες και δίνοντας το μικρόφωνο σε όλους τους φο-
ρείς για να εκφράσουν την στήριξή τους. Με τον ίδιο τρόπο συμ-
μετείχαν συνεργεία της Εργατικής Αλληλεγγύης και της ΚΕΕΡ-
ΦΑ στο απογευματινό συλλαλητήριο της Κυριακής 15/2.  

Ειρηναίος Μαράκης

Ε
κατοντάδες ήταν οι αγωνιστές
και οι αγωνίστριες που αψήφη-
σαν το τσουχτερό κρύο και την

αδιάκοπη χιονόπτωση και ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα της ΠΟΣΠΕΡΤ και
του Συντονισμού Ενάντια στα Κλεισίμα-
τα και τις Διαθεσιμότητες, για συλλαλη-
τήριο στο Ραδιομέγαρο, στις 11/2. 

Το συλλαλητήριο πραγματοποιήθη-
κε με αφορμή τη συμπλήρωση 20 μη-
νών αγώνα, ταυτόχρονα όμως ήρθε
να επισημάνει την εύλογη ανυπομονη-
σία αλλά και την αγωνιστική εγρήγορ-
ση, προκειμένου η ΕΡΤ να επαναλει-
τουργήσει κι επίσημα, με τους όρους
των ίδιων των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δεν ήταν
μόνοι τους. Μαζί τους διαδήλωσαν
μια σειρά εργαζόμενοι από συμπαρα-
στεκόμενα σωματεία και ομοσπον-
δίες. Οι εργαζόμενοι στο υπουργείο
Πολιτισμού και το Βυζαντινό Μουσείο,
καθηγητές από τη Γ’ ΕΛΜΕ και το
σύλλογο δασκάλων “Αριστοτέλης”,
εργαζόμενοι από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ,
υγειονομικοί με τα πανό του Συντονι-
στικού των Νοσοκομείων, εκπρόσωποι
από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θε-
άματος Ακροάματος και το Σύλλογο
Ελλήνων Ηθοποιών, φοιτητές από μια
σειρά συλλόγους και φυσικά η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και η Εργατική Αλληλεγγύη,
είναι μόνο μερικοί από τους φορείς
που έκλεισαν τη λεωφόρο Μεσογείων,
στο ύψος του Ραδιομεγάρου. 

Συγκινητική

Συγκινητική ήταν η στιγμή που, με-
τά τους χαιρετισμούς που απηύθυναν
από το μικρόφωνο εκπρόσωποι των
σωματείων και των οργανώσεων, οι
διαδηλωτές στράφηκαν προς την πύ-
λη του Ραδιομεγάρου κι εκεί, κάτω
από τη μαύρη σημαία που ανεμίζει
στη μνήμη των εργαζόμενων της ΕΡΤ
που έφυγαν από τη ζωή αυτούς τους
20 μήνες, τραγούδησαν το “Επέσατε
θύματα” και τη “Διεθνή”.

Αν κάτι χαρακτήριζε τις συζητήσεις
όλων, ήταν ο προβληματισμός για τις

εξαγγελίες τις κυβέρνησης σχετικά με
την ΕΡΤ. Μια γεύση μπορείτε να πά-
ρετε από τα όσα δήλωσαν στην εφη-
μερίδα μας, εργαζόμενοι της ΕΡΤ αλ-
λά και συμπαραστάτες. Είχε προηγη-
θεί η ομιλία του υπουργού Επικρατεί-
ας, Ν.Παππά το προηγούμενο βράδυ
στη Βουλή. Πέρα από το επικοινωνια-
κό “η κυβέρνηση αποφάσισε να ανοί-
ξει την ΕΡΤ” -προκειμένου να γίνει
συμβολικά η αντιπαραβολή με το
διάγγελμα του Κεδίκογλου την ημέρα
του “μαύρου”- και την υπόσχεση για
νομοσχέδιο σε ένα μήνα, δεν διασα-
φηνίστηκε η εξαγγελία Τσίπρα για
“επανασύσταση της ΕΡΤ από μηδενι-
κή βάση”. Μια εξαγγελία που καθόλου
δεν ικανοποιεί τους αγωνιζόμενους

εργαζόμενους της ΕΡΤ.
Αντίστοιχη των προβληματισμών

ήταν και η συζήτηση που οργάνωσε η
Εργατική Αλληλεγγύη εργαζομένων
ΕΡΤ, την Κυριακή 15/2, στα γραφεία
της ΠΟΣΠΕΡΤ. Στη συζήτηση συμμετεί-
χαν εργαζόμενες κι εργαζόμενοι από
όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της ΕΡΤ,
οι οποίοι άνοιξαν μια σειρά από ερωτή-
ματα που δημιουργεί η πρακτική της νέ-
ας κυβέρνησης, πολλές φορές μάλιστα
δίνοντας ιδιαίτερα καυστικές ερμηνείες. 

Η ανάγκη να τεθούν συγκεκριμένες
“κόκκινες γραμμές” από την πλευρά
των εργαζομένων, καθώς και να πραγ-
ματοποιηθεί άμεσα γενική συνέλευση,
ήταν τα βασικά σημεία στα οποία κα-
τέληγαν οι περισσότεροι, όπως απο-

τυπώνεται και στο κείμενο το οποίο εκ-
δόθηκε κατόπιν και το οποίο κυκλοφο-
ρεί προκειμένου να υπογραφεί από όσο
το δυνατόν περισσότερους αγωνιζόμε-
νους της ΕΡΤ:

Αφετηρία

“Οι προγραμματικές δηλώσεις της
κυβέρνησης, δια στόματος του πρωθυ-
πουργού αλλά και του υπουργού κ.
Παππά όσον αφορά την ΕΡΤ αφήνουν
ανικανοποίητους τους εργαζόμενους
της ΕΡΤ που για 20 μήνες συνεχίζουν
τον αγώνα. Με τις ανακοινώσεις, αισθα-
νόμαστε ότι το πρώτο βήμα για την επι-
στροφή μας στη δουλειά έγινε. Όμως
θα χρειαστούν πολλά περισσότερα για
να υλοποιηθούν αυτά για τα οποία πα-

λεύαμε, μια που «η επανασύσταση της
ΕΡΤ από μηδενική βάση» δεν αποτελεί
για εμάς ικανοποιητική αφετηρία. Αφε-
τηρία είναι οι κατακτήσεις του 20μηνου
αγώνα μας και δεν πρόκειται να αποδε-
χτούμε τίποτε λιγότερο από αυτό. 

Για όλους εμάς υπάρχουν κόκκινες
γραμμές που δεν υπάρχει περίπτωση να
τις διαβούμε και καλούμε όλα τα συνδι-
κάτα να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα:

Δικαίωση του αγώνα μας σημαίνει κα-
τάργηση της ΝΕΡΙΤ και επαναλειτουρ-
γία της ΕΡΤ. Καμία μεταβίβαση ή δια-
δοχή των εκτρωμάτων που έστησαν οι
μνημονιακές κυβερνήσεις. Επιμένουμε
ότι οι απολύσεις μας ήταν παράνομες,
όπως άλλωστε δήλωνε η νέα κυβέρνη-
ση από την πρώτη μέρα του “μαύρου”

μέχρι και την προεκλογική περίοδο.
Διεκδικούμε να επανέλθουμε στις δου-
λειές μας άμεσα. 

Δικαίωση του αγώνα μας σημαίνει ότι
δεν αποδεχόμαστε την αξιολόγηση που
μας προτείνουν σαν προϋπόθεση για να
μπούμε για δουλειά. Αξιολογηθήκαμε εί-
κοσι μήνες στο δρόμο, στα μικρόφωνα
και τις κάμερες του αγώνα μας. Μας έχει
αξιολογήσει όλη η κοινωνία που είναι
στο πλευρό μας όλο αυτό το διάστημα.

Δικαίωση

Δικαίωση του αγώνα μας σημαίνει ότι
η επαναλειτουργία της ΕΡΤ θα έχει
όλες τις δομές και όλες τις δραστηριό-
τητες. Όλοι οι περιφερειακοί σταθμοί,
τα μουσικά σύνολα κλπ. Σημαίνει μόνι-
μες σταθερές σχέσεις εργασίας για
όλους, χωρίς ΠΕΘ και χρυσοπληρωμέ-
νους συμβούλους.

Δικαίωση του αγώνα μας σημαίνει ότι
δεν μπορούν να είναι στη νέα Ελληνική
Ραδιοφωνία Τηλεόραση, αυτοί οι πρώην
συνάδελφοί μας που συντέλεσαν ενεργη-
τικά στο έγκλημα της ΔΤ και της ΝΕΡΙΤ.

Δικαίωση του αγώνα μας σημαίνει ότι
οι αλληλέγγυοι συνάδελφοι που όλους
αυτούς τους μήνες ήταν μαζί μας στον
αγώνα αυτοδίκαια ανήκουν στην ΕΡΤ
που θέλουμε να φτιάξουμε. 

Διεκδικούμε να ξαναμπούμε στο Ρα-
διομέγαρο άμεσα, χωρίς αναμονή για
την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων.
Οι είκοσι μήνες αναμονής είναι αρκετοί.
Ούτε μια μέρα παραπάνω. Γιατί δεν αν-
τέχουμε άλλο χωρίς μισθό. Γιατί μόνο
εμείς μπορούμε να προσφέρουμε την
ενημέρωση που έχει ανάγκη ο ελληνι-
κός λαός σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές.
Για να υλοποιήσουμε αυτήν την προ-
οπτική ζητάμε από τις ομοσπονδίες
μας, ΠΟΣΠΕΡΤ και ΠΟΕΣΥ να προχω-
ρήσουν το αργότερο μέχρι τις 28 Φλε-
βάρη σε κοινή συνέλευση – συγκέντρω-
ση μέσα στο Ραδιομέγαρο για να ενη-
μερωθούν οι εργαζόμενοι και να απο-
φασίσουμε τα βήματά μας συλλογικά”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Παρά το κρύο και το χιό-
νι, είμαστε εδώ σήμερα

για να ανοίξει η ΕΡΤ υπό ερ-
γατικό έλεγχο, ενάντια στο
“μαύρο” που είχε επιβάλει η
λαομίσητη κυβέρνηση Σα-
μαρά και κόντρα στις υπα-
ναχωρήσεις της κυβέρνη-
σης του ΣΥΡΙΖΑ. Διεκδικού-
με την επαναπρόσληψη
όλων όσων έχουν δώσει αυ-
τόν τον τιτάνιο αγώνα.

Θωμάς Παπανικολάου
φοιτητής Πάντειο 

20μήνες αντέχουμε. Δεν είναι λίγος καιρός 20 μήνες
αυτοδιαχείρισης και αντίστασης σε ένα κατεστημένο

που ήθελε κλειστή όχι μόνο την ΕΡΤ αλλά κάθε δημόσια
υπηρεσία, προς όφελος των ιδιωτών. Έτυχε σε μας η συγ-
κυρία που μας μετέτρεψε σε επαναστάτες με αιτία, μέσα
σε μια βραδιά. Αυτοί λοιπόν οι επαναστάτες με αιτία, ωρι-
μάσανε στους 20 μήνες, αποκτήσανε οξεία πολιτική αντίλη-
ψη, ξέρουμε τι ζητάμε και προς τα πού πηγαίνουμε.

Ασφαλώς διεκδικούμε να ξαναπιάσουμε τη δουλειά μας
αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν θέλουμε ένα υποκατάστατο
της ΝΕΡΙΤ. Δεν θέλουμε μια άλλη ΔΤ με το λογότυπο της
ΕΡΤ. Δεν παλέψαμε για αυτό. Δεν πέθαναν 17 δικοί μας άν-
θρωποι για κάτι τέτοιο. Συνεχίζουμε τον αγώνα για να ανα-
στηθεί η ΕΡΤ κι όχι απλώς να επανασυσταθεί. Η επανασύ-

σταση για μας είναι καλή, αρκεί να χρησιμοποιείς πρωτογε-
νή υλικά κι ως τέτοια εμείς αναγνωρίζουμε την ιστορία του
αγώνα μας και την ιστορία της ΕΡΤ, απαλλαγμένη από τις
κηλίδες του παρελθόντος. 

Δεν παρατάμε τον αγώνα. Συνεχίζουμε και θα συνεχίσου-
με ακόμα κι όταν μπούμε πάλι μέσα στο Ραδιομέγαρο, για
να μπορείς εσύ και όλοι να έχουν λόγο στη δημόσια τηλεό-
ραση. Θα νικήσουμε. Γιατί είμαστε ακόμα ζωντανοί, γιατί
είστε εσείς δίπλα μας, γιατί ωριμάσαμε πολιτικά και κοινω-
νικά. Ρεβανσιστική διάθεση δεν υπάρχει γιατί ρεβάνς παίρ-
νεις άμα έχεις χάσει ένα ματς και πας να πάρεις το επόμε-
νο. Εμείς ζητάμε δικαιοσύνη. Τη δικαίωση του αγώνα μας
και του λαού. 

Τάσος Καρέλας, εργαζόμενος ΕΡΤ

Όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα,
είμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων

της ΕΡΤ. Άλλωστε, μέσα στο διεκδικητικό
πλαίσιο της ΑΔΕΔΥ απέναντι στη νέα κυβέρ-
νηση, είναι και η επαναλειτουργία της ΕΡΤ.
Δώσαμε κι εμείς μάχη ενάντια στην αξιολό-
γηση και μόνο το γεγονός να ακούει κανείς
ότι οι επί 20 μήνες αγωνιζόμενοι της ΕΡΤ θα
περάσουν από αξιολόγηση, είναι αδιανόητο.

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ έχουν περάσει
από την πιο μεγάλη αγωνιστική αξιολόγηση
και πρέπει να γυρίσουν πίσω όπως όλοι οι
απολυμένοι. 

Να κλείσει η ΝΕΡΙΤ και οι απεργοσπάστες

να πάνε σπίτια τους, για να μπορούμε να
έχουμε την ΕΡΤ των αγώνων και της αυτο-
διαχείρισης, που ήταν έμπνευση για μας
όλο αυτό το διάστημα. Μαζί με τους εργα-
ζόμενους της ΕΡΤ διεκδικούμε να δικαιω-
θούν όλοι όσοι πάλεψαν. Εμείς οι εργαζό-
μενοι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν
κάνουμε πίσω σε κανένα από τα αιτήματά
μας. Να πάρουμε πίσω όσα μας λεηλάτη-
σαν, να γυρίσουν πίσω τα λεφτά στα ταμεία
μας. Να δικαιωθούν όλοι με πρώτη και κα-
λύτερη την ΕΡΤ.

Τιάνα Ανδρέου
εργαζόμενη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΝΙΑ

11/2/15, Aπέναντι από το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ

11/2/15 πλ. Αγοράς, Χανιά



Μ
ια μέρα πριν τη συμπλήρωση 20 μηνών
αγώνα, επέλεξε το συγκρότημα Λαμ-
πράκη, να επιτεθεί στους εργαζόμενους

της ΕΡΤ. 

Εξαπέλυσε ένα από τα πιο γνωστά μνημονια-
κά παπαγαλάκια του, μέσα απο τη “ναυαρχίδα”
του συγκροτήματος, την εφημερίδα Τα Νέα, να
λοιδορήσει τον αγώνα των εργαζομένων και την
πάλη τους για επαναλειτουργία της ΕΡΤ, αφή-
νοντας υπόνοιες για τον πρόεδρο της ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, Παναγιώτη Καλφαγιάννη. Χρησιμοποι-
ώντας μάλιστα περισσό ειρωνικό ύφος, με την
αλαζονία του παλιού παπαγάλου.

“Η ΕΡΤ θα ανοίξει χωρίς ‘ρεβανσισμούς' κι
από μηδενική βάση. Το οποίο σημαίνει ότι οι μεν
Καλφαγιάννηδες θα μείνουν με την όρεξη, αυτό
δε το από ‘μηδενική βάση' σημαίνει πως όλοι θα
κριθούν από την αρχή – και ο Καλφαγιάννης.
Ποιός είσαι, τι χαρτιά έχεις, τι προϋπηρεσία δια-
θέτεις και φέρε μας και ένα αντίγραφο Ποινικού
Μητρώου από την εισαγγελία να δούμε αν έχεις

κάνα σκελετό στην ντουλάπα” λέει ο αρθρογρά-
φος.

Είναι παλιά τακτική όταν ένας αγώνας επιμέ-
νει και αντέχει, να στοχοποιούνται συνδικαλι-
στές προκειμένου να χάσει το κύρος του συνο-
λικά ο αγώνας. Λίγο πολύ ο σχολιαστής επανα-
φέρει την επιχειρηματολογία του Σαμαρά, σύμ-
φωνα με την οποία δικαιολογούσε το κλείσιμο
της ΕΡΤ, επειδή αυτή είχε γίνει «άντρο αργόμι-
σθων, βυσμάτων κι ανειδίκευτων τεμπέληδων».
Μόνο που ο Σαμαράς έχασε και μαζί του όλες
αυτές οι δικαιολογίες για το “μαύρο” στην ΕΡΤ.
Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ αντίθετα συνεχίζουν ξε-
περνώντας όλα τα εμπόδια και τις συκοφαντίες. 

Άλλοι θα πρέπει να ψάξουν για σκελετούς
στην ντουλάπα τους. Αποτελεί απίστευτο θρά-
σος, να γράφονται τέτοια σχόλια από ανθρώ-
πους που έχουν επανειλημμένα κατηγορηθεί για
αργομισθίες στο δημόσιο (βλ άρθρο στην Αυγή

τον Ιούλιο του '12, με τίτλο “Πιο διαπλεκόμενος
πεθαίνεις”).  

Δυστυχώς τα παραθυράκια για τέτοια σχόλια
ανοίγουν από την ίδια την κυβέρνηση όταν αυτή
μιλάει για “μηδενική βάση” και “αξιολόγηση”. Οι
εργαζόμενοι της ΕΡΤ έχουν αξιολογηθεί εδώ και
20 μήνες κι ο αγώνας αυτός δεν “μηδενίζεται”.
Ειδικά όταν, με τέτοιες εξαγγελίες, ανοίγει η
όρεξη στους διάφορους φερέλπιδες αξιολογη-
τές σαν και τον συγκεκριμένο αρθρογράφο των
Νέων. 

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν την γνώση και
το κριτήριο για το πώς και με ποιούς θα δου-
λεύει η ΕΡΤ, όταν ο αγώνας τους συναντήσει
την πολυπόθητη δικαίωση. Και οι ίδιοι μπορούν
και ξέρουν να συζητούν, να αντιπαρατίθενται και
να κριτικάρουν και τη συνδικαλιστική τους ηγε-
σία. Όταν το χέρι απλώνεται από την απέναντι
πλευρά όμως, πρέπει να κόβεται.  

Εκλογές στην Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων
θα γίνουν από τις 24 Φλεβάρη μέχρι τις 6 του
Μάρτη. Ψηφοδέλτιο κατεβάζει η Πρωτοβουλία
Γένοβα Λιθογράφων, η αντικαπιταλιστική παράτα-
ξη στο χώρο των λιθογραφείων. 

Στο ψηφοδέλτιο συμμετέχουν οι: Δημήτρης
(Μήτσος) Αργυροκαστρίτης, Χρήστος Θηβαίος
και Ανουρέλ Λίφο. Και οι τρεις είναι εργαζόμενοι

στο εργοστάσιο της Βιβλιοσυνεργατικής που
όλο το προηγούμενο διάστημα έδωσε μεγάλη
μάχη ενάντια στην εργοδοσία με πολλές απερ-
γιακές κινητοποιήσεις για να πληρωθούν τα δε-
δουλευμένα τους και να κρατήσουν το εργοστά-
σιο ανοιχτό. 

Το σωματείο έχει αποφασίσει ότι θα υπάρχει κι-
νητή κάλπη που θα περάσει από όλα τα εργοστά-
σια του κλάδου σε όλη τη διάρκεια των εκλογών,
ενώ από τις 28/2 μέχρι τις 6/2 θα υπάρχει μόνιμη
κάλπη στα γραφεία του σωματείου.
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“Έφυγε” ο σ.
Κοντομήτρος ΕΚΠΑ

Ζ’ ΕΛΜΕ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΙ

Νίκησε ο αγώνας στη Migato

Νέο σκάνδαλο ΝΕΡΙΤ - Κουρή

Θρασύτατη επίθεση στην ΠΟΣΠΕΡΤ

Έφυγε την Κυριακή 15 Φλεβάρη από
κοντά μας ο αγαπημένος μας συνάδελ-
φος Βασίλης Κοντομήτρος. Η αρρώστια
που τον τυραννούσε μήνες τώρα τον νί-
κησε.

Γεννήθηκε το 1958 στο Λιοντάρι Καρδί-
τσας. Ήρθε στην Αθήνα για δουλειά. Πέρα-
σε χρόνια στα γιαπιά μέχρι να πιάσει δου-
λειά στο δήμο μας.

Από μικρός ατίθασος και επαναστάτης
οργανώθηκε στο κομμουνιστικό κίνημα,
μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ και του
ΚΚΕ μέχρι το 1989.

Ποτέ δεν τα παράτησε. “Εμείς έχουμε
κάψει την γούνα μας και δεν μας τρώνε οι
ψύλλοι” όπως έλεγε. Με περισσότερο
πείσμα από τότε μέχρι την τελευταία του
στιγμή στρατεύθηκε στην δημιουργία
μιας άλλης επαναστατικής αριστεράς.

Στο σωματείο μας από τα πρώτα χρόνια
της ίδρυσής του εκλέγονταν πάντα μέλος
της διοίκησης. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μέ-
χρι πριν μερικούς μήνες ωσότου να τον
ρίξει κάτω για τα καλά η αρρώστια του.

Ο Βασίλης μας ήταν πάντα στην πρώτη
γραμμή με όλη του την ψυχή και το μυα-
λό σε κάθε αγώνα μας. Στις απεργίες και
τις καταλήψεις, στις μεγάλες συγκρού-
σεις στη χωματερή, στους δρόμους, πάν-
τα γελαστός με το τσιπουράκι του, μας
έδινε κουράγιο. “Hasta la Victoria siem-
pre” - “ως την νίκη πάντα”... μας φώναζε.
Ήταν κάτι παραπάνω από συνάδελφος,
ήταν φίλος κι αδελφός, σύντροφος για
όλους μας.

Βασίλη για μας δεν έφυγες θα είσαι
πάντα εδώ γύρω μας, μαζί μας, στην καρ-
διά μας, στους αγώνες και τα γλέντια
μας.

Καλό ταξίδι. Εκφράζουμε τα θερμά μας
συλλυπητήρια σε όλη την οικογένειά του,
τη σύντροφό του Σούλα, τις αγαπημένες
του κόρες Νάσια και Νάντια.

Σωματείο εργαζομένων 
δήμου Νέας Ιωνίας, 16/02/2015

Νέο σκάνδαλο του επιχειρη-
ματία Κουρή καταγγέλλουν οι
εργαζόμενοι/απολύμενοι στα
Μetropolis.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέ-
ρουν: «Στις 20 Ιανουαρίου, μό-
λις πέντε μέρες πριν τις βου-
λευτικές εκλογές, το Διοικητι-
κό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ ανέ-
θεσε τη διοργάνωση του σόου
του ελληνικού Τελικού της Eu-

rovision στο MAD TV του Αν-
δρέα Κουρή. Πρόκειται για την
τρίτη συνεχόμενη χρονιά που ο
δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός
φορέας της χώρας χαρίζει με
απευθείας ανάθεση και υπό
αδιαφανείς διαδικασίες μια
κερδοφόρα διοργάνωση στον
ίδιο επιχειρηματία με τερά-
στιες οφειλές, εκτός των άλ-
λων και προς το Δημόσιο, λό-

γος για τον οποίο είναι υπόδι-
κος».

Ο Κουρής χρωστάει στους
εργαζόμενους δεδουλευμένα
και αποζημιώσεις ύψους 600 χι-
λιάδων ευρώ, ενώ μεγάλα ποσά
χρωστάει και στο δημόσιο. Πα-
ρόλα αυτά, παραμένει ελεύθε-
ρος και «αναλαμβάνει» με απευ-
θείας ανάθεση εκδηλώσεις,
όπως η Γιουροβίζιον.  

Ν
ικηφόρα έκλεισε η μάχη
της εργαζόμενης που εί-
χε απολυθεί άδικα από

την εταιρία Μigato όταν ανακοί-
νωσε ότι είναι έγκυος, ενώ ερ-
γαζόταν με δελτίο παροχής
υπηρεσιών. Την Τετάρτη 11/2 η
εργοδοσία αποδέχτηκε τα αιτή-
ματα της κάτω από την μεγάλη
πίεση της αλληλεγγύης από δε-
κάδες σωματεία και την έκταση
που πήρε το θέμα. 

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνι-
κών που οργάνωσε την συμπα-
ράσταση καθώς η εργαζόμενη
είναι μέλος του, σε ανακοίνωσή

του τονίζει ότι «η νίκη της εργα-
ζόμενης τεχνικού στη Migato εί-
ναι νίκη της αλληλεγγύης, του
συλλογικού αγώνα και όλων των
εργαζόμενων». 

Αρχικά, η εργοδοσία παρέμε-
νε αδιάλλακτη, αλλά μετά την
ανακοίνωση ότι θα γίνουν (του-
λάχιστον) 25 κινητοποιήσεις
από σωματεία και συμπαραστά-
τες την Παρασκευή 13/2, η εται-
ρία υποχώρησε. 

Το ΣΜΤ αναφέρει πως «οι
υπεύθυνοι της εταιρίας αναγκά-
στηκαν να αποδεχθούν τα αιτή-
ματα της εργαζόμενης, να ανα-

γνωρίσουν την εξαρτημένη σχέ-
ση εργασίας και να καταβάλ-
λουν ως αποζημίωση όλους
τους μισθούς υπερημερίας για
το διάστημα προστασίας λόγω
εγκυμοσύνης και λοχείας (18
μήνες)».

Ψηφίσματα αλληλεγγύης εί-
χαν βγάλει ΕΛΜΕ και Διδασκαλι-
κοί σύλλογοι, σύλλογοι εργαζό-
μενων νοσοκομείων, το Εργατι-
κό Κέντρο Αθήνας, το σωματείο
εργαζόμενων στην Ιντρακόμ, η
Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας,
δημοτικά σχήματα της αριστε-
ράς, εργατικές λέσχες κ.ά.

Συνέλευση την Πέμπτη 19 Φλεβά-
ρη στις 10.30πμ στο Αμφιθέατρο
Δρακοπούλου οργανώνει ο Σύλλο-
γος Διοικητικού Προσωπικού του
Πανεπιστημίου Αθήνας. 

Στη συνέλευση θα γίνει ενημέρω-
ση από την συνάντηση με τον ανα-
πληρωτή Υπουργό, Γ. Κατρούγκαλο
για το ζήτημα της επιστροφής των
διαθέσιμων και θα γίνει η διαμόρφω-
ση του πλαισίου αιτημάτων των ερ-
γαζόμενων.

Στην πρόσκληση του ΔΣ τονίζεται
ότι «Ο αγώνας μας, τόσο στα Πανε-
πιστήμια όσο και συνολικά στο δη-
μόσιο, όλο το προηγούμενο διάστη-
μα είχε ένα στόχο: Την επιστροφή
όλων των διαθέσιμων-απολυμένων
στις θέσεις εργασίας τους. Αυτό
διεκδικούμε και γι’αυτό αγωνιζόμα-
στε».   

Εκλογές για νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο έγιναν στην Ζ’ ΕΛΜΕ (καλύ-
πτει τις περιοχές Ηλιούπολη, Βύρω-
να, Υμηττό και Καισαριανή). Την
πρώτη θέση πήραν οι Συνεργαζόμε-
νες Εκπαιδευτικές Κινήσεις, ενώ από
1 έδρα κατέλαβαν το ΠΑΜΕ και οι
Παρεμβάσεις. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Ψή-
φισαν 245, άκυρα-λευκά 9. Συνεργα-
ζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις(ΣΥ-
ΡIZA) 145 ψήφοι και 3 έδρες, ΔΑΚΕ
87 ψήφοι και 2 έδρες, ΠΑΜΕ 57 ψή-
φοι και 1 έδρα, Παρεμβάσεις 27 ψή-
φοι και 1 έδρα.  

Παράσταση διαμαρτυρίας κατά τη
διάρκεια στάσης εργασίας πραγμα-
τοποίησαν οι εργαζόμενοι της κλινι-
κής «Κυανoύς Σταυρός» την Πέμπτη
12/2 στο Υπουργείο Εργασίας.

Την κινητοποίηση στήριξε και το
Σωματείο εργαζόμενων στις ιδιωτι-
κές κλινικές Αθήνας. 

Οι εργαζόμενοι απαιτούν την άμε-
ση καταβολή των δεδουλευμένων
τους. Αντιπροσωπεία των εργαζόμε-
νων προχώρησε σε συνάντηση με
τον διευθυντή του γραφείου του
Υπουργού που υποσχέθηκε ότι "θα
κάνουμε ό,τι μπορούμε σύμφωνα με
το υπάρχον νομικό πλαίσιο"… 

Να θυμίσουμε ότι η ίδια κατάστα-
ση επικρατεί και στην ιδιωτική κλινι-
κή «Νέον Αθήναιον» (M.D. HOSPI-
TAL Παγκρατίου). 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

ΚΥΑΝΟYΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΕΔΗΝ

Καθίζηση
ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ

Ο
λοκληρώθηκε το 14ο Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ, της
Ομοσπονδίας εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία.
Το μπλοκ ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ κατάφερε οριακά να κρατή-

σει τον έλεγχο του Γενικού Συμβουλίου, μεγάλη άνοδο είχε
το ΜΕΤΑ (παράταξη που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ), τρεις έδρες πή-
ρε η διάσπαση της ΠΑΣΚΕ, μικρή πτώση είχε το ΠΑΜΕ, ενώ
για μία ψήφο έχασε την έδρα στο Γενικό Συμβούλιο η Αγωνι-
στική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή (έβγαλε 3 αντιπροσώ-
πους στην ΑΔΕΔΥ). 

Όπως φαίνεται στα αποτελέσματα παρακάτω, η ΠΑΣΚΕ εί-
χε πτώση 120 ψήφους και πέντε έδρες στο ΓΣ της Ομοσπον-
δίας, ενώ για την ΑΔΕΔΥ έχασε 19 αντιπροσώπους. Η ΔΑΚΕ
έπεσε σε ψήφους, αλλά κατάφερε να κερδίσει μια έδρα πα-
ραπάνω στα υπόλοιπα με αποτέλεσμα το μπλοκ των δύο πα-
ρατάξεων να έχει οριακή αυτοδυναμία στο Γενικό Συμβούλιο. 

Η οργή του κόσμου των νοσοκομείων εκφράστηκε σε ένα
βαθμό με το «μαύρισμα» της ΠΑΣΚΕ, ενισχυμένες από αυτή
την εξέλιξη βγήκαν το ΜΕΤΑ (παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ) αφού
ανέβασε τις ψήφους του 130% και η διάσπαση της ΠΑΣΚΕ, η
νεοσύστατη παράταξη «Αγώνας-Αντίσταση-Ανατροπή». 

H Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, όπου συμμε-
τέχουν οι δυνάμεις της ΑΡΣΙ και του Νυστεριού Υγειονομικών,
έχασε την έδρα στο Γενικό Συμβούλιο για μόλις μία ψήφο. 

Πτώση

Η πτώση των ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ φαίνεται περισσότερο στην
ψηφοφορία για τους αντιπροσώπους στην ΑΔΕΔΥ όπου δεύ-
τερη δύναμη είναι το ΠΑΜΕ και τρίτη το ΜΕΤΑ.  

H Mαρία Αλιφιέρη, σύνεδρος με την Αγωνιστική Πρωτο-
βουλία για την Ανατροπή δήλωσε στην ΕΑ: «Το 14ο Συνέδριο
της Ομοσπονδίας έγινε κάτω από διαφορετικές συνθήκες
αφού για πρώτη φορά είχαμε απέναντί μας μια αριστερή κυ-
βέρνηση. Πολλοί σύνεδροι είχαν εκλεγεί από αριστερά σχή-
ματα και στη συζήτηση έμπαινε ότι πρέπει τώρα να διεκδική-
σουμε την υλοποίηση των αιτημάτων μας χωρίς καμιά ανα-
μονή. Την πλειοψηφία οριακά κέρδισαν η ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ, αλ-
λά είχαν μεγάλη πτώση σε μια Ομοσπονδία που παραδοσια-
κά, εδώ και πολλά χρόνια, έλεγχαν απόλυτα.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για προσλήψεις, για να σταμα-
τήσουμε την ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων, για να αυξη-
θεί η χρηματοδότηση, για να ξανανοίξουν τα παραρτήματα
του ΕΟΠΥΥ που το κλείσιμό τους τόσο πολύ κόστισε στην
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όλο το βάρος μεταφέρθη-
κε στα δημόσια νοσοκομεία. Μόνο με τους αγώνες μας στο
δρόμο μπορούμε να επιβάλλουμε όλα αυτά. Τέλος, καταθέ-
σαμε το ψήφισμα για τις 21 Μάρτη, το συλλαλητήριο ενάντια
στο ρατσισμό και το φασισμό. Θα το δει το πρώτο συμβού-
λιο που θα συνεδριάσει, αλλά ξέρουμε από όλα τα νοσοκο-
μεία ότι οι εργαζόμενοι είναι ενάντια στους φασίστες και τις
ρατσιστικές αιμοδοσίες τους “μόνο για έλληνες”».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής (στην παρέν-
θεση οι ψήφοι και οι έδρες το 2012): Για Γ.Σ ΠΟΕΔΗΝ - Ψή-
φισαν 763, Άκυρα-Λευκά 6. 

ΠΑΣΚΕ 234 και 11 (354-16), ΔΑΚΕ 143 και 7 (147-6), ΠΑΜΕ
141 και 6 (154-7), ΜΕΤΑ 140 και 6 (59-3), Αγώνας-Αντίσταση-
Ανατροπή (Τ. Αντωνόπουλος) 66 και 3, Αγωνιστική Πρωτο-
βουλία για την Ανατροπή 21 (27 και 1), Ταξική Πορεία (ΚΚΕ-
μλ) 10 (13), Ψηφοδέλτιο ΔΕ Νοσηλευτών 2. 

Για αντιπροσώπους στην ΑΔΕΔΥ: ΠΑΣΚΕ 223 και 30 (352 -
49), ΠΑΜΕ 148 και 20 (150 και 21), ΜΕΤΑ 147 και 20 (60-8),
ΔΑΚΕ 145 και 19 (144 και 20), Αγώνας-Αντίσταση-Ανατροπή
(Τ. Αντωνόπουλος) 56 και 7, Αγωνιστική Πρωτοβουλία για
την Ανατροπή 25 και 3 (27 και 3), Ταξική Πορεία (ΚΚΕ μ-λ) 11
και 2 (19 και 2), Ψηφοδέλτιο ΔΕ Νοσηλευτών 2. 
• Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι,

συνεδριάζει το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ (στα γραφεία
της, Λαμίας 2 στους Αμπελόκηπους). 

Ξαναστήθηκε από την αρχή το Κέντρο Αγώνα των
διαθέσιμων στη Θεσσαλονίκη, στην συμβολή των
οδών Τσιμισκή και Αριστοτέλους, μετά την προκλη-
τική επέμβαση του Δήμου και το «ξήλωμα» με εντο-
λές Μπουτάρη την Τρίτη 10/2. 

Οι διαθέσιμοι εργαζόμενοι οργάνωσαν κινητοποί-
ηση το Σάββατο 14 Φλεβάρη, ενώ σε ανακοίνωσή
τους τονίζουν πως χρειάζεται να «φωνάξουμε ότι ο
αγώνας συνεχίζεται, τίποτα δεν μας χαρίζεται, μα-
κριά από συντεχνιακές αντιλήψεις και διαχωρισμούς
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα». 

Τις προηγούμενες μέρες παρά τις διαμαρτυρίες
των εργαζόμενων για το αναίτιο «ξήλωμα», η Διοίκη-
ση του Δήμου μέσα από τις δηλώσεις του αντιδη-
μάρχου Θ. Παππά συνέχιζε να στηρίζει την απαρά-
δεκτη επέμβασή της λέγοντας ότι το Κέντρο Αγώνα ήταν ένα
«τσαντίρι» που «χάλαγε την αισθητική της πόλης». 

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν σχολικοί φύλακες, καθαρί-

στριες του Υπουργείου Οικονομικών, διαθέσιμοι εκπαιδευτι-
κοί, εργαζόμενοι της ΕΡΤ, απεργοί της Κόκα Κόλα, μέλη του
κινήματος ενάντια στην εξόρυξη του χρυσού στην Χαλκιδική
και άλλοι εργαζόμενοι. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ξαναστήσαν το Κέντρο Αγώνα

Οι εργαζόμενοι στα Λιμάνια αντιστέκονται στην ιδιωτικοποίηση

Οι διαθέσιμοι δίνουν όρκο συνέχισης του αγώνα, Θεσσαλονίκη 10/2

Α
νακοίνωση με ξεκάθαρο μήνυμα
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των
λιμανιών εξέδωσε η ΟΜΥΛΕ

(Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελ-
λάδας). Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι
δίνουν εδώ και δύο χρόνια «ανένδοτο
αγώνα κατά των ιδιωτικοποιήσεων». 

Θεωρούν ότι οι αρχικές δηλώσεις του
αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας κα-
θώς και οι διαβεβαιώσεις που τους είχε
δώσει στην συνάντηση που είχαν «περί
τερματισμού της διαδικασίας πώλησης
του 67% του μετοχικού κεφαλαίου των
ΟΛΠ και ΟΛΘ» ήταν προς την σωστή κα-
τεύθυνση. 

Παρακάτω όμως τονίζουν ότι είδαν με
ιδιαίτερη ανησυχία και έκπληξη “εκτετα-
μένα, πανομοιότυπα και μεθοδευμένα
δημοσιεύματα από ανώνυμες «ανώτερες
πηγές του ΥΠΟΙΚ», τα οποία αναφέρουν
ότι το σχέδιο «γέφυρα» για συμφωνία με
τους εταίρους θα περιέχει και την ολο-
κλήρωση της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ.

Προειδοποιούμε τα πολυποίκιλα συμ-
φέροντα, που επιβουλεύονται τον ΟΛΠ
και τον ΟΛΘ, ότι δεν υπάρχουν περιθώ-
ρια για αθέτηση των προεκλογικών και
μετεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρ-
νησης.

Καλούμε την κυβέρνηση να κόψει κά-

θε σκέψη των ανωνύμων «ανωτέρων πη-
γών του ΥΠΟΙΚ» για την συνέχιση της
πώλησης των ΟΛΠ-ΟΛΘ. Η κυβέρνηση,
με βάση τις δημόσιες δεσμεύσεις της,
οφείλει άμεσα να κινήσει τις απαραίτη-
τες ενέργειες, ώστε να τελειώσει και θε-
σμικά ο διαγωνισμός πώλησης των με-
τοχών των ΟΛΠ-ΟΛΘ.

Είμαστε υποχρεωμένοι, με τον πλέον
κατηγορηματικό τρόπο, να δηλώσουμε
ότι η οποιαδήποτε υπαναχώρηση στο
θέμα του σταματήματος της πώλησης
των μετοχικών κεφαλαίων των ΟΛΠ-
ΟΛΘ θα σημάνει συνέχιση του αγώνα

στα Λιμάνια”.

ΕΡΓΑΖOΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΛΙΜAΝΙΑ

“Κόψτε κάθε σκέψη για πώληση ΟΛΠ-ΟΛΘ”
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Θ
ες να μας κάνεις μια εισαγωγή στην γε-

λοιογραφία; Πώς εμφανίστηκε και τι εκ-

φράζει σήμερα; 

Η γελοιογραφία γεννήθηκε μαζί με τα έντυ-
πα και την εξάπλωσή τους ως μέσα μαζικής
ενημέρωσης το 19ο αιώνα. Εμφανίστηκε σαν
συμπληρωματικό είδος ενημέρωσης, κυρίως
όμως σχολιασμού και κριτικής των πραγμά-
των, και φυσικά και στην Ελλάδα αντίστοιχα
αναπτύχθηκε μαζί με τις εφημερίδες και τα
σατιρικά έντυπα. Μάλιστα η Ελλάδα έχει ιδιαί-
τερη παράδοση στη γελοιογραφία με πάρα
πολλούς από αυτούς, όπως ο Φωκίων Δημη-
τριάδης και άλλοι, να έρχονται από την Κω-
σταντινούπολη.  Οι γελοιογραφίες είναι συνδε-
δεμένες με το έντυπο αλλά έχουν και μια αυ-
τονομία σε σχέση με αυτό γιατί είναι η σατιρι-
κή ματιά του δημιουργού απέναντι στην επι-
καιρότητα. Άρα έχει μια αυτονομία σε σχέση
με τα κείμενα που την συνοδεύουν σε μια εφη-
μερίδα. 

Ποια είναι η σχέση της γελοιογραφίας με την

πολιτική;

Η γελοιογραφία από τη φύση της είναι πολι-
τική. Όμως υπάρχει γελοιογραφία που έχει
στόχο να κάνει κάποιον να γελάσει, υπάρχει
και αυτή που θέλει να προβληματίσει. Σε αυτό
το δεύτερο κομμάτι υπάρχει και η στρατευμέ-
νη γελοιογραφία, εδώ έχουμε το παράδειγμα
του Latuff ως λαμπρή εκδοχή, που καταγγέλλει
τα κακώς κείμενα και δεν αρκείται απλά σε
έναν σχολιασμό. Εδώ ο γελοιογράφος δεν θέ-
λει απλά να χαλαρώνει ο αναγνώστης αλλά να
προβληματίζεται και να παίρνει θέση απέναντι
στα γεγονότα, άρα πρέπει και ο ίδιος να έχει
μια θέση απέναντι στα πράγματα.  

Η γελοιογραφία επειδή είναι εικόνα και λό-
γος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν όπλο απέ-
ναντι στην εξουσία και τα κακώς κείμενα, απέ-
ναντι στην απαξίωση του ανθρώπου. 

Δίπλα σε αυτό υπάρχει η γελοιογραφία που
συνδυάζει το χιούμορ. Εγώ κλίνω πιο πολύ
προς αυτή την δεύτερη εκδοχή. Συμφωνώ πως
το σκίτσο πρέπει να είναι πολιτικά στρατευμέ-
νο, αλλά θα ήθελα αυτό να γίνεται μέσα από
ένα χιουμοριστικό εύρημα, δηλαδή στην ουσία
να σε κάνει να γελάς, σε εισαγωγικά, αλλά
ταυτόχρονα να σου αφήνει και ένα πικρό νόη-
μα, να σε προβληματίζει. 

Τα γεγονότα στο Charlie Hebdo έφεραν την γε-

λοιογραφία στο κέντρο του παγκόσμιου ενδια-

φέροντος. Πώς σχολιάζεις τα γεγονότα;

Δεν συνηγορώ στα σκίτσα που κάνει το He-
bdo και δεν είμαι φανατικός αναγνώστης του.
Υπερασπίζομαι όμως την άποψη που λέει πως
η σάτιρα δεν έχει όριο. Αν ξεκινήσουμε να βά-
ζουμε όρια τότε παύει να είναι σάτιρα. Το να
πάρεις την ζωή ενός ανθρώπου γιατί έθιξε την
θρησκεία σου είναι για μένα φρικαλέο. Κατα-
νοώ τις ενστάσεις για τα σκίτσα του Μωάμεθ
από την μεριά των μουσουλμάνων και μάλιστα
γνωρίζοντας τις ανισότητες που αντιμετωπί-
ζουν εκατομμύρια Γάλλοι μουσουλμάνοι.
Όμως το Hebdo δεν στρέφεται, νομίζω, κατά
μιας θρησκείας, αλλά στρέφεται κατά του φα-
νατισμού. Για δεκαετίες σατιρίζει την Εβραϊκή
θρησκεία, σατιρίζει τον καθολικισμό. Και τελι-
κά αυτοί που διέπραξαν το έγκλημα στο περιο-
δικό στην ουσία δεν το έκαναν όπως ισχυρί-
ζονταν οι ίδιοι στο όνομα του Ισλάμ, αλλά τελι-
κά το έκαναν στο όνομα του φανατισμού τους.

Μιας ακραίας αντίληψης για τον κόσμο. 
Και θεωρώ πως σε αυτή τη μάχη δεν είναι ο

Δυτικός κόσμος και το Charlie Hebdo μαζί και
ο κόσμος του Ισλάμ στην άλλη μεριά. Αντίθετα
θεωρώ πως είναι ο κόσμος των αδυνάτων, των
καταπιεσμένων από την μία και ο κόσμος της
εξουσίας από την άλλη. Ένα από τα όπλα των
αδυνάτων είναι η ελευθερία του λόγου. Και
αυτό δεν είναι ούτε μια αφηρημένη έννοια, ού-
τε ένα εφεύρημα του δυτικού τρόπου ζωής.
Είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα και αφορά
όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο τους δυ-
τικούς. Προασπίζομαι το δικαίωμα όλων των
αδυνάτων, και των μουσουλμάνων, να έχουν
λόγο σε μια κοινωνία καπιταλιστική, δηλαδή εκ
των πραγμάτων άνιση. Μια από τις εκφράσεις
της ελευθερίας του λόγου είναι και το Hebdo
το οποίο ξεκίνησε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, κά-
νοντας ρόμπα τον Ντε Γκωλ. 

Τελικά μέσα από όλο αυτό υπερασπίζομαι
την δυνατότητά μου και το δικαίωμά μου να
μπορώ να κάνω ρόμπα κάθε εξουσία και κάθε
αυθεντία. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα που η ορ-
θόδοξη εκκλησία έχει προσπαθήσει επανει-
λημμένα να μπλοκάρει βιβλία, ταινίες, παρα-
στάσεις που κάνουν κριτική ή παρουσιάζουν
π.χ. τον Χριστό κάτω από ένα άλλο πρίσμα.
Δεν μπορώ να δεχτώ τον οποιονδήποτε αρχιε-
πίσκοπο να παρεμβαίνει στην δημιουργική έκ-
φραση. 

Ναι αλλά πώς βλέπεις τις διαδηλώσεις των αρ-

χηγών κρατών και την εκστρατεία ισλαμοφο-

βίας που ακολούθησε;

Πραγματικά εδώ μιλάμε για μια καθαρή υπο-
κρισία. Όταν οι ίδιοι άνθρωποι που εφαρμό-
ζουν λογοκρισία στις χώρες τους όπως ο Νε-
τανιάχου, ο Πούτιν, ή ο Σαμαράς εδώ που
έκλεισε την ΕΡΤ με τον πιο ωμό τρόπο, διαδη-
λώνουν για την ελευθερία της έκφρασης είναι
μια τεράστια υποκρισία. Και θα απαντήσω με
την έκφραση που χρησιμοποίησαν οι ίδιοι οι

σκιτσογράφοι, ότι θα τρίζαν τα κόκκαλα του
Βολίνσκι, ενός από τους νεκρούς του Hebdo. 

Αυτή η διαδήλωση, μια απομονωμένη διαδή-
λωση, έγινε για τα ΜΜΕ και μόνο. Δήθεν πως
είμαστε όλοι με το Charlie. Μα αν δεις τα πε-
πραγμένα αυτών των τύπων στις χώρες τους
θα δεις πως δεν σέβονται καμιά ελευθερία του
λόγου. 

Στη Γαλλία αυτό το δικαίωμα κατακτήθηκε με
μεγάλους αγώνες. Ο Μάης του '68 για εμάς
τους γελοιογράφους είναι μια ολόκληρη πολιτι-
στική επανάσταση που έβαλε καινούριους
όρους στην ίδια τη σάτιρα και επηρέασε την ευ-
ρωπαϊκή γελοιογραφία. Και εγώ αισθάνομαι
πως είμαι παιδί της παράδοσης της γελοιογρα-
φίας που αναδείχθηκε μέσα από τον Μάη του
'68. Οι γελοιογράφοι όπως ο Βολίνσκι, ο Ρεζέ
που τους διαβάζαμε μέσα από τη Βαβέλ, ήταν
στο πνεύμα του Μάη και επηρέασαν όλη την
νέα γενιά γελοιογράφων σε όλη την Ευρώπη και
την Ελλάδα. Και το Hebdo, κατά κάποιο τρόπο
κουβάλαγε αυτή την παράδοση με όλες τις αντι-
φάσεις της. Στην ουσία αυτό που ακολούθησε
τις δολοφονίες στο Hebdo ήταν μια ενορχη-
στρωμένη εκδήλωση για να χτυπηθεί η ελευθε-
ρία του λόγου και να ενισχυθεί η Ισλαμοφοβία. 

Κάποιος θα πει πως και οι γελοιογράφοι πρέπει

να ζήσουν. Εσύ τι διαδρομή ακολούθησες μέ-

χρι τώρα;

Μπορεί και πρέπει να ζήσει ένας γελοιογρά-
φος κρατώντας όμως και κάποιες αρχές, δεν
σημαίνει ότι ξεπουλάς τις απόψεις και τις ιδέ-
ες σου.

Προσωπικά ξεκίνησα κάνοντας πολιτικό σκί-
τσο. Το πρώτο μου σκίτσο ήταν στις εσωτερι-
κές σελίδες της Αυγής το 1974. Πρωτόλειο
μεν και με πολλές αδυναμίες γι' αυτό και δεν
συνέχισα. Στην ουσία άρχισα πιο συστηματικά
να γελοιογραφώ στον Θούριο του Ρήγα Φε-
ραίου και την δεκαετία του '80 συνέχισα στον
Σχολιαστή και στο Κομβόι. Καθαρά αμιγή πολι-

τικά περιοδικά. Στην ουσία ξεκίνησα ως πολιτι-
κός γελοιογράφος στο χώρο της αριστεράς.
Δηλαδή μέσα από το σκίτσο μου εξέφραζα και
την άποψή μου απέναντι στα πράγματα. Μεσο-
λάβησε μια πολύ μεγάλη περίοδος την δεκαε-
τία του '90 που αποσύρθηκα. Μια προσωπική
αποστασιοποίηση που και αυτή όμως είχε τελι-
κά τα πολιτικά της χαρακτηριστικά. Επανήλθα
με αφορμή την έκδοση του 9 της Ελευθεροτυ-
πίας. Εκεί τα σκίτσα μου άρχισαν να είναι πιο
υπαρξιακά, δηλαδή να μιλάω για τον άνθρωπο,
αλλά πάντα με μια πολιτική ματιά. 

Όταν άρχισε σιγά σιγά η κατάσταση να
εκτραχύνεται στην Ελλάδα, μετά τους Ολυμ-
πιακούς κυρίως, έβλεπα πως είχα ανάγκη να
μιλήσω ξανά για πολιτική. Όταν πια όλη αυτή
η ιστορία έγινε πόλεμος ήταν αυτονόητο για
μένα ότι έπρεπε να κάνω πολιτικές γελοιογρα-
φίες. Ήμουν ευτυχής γιατί έτυχε να συνεργά-
ζομαι με την Ελευθεροτυπία και όταν έκλεισε
βρέθηκα στην Συντακτών, οι οποίες για λό-
γους φυσιογνωμίας δεν μου έβαζαν κανένα
όριο στο τί θα πω ή δεν θα πω. 

Στα μνημονιακά χρόνια βρέθηκα πολλές φο-
ρές η πραγματικότητα να με ξεπερνάει. Γινόν-
τουσαν τόσο χοντρά πράγματα, τόσο ωμή επί-
θεση του κεφαλαίου απέναντι στον κόσμο, που
ένιωθα ότι τα εργαλεία του σκίτσου ήταν ανε-
παρκή για να καταγγείλουν το τί γινόταν. Μου
έβγαινε μόνο καταγγελία. Ήταν μια κρίσιμη
στιγμή που αναγνώρισα πως δεν θέλω απλά
μια καταγγελτική γελοιογραφία αλλά ένα χιου-
μοριστικό πολιτικό σχόλιο. Προσπαθούσα
αφενός να μην ακυρωθεί η γελοιογραφία μου
αφού η ίδια η πραγματικότητα είχε γίνει ζούγ-
κλα, αλλά και από την άλλη να μην ακυρωθεί
ως προς τη φύση της, την αποστασιοποίηση
από το γεγονός. 

Είσαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βλέπεις τη νέα

κυβέρνηση;

Αυτό είναι ένα πρόβλημα που μπαίνει εκ των
πραγμάτων, ένα θέμα που το βάζουν πολλοί
φίλοι, και το συζητάμε. Τι κάνουμε απέναντι σε
μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Και η απάντηση είναι
μία. Ό,τι έκανα πάντα. Θα εγκαλώ το ΣΥΡΙΖΑ
και θα κρίνω την κυβέρνηση στο βαθμό που
δεν εφαρμόζει το πρόγραμμά του, τουλάχι-
στον. Ό,τι δηλαδή έκανα πάντα.

Και πρέπει να είμαστε καθαροί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
είναι ακόμα εξουσία, είναι κυβέρνηση. Την
εξουσία την έχει ακόμα η δεξιά, το ότι κοινο-
βουλευτικά ανέβηκε στην εξουσία, αυτό δεν ση-
μαίνει τίποτα ακόμα. Με κριτήριο το πόσο
εφαρμόζει το όποιο φιλολαϊκό πρόγραμμα πρό-
τεινε και δεσμεύτηκε θα τον κρίνω και θα τον
εγκαλώ. Τί να πω; Η πραγματικότητα θα δείξει. 

Ξεκινάμε μαζί μια συνεργασία, με μια στρατευ-

μένη εφημερίδα όπως η Εργατική Αλληλεγγύη.

Πώς το βλέπεις αυτό;

Αυτή την περίοδο εκτός από την σάτιρα
στην επικαιρότητα, επιδιώκω να κάνω μαχητι-
κό, στρατευμένο σκίτσο, πιο κοντά ας πούμε
στον Latuff. Επειδή θεωρώ πολύ χρήσιμο ερ-
γαλείο το στρατευμένο σκίτσο, θέλω το σκίτσο
μου να είναι καταδεικτικό και καταγγελτικό. Εί-
ναι μια προσωπική μου ανάγκη να πάρω θέση
πιο μαχητική σε αυτά που γίνονται στην Ελλά-
δα σήμερα. Στην ουσία έχω ένα θυμό και θέλω
να το εκφράσω μέσα από τη δουλειά μου. 

Ο Π. Ζερβός μίλησε στον Κυριάκο Μπάνο

“Το στρατευμένο σκίτσο 
είναι πολύτιμο εργαλείο”
Συνέντευξη με τον γελοιογράφο Πέτρο Ζερβό
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Τ
η Δευτέρα 2/2 η Ομάδα Φύ-
λου και Σεξουαλικότητας -
LGBTQ ΑΝΤΑΡΣΥΑ έκλεισε

το πρώτο χρόνο ζωής της. Κρίνα-
με αναγκαία τη δημιουργία μια τέ-
τοιας επαναστατικής ΛΟΑΤ ομά-
δας τη συγκεκριμένη περίοδο για-
τί όπως, αναφέραμε σε πρόσφατη
ανακοίνωσή μας, "βλέπαμε τις με-
θοδευμένες απόπειρες στοχοποί-
ησης της ΛΟΑΤ κοινότητας μέσα
σε ένα σύστημα με βαθιά δομική
κρίση. Είδαμε τα επεισόδια στο
θέατρο Χυτήριο αλλά και τις μαζι-
κές αντιδράσεις που προκάλεσαν.

Συνειδητοποιήσαμε ότι η αύξη-
ση των ομοφοβικών και τρανσφο-
βικών επιθέσεων ήρθε ως αποτέ-
λεσμα της ανόδου της νεοναζιστι-
κής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αλ-
λά ήταν και προϊόν της ρατσιστι-
κής και σεξιστικής πολιτικής όλων
των κυβερνήσεων τα τελευταία
χρόνια. Παράλληλα, όμως, βλέπα-
με τη γέννηση ενός νέου κινήμα-
τος που ήθελε να συγκρουστεί με
όλα αυτά, όχι μόνο ιδεολογικά αλ-
λά και πρακτικά, στο δρόμο".

Στη διάρκεια αυτού του έτους η
ομάδα μας συμμετείχε στη κινητο-
ποίηση στο Καλλιμάρμαρο ενάντια
στην ακραία ομοφοβική πολιτική
του Πούτιν στη Ρωσία, είχε παρου-
σία σε πολλές απεργίες και διαδή-
λωσε στις 8 Μάρτη, τη παγκόσμια
ημέρα της γυναίκας, πίσω από τις
καθαρίστριες του υπουργείου Οι-
κονομικών. Στη συνέχεια, συμμε-
τείχε στις 22 Μάρτη, στη διαδήλω-
ση του Athens Pride, στο αντιρα-
τσιστικό φεστιβάλ, στο διήμερο
για τον ένα χρόνο από τη δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα και είχε

παρουσία στο Πολυτεχνείο. Πα-
ράλληλα, δώσαμε και δίνουμε αρ-
κετές ιδεολογικές μάχες. Βγάλαμε
μια πληθώρα κειμένων για διάφο-
ρα ιστορικά και πολιτικά ζητήματα,
οργανώσαμε ανοιχτές συζητήσεις
της ομάδας και μια μεγάλη εκδή-
λωση με θέμα τα 45 χρόνια από
την εξέγερση του Στόουνγουολ.

Διεκδικήσαμε ότι η αριστερά θα
πάρει θέση για τα δικαιώματά μας.
Σε ένα μεγάλο κομμάτι αυτό έχει
επιτευχθεί με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ να
είναι πιο κοντά μας από ποτέ και
να αναγνωρίζει τις δράσεις μας,
το ΚΚΕ να αναγκάζεται πλέον να
κάνει δηλώσεις πάνω στα ΛΟΑΤ
ζητήματα και ο ΣΥΡΙΖΑ, σε θέση
κυβέρνησης πλέον, να υπόσχεται
τη κατοχύρωση κάποιων από τα
δικαιώματα.

Δεσμούς

Στο χέρι του κινήματος είναι να
πάρουμε τώρα το σύνολο των δι-
καιωμάτων μας χωρίς αναμονές. Η
δράση μας προχωράει και μέσα
στη ΛΟΑΤ κοινότητα, με την οποία
έχουμε πλέον χτίσει σταθερούς
δεσμούς, έχουμε κερδίσει την εμ-
πιστοσύνη της, μιας και δε κάνου-
με περικοπές στο κομμάτι των
διεκδικήσεων, είμαστε σταθεροί
σε αυτά που λέμε και οργανώνου-
με, αλλά και έτοιμοι να συγκρου-
στούμε με όσα διαφωνούμε εντός
της κοινότητας.

Στόχος μας τώρα είναι να συνε-
χίσουμε τις δράσεις μας πάνω
στην ίδια κατεύθυνση και να συμ-
βάλουμε στον καλύτερο συντονι-
σμό των ομάδων της κοινότητας
στο κινηματικό επίπεδο. Αυτή τη

στιγμή, οργανώνουμε την 1η
Μάρτη προβολή της ταινίας "PRI-
DE" και συζήτηση για τα επόμενα
βήματα του ΛΟΑΤ κινήματος, ξε-
κινάμε τα ανοιχτά μαζέματα της
ομάδας μας με πρώτο θέμα "το
Ισλάμ και η ΛΟΑΤ κοινότητα",
συμμετέχουμε στη κινητοποίηση
της 21 Μάρτη και την οργανώνου-
με με δικά μας υλικά και με ανοι-
χτό κάλεσμα προς τις άλλες ΛΟ-
ΑΤ ομάδες. Έτσι πάμε να δυνα-
μώσουμε την ομάδα μας την επό-
μενη περίοδο.

Μυρτώ Μαγγιώρου

Με μεγάλη επιτυχία έληξε η πρώτη παγκρήτια συνέλευση για την διε-
ξαγωγή Pride στο Ηράκλειο με συμμετοχή από όλο το νησί. Η συζήτηση
ξεκίνησε με μια ιστορική αναδρομή του κινήματος ΛΟΑΤΚΙ και του θε-
σμού του Pride, με αναφορά και στις ηρωικές καθαρίστριες του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, και πως αυτός απειλείται σήμερα απ’ την προσπά-
θεια εμπορευματοποίησης και αποπολιτικοποίησής του. Οι οργανωμέ-
νες LGBTQI ομάδες του Ηράκλειου και του Ρεθύμνου (στα Χανιά η συγ-
κρότηση της ομάδας ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί) ξεκαθάρισαν ότι ο
προσανατολισμός ενός τέτοιου γεγονότος πρέπει να είναι πολιτικός και
μακριά από χορηγούς και οικονομικά συμφέροντα. 

Η ΚΕΕΡΦΑ βρέθηκε στη συνέλευση δηλώνοντας τη στήριξη στον αγώ-
να ενάντια στη σεξουαλική καταπίεση και καλώντας την LGBTQI κοινό-
τητα στο συλλαλητήριο στις 21 Μάρτη στα Χανιά αλλά και προτείνοντας
κοινές δράσεις για τις 8 Μάρτη. Μετά από μία πλούσια συζήτηση, κοινό
συμπέρασμα ήταν η αναγκαιότητα να δυναμώσει το κίνημα για την σε-
ξουαλική απελευθέρωση, ειδικά σε μία χρονική περίοδο που οι πολιτικοί
συσχετισμοί είναι με το μέρος των κινημάτων. 

Στις 26-27 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί διήμερο φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ
κοινότητας στο Ηράκλειο (πάρκο Γεωργιάδη) με αποκορύφωση του διη-
μέρου τη διαδήλωση του Pride στις 27 Ιούνη με σκοπό την ικανοποίηση
όλων των αιτημάτων της κοινότητας.

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

Μαζικές, οργισμένες και αντικυβερνητικές είναι οι διαδη-
λώσεις που γίνονται στην Τουρκία μετά το βιασμό και τη
δολοφονία της 20χρονης φοιτήτριας Ozgecan Aslan από
τον οδηγό του λεωφορείου με το οποίο επέστρεφε από το
πανεπισήμιο στο σπίτι της την περασμένη εβδομάδα.

Η ίδια η κηδεία της φοιτήτριας μετατράπηκε σε μαζική
γυναικεία διαδήλωση στην πόλη Μερσίν με τις γυναίκες να
αψηφούν τις προτροπές του ιμάμη της πόλης να μείνουν
στο πίσω μέρος της πομπής, να ηγούνται αυτής και μάλι-
στα να κουβαλούν στους ώμους τους το φέρετρο της κο-
πέλας. Ενώ από την Παρασκευή 13/2, μετά την ανακάλυψη
του πτώματος της φοιτήτριας σε ποτάμι κοντά στη Μερσίν,
χιλιάδες άνδρες και γυναίκες κατέβηκαν στους δρόμους
των μεγάλων πόλεων για να καταγγείλουν την αύξηση της
βίας κατά των γυναικών στη χώρα, την οποία χρεώνουν
στην κυβέρνηση του κόμματος ΑΚΡ του προέδρου Ερντο-
γάν.

Τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα είναι συγ-
κλονιστικά. Οργάνωση που παρακολουθεί την κατάσταση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία ανέφερε ότι
το 2014 δολοφονήθηκαν στη χώρα 281 γυναίκες, αριθ-
μός αυξημένος κατά 31% σε σχέση με την προηγούμενη

χρονιά. Μάλιστα, το 9% των θυμάτων είχαν ζητήσει την
προστασία των αρχών. Ενώ κάθε χρόνο, βάσει επισήμων
στατιστικών, πάνω από 6.000 γυναίκες πέφτουν θύματα
οικογενειακής βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης.

Οι δηλώσεις τόσο του Ερντογάν ότι “Η βία εναντίον των
γυναικών είναι η χαίνουσα πληγή της χώρας μας” όσο και
κυβερνητικών στελεχών για “αυστηρά μέτρα” και “ευρεία
εκστρατεία κατά της βίας κατά των γυναικών”, δεν μπο-
ρούν να καθησυχάσουν τον κόσμο. Γιατί όλοι γνωρίζουν
ότι είναι υποκριτικές. Οι ίδιοι έχουν ουκ ολίγες φορές εκ-
φράσει τις σεξιστικές πεποιθήσεις τους με δηλώσεις ότι
οι γυναίκες πρέπει να γεννούν τουλάχιστον τρία παιδιά,
με “συστάσεις” σχετικά με το πώς και πότε οι γυναίκες
μπορούν κυκλοφορούν και τι να φοράνε, με “συμβουλές”
να μην γελούν δημόσια για λόγους “ευπρέπειας”, με ανα-
κοινώσεις για απαγόρευση των εκτρώσεων αλλά και των
γεννήσεων με καισαρική τομή. Μόλις τον περασμένο Νο-
έμβρη, ο Ερντογάν, μιλώντας σε συνέδριο για τη δικαιο-
σύνη και τις γυναίκες στην Κωνσταντινούπολη, είχε πει ότι
οι άνδρες και οι γυναίκες δεν μπορούν να αντιμετωπίζον-
ται με τον ίδιο τρόπο “επειδή αυτό είναι αντίθετο στην αν-
θρώπινη φύση”.

Μ
ια συνηθισμένη προκατάληψη μέσα στο κίνημα ισχυρίζεται ότι η ενό-
τητα και η αλληλεγγύη ανάμεσα σε διαφορετικά κομμάτια της κοινω-
νίας είναι ανέφικτη, υπάρχει μόνο στη θεωρία και στα κεφάλια των

Μαρξιστών.

Η ταινία «Pride» (Περηφάνεια) αποδεικνύει ότι όχι μόνο είναι εφικτή, αλλά
και ότι όταν συμβαίνει μπορεί να αλλάζει τη ροή των γεγονότων και τους αν-
θρώπους που δρουν σε αυτά. Πρόκειται για την αληθινή ιστορία μιας ομά-
δας πολιτικοποιημένων γκέι και λεσβιών που στη διάρκεια της μεγάλης
απεργίας των Βρετανών ανθρακωρύχων το 1984-85 έστησαν την ομάδα «Λε-
σβίες και γκέι στηρίζουν τους ανθαρακωρύχους» με αντικείμενο την οικονο-
μική και πολιτική υποστήριξη της απεργίας. Βρισκόμαστε στα 1984 και η κυ-
βέρνηση της Θάτσερ έχει κηρύξει τον πόλεμο στους ανθρακωρύχους αλλά
και στους γκέι με αφορμή και την εμφάνιση για πρώτη φορά του AIDS.

Ξεκίνησαν μαζεύοντας οικονομική ενίσχυση στο περιβάλλον τους και στα
γκέι μπαρ του Λονδίνου. Με τυχαίο τρόπο βρέθηκαν σε ένα μικρό χωριό της
Ουαλίας για να παραδώσουν την ενίσχυση στους ανθρακωρύχους και τις οι-

κογένειές τους. Το αποτέλεσμα ήταν ένας πολιτισμικός σει-
σμός που έφερε τις δυο ομάδες πολύ κοντά και έκανε τα μέλη
τους να επανεξετάσουν απόψεις που κουβαλούσαν για όλη
τους τη ζωή.

Πρωτοβουλία

Η ταινία αναδεικνύει με πολύ φυσικό τρόπο τις διασπάσεις
και τα διαφορετικά επίπεδα συνείδησης που υπάρχουν μέσα
στην εργατική τάξη. Όταν το πιο πρωτοπόρο κομμάτι πάρει την
πρωτοβουλία των κινήσεων, μπορεί να σπάσει τον κατακερματι-
σμό και να κερδίσει και τα υπόλοιπα στη δράση. Τονίζει επίσης
τη σημασία του ιδεολογικού αγώνα πλάι αλλά ξεχωριστά από
τις οικονομικές διεκδικήσεις. Οι εργάτες παλεύουν για ψωμί και
για τριαντάφυλλα, για δουλειά και για περηφάνεια σε σχέση με
τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Δεν είναι Γαλατικά χω-
ριά αλλά πεδία που συναντώνται και αναμετριούνται με την κα-
τάσταση της ταξικής πάλης.

Η αλληλεγγύη των γκέι στους ανθρακωρύχους τους κάνει να
τους δουν με άλλα μάτια. Όμως και τα μεμονωμένα άτομα μέ-
σα από τη συλλογική δράση βλέπουν τον εαυτό τους με άλλα
μάτια. Τέλος, τίποτα δεν πάει χαμένο. Οι ανθρακωρύχοι έχα-
σαν, όμως κάτω από τα λάβαρά τους συντρόφεψαν τους ΛΟ-
ΑΤΚΙ στο φεστιβάλ περηφάνειας της επόμενης χρονιάς και υιο-
θέτησαν τα αιτήματά τους, σπάζοντας στην πράξη την προκα-
τάληψη και τον σεξισμό. Τέτοιες στιγμές χρειάζεται να ξανα-
ζωντανέψουμε και σήμερα.

Δήμητρα Κυρίλλου

Γιορτή Περηφάνιας στην Κρήτη ΤΟΥΡΚΙΑ Οργή για τη δολοφονία φοιτήτριας

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στηρίζει το κίνημα ΛΟΑΤ
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -

λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -

σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 5.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/2
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 7μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ.Ολυμπίου 12μ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΠΕΡΑΜΑ πλ. Ηρώων 10.30πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ Κονδύλη Σκλαβενίτης 12μ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 12πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλ. Πατριάρχου 12.30μ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11μ 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πλατεία 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πλατεία Μυρισιώτη 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 12μ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 12μ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 11πμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημαρχείο 11.15πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 6.30μμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 6.30μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή της Βούλγαρη 6.30μμ 
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ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Γιατί λέμε όχι στην Ε.Ε.
της λιτότητας και του ρατσισμού
Ομιλήτρια: Βερονίκη Αμτζοπούλου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 Στέκι Εκτός Σχεδίου 6μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Πόσο το δίλημμα μεταρρύθμιση
ή επανάσταση ισχύει και σήμερα;
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 Στέκι
(Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Τι σημαίνει σήμερα το Ενιαίο Μέτωπο;
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 καφέ Μαγαζί 9μμ
Γιατί λέμε όχι στην Ε.Ε.
της λιτότητας και του ρατσισμού;
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 καφέ Δια Χειρός
(Δημητρακοπούλου 41-45) 7.30μμ
Γιατί όλοι οι μετανάστες
είναι καλοδεχούμενοι
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης 

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Τι σημαίνει σήμερα το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 καφέ Ανάδυση
(Σφακτηρίας και Πλαταιών) 7μμ
Κλείστε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 καφέ 1968
(Θησέως και Αγ.Πάντων, στη στοά) 7μμ
Κλείστε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
21 Μάρτη – πώς οργανώνουμε τη μάχη
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 καφέ Ερνέστο 7μμ
21 Μάρτη – πώς οργανώνουμε τη μάχη
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργάκα

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 καφέ Τριώτα 7μμ
Κλείστε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 Στέκι Αριστερής Κίνη-
σης (Ακροπόλεως 18 & Ιάσονος) 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 καφέ Χρώματα
(Αγ.Γλυκερίας) 7.30μμ
Κλείστε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 Στοά Σάρκα,
Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 Στοά Σάρκα,
Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Γιατί όλοι οι μετανάστες
είναι καλοδεχούμενοι
Ομιλήτρια: Χαρά Νικολάου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 Στοά Σάρκα
Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 καφέ Κοσμικόν
Γιατί όλοι οι μετανάστες
είναι καλοδεχούμενοι
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Κλείστε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
Ομιλήτρια: Έλενα Τζίκα

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Τι σημαίνει σήμερα το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Γιατί όλοι οι μετανάστες
είναι καλοδεχούμενοι
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΝΙΚΑΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 δημαρχείο 7μμ
Κλείστε τώρα τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
• ΠΕΜΠΤΗ 26/2
γραφεία Ανταρσία στη Κοκκινιά 7μμ
Όχι στην Ε.Ε. της λιτότητας και
του ρατσισμού
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΠΕΡΑΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 καφενέον 7μμ
Εργατική τάξη και επαναστατική εφη-
μερίδα
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Αλ Ασσάντ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 Κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Κλείστε τώρα τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης
• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 Κυλικείο δημαρχείου
7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Κλείστε τώρα τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης
Ομιλήτρια: Στέλλα Σαμούχου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Γιατί όλοι οι μετανάστες
είναι καλοδεχούμενοι;
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2
πλατεία Καρπάθου 7.30μμ
Η εργατική τάξη και η επαναστατική
εφημερίδα
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Ισπανία του ‘36
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 καφέ Όασις 7μμ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλητής: Ιγνάτης Στέκας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ) 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 καφέ Τσίου 7.30μμ
Η πρόκληση του Podemos
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 καφέ Τσίου 7.30μμ
Αναρχισμός – μια μαρξιστική κριτική
Ομιλητής: Ηλίας Γεωργούλης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 19/2 καφέ Τσίου 7.30μμ
Οι ανταγωνισμοί πίσω από τις
«Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες» 
Ομιλητής: Θράσος Τζιάρας

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 19/2 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Τι σημαίνει το ενιαίο μέτωπο σήμερα;
Ομιλητής: Τζεμαλή Μηλιαζήμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/2 καφέ Blue 6μμ
21 Μάρτη – πώς οργανώνουμε τη μάχη
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 καφέ Quiz 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση; 

Tο παράδειγμα της Χιλής
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Quiz 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2
καφέ Ξενομπάτης 7.30μμ
Οι ανταγωνισμοί πίσω από την ΑΟΖ
Ομιλητής: Γιάννης Μήτζιας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 

• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Πόσο το δίλημμα Μεταρρύθμιση
ή Επανάσταση ισχύει και σήμερα;
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
• ΠΕΜΠΤΗ 5/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΙΛΙΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 καφέ Munches 7μμ
Τι σημαίνει σήμερα το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Munches 7μμ
Διαγραφή του χρέους ή διαπραγμάτευση;
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΒΥΡΩΝΑΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 καφέ El Viaje 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου
• ΠΕΜΠΤΗ 5/3 καφέ El Viaje 7μμ
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία
Ομιλητής: Κώστας Τόδουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 γρ. Γ’ ΕΛΜΕ –
Γκράβα 7.30μμ
Διαγραφή του χρέους ή διαπραγ-
μάτευση;
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
• ΠΕΜΠΤΗ 4/3 γρ. Γ’ ΕΛΜΕ -
Γκράβα 7.30μμ
Γιατί λέμε όχι στην Ε.Ε. της λιτότη-
τας και του ρατσισμού
Ομιλητής: Θανάσης Καμπαγιάννης

ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/2 καφέ Άνεμος 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/2
Στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Διαγραφή του χρέους 

ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 26/2 Παλιό Δημαρχείο
(πλ. Χαλανδρίου) 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 26/2 Στέκι«Ρήξη και Ανα-
τροπή» (Πολυτεχνείου 29) 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Γιατί όλοι οι μετανάστες
είναι καλοδεχούμενοι
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
• ΠΕΜΠΤΗ 5/3 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 καφέ The White Rabbit
(πατάρι) (Σολωμού 12) 7.30μμ
Τι σημαίνει σήμερα το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλητής: Κώστας Βλασσόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 5/3 καφέ The White Rabbit
(πατάρι) (Σολωμού 12) 7.30μμ
Διαπραγμάτευση ή
διαγραφή του χρέους;
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

Στις σχολές

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/2 3ος ορ. ΣΔΟ, 4μμ
Τι σημαίνει σήμερα το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/2 κυλικείο 3μμ
21 Μάρτη – πώς οργανώνουμε τη μάχη
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό
Ομιλητής: Αλέξης Κούρτης

Μαρξιστικά Φόρουμ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ 

ΚΟΥΚΑΚΙ - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/3 καφέ Δολίχη
(Δημητρακοπούλου 51) – Κουκάκι 7μμ



Χ
ορός, τραγούδια και πανηγυ-
ρισμοί με τις κόκκινες σημαίες
να ανεμίζουν, αυτές ήταν οι ει-

κόνες το βράδυ του δεύτερου γύρου
των προεδρικών εκλογών στην Γαλ-
λία τον Μάη του 1981. Ο Φρανσουά
Μιτεράν, ο ηγέτης και υποψήφιος
του Σοσιαλιστικού Κόμματος (ΣΚ), εί-
χε εκλεγεί με ποσοστό 51.75%. Το
Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΓ) είχε κα-
λέσει σε ψήφο στον Μιτεράν. 

Ο νέος πρόεδρος της Γαλλικής
Δημοκρατίας ανακοίνωσε τη διάλυ-
ση της βουλής και την προκήρυξη
έκτακτων εκλογών, όπως είχε δε-
σμευτεί. Όπως δήλωνε, η προεδρία
χρειαζόταν να «συγκατοικήσει» με
την αντίστοιχη πλειοψηφία στη βου-
λή ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί
το πρόγραμμα της αριστεράς. Στις
εκλογές που έγιναν τον Ιούνη η Αρι-
στερά θριάμβευσε: συνολικά τα πο-
σοστά της έφτασαν στο 54% (α’ γύ-
ρος) -37,5% το ΣΚ και 16,1% το ΚΚΓ.

Αμέσως μετά τις εκλογές, 4 στε-
λέχη του ΚΚΓ ορκίστηκαν υπουργοί
τη νέας κυβέρνησης. Η τελευταία
φορά που το κόμμα είχε υπουργούς
σε κυβέρνηση ήταν το 1947 –στην
κυβέρνηση «εθνικής ενότητας».
Όμως, η σύγκριση στο νου των ερ-
γατών δεν ήταν με το 1947 αλλά με
το 1936. «Πρώτη φορά αριστερά»
μετά από εκείνη τη θρυλική άνοιξη
που είχε φέρει το Λαϊκό Μέτωπο
στην κυβέρνηση. 

Από το Κοινό Πρόγραμμα…

Η συνεργασία του ΚΚΓ με το ΣΚ
του Μιτεράν είχε πάρει προγραμμα-
τικό χαρακτήρα το 1972 με την κα-
τάρτιση του «Κοινού Προγράμματος
για μια Κυβέρνηση Αριστερής Ενό-
τητας», που έμεινε γνωστό ως απλά
το «Κοινό Πρόγραμμα». Ούτε λίγο
ούτε πολύ αυτό το πρόγραμμα υπο-
σχόταν την «συντριβή της εξουσίας
του μεγάλου κεφαλαίου». 

Ήταν ένα λεπτομερές πρόγραμμα
(τυπώθηκε σε βιβλίο) αλλά οι βασικές
του θέσεις πρόβλεπαν αναδιανομή
εισοδήματος με αυξήσεις στους μι-
σθούς, και εθνικοποιήσεις μεγάλων
επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των τρα-
πεζών. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα
η εφαρμογή αυτού του προγράμμα-
τος θα άνοιγε το δρόμο για την «ανε-
πτυγμένη δημοκρατία» και τον σοσια-
λισμό. Για τον Μιτεράν η εφαρμογή
του θα στερούσε «από τα μονοπώλια
το όργανο της δύναμής τους, με τη
μεταφορά των σπουδαιότερων μέ-
σων παραγωγής σε δημόσιο έλεγχο». 

Το 1981 το Κοινό Πρόγραμμα ήταν
τυπικά παρελθόν (δεν είχε ανανεω-
θεί το 1978). Όμως, η κυβέρνηση
έμοιαζε να βαδίζει στα χνάρια του. 

Η κυβέρνηση πέρασε τελικά το νό-
μο των εθνικοποιήσεων με βάση τον
οποίο 12 μεγάλες βιομηχανικές επι-
χειρήσεις και 38 τράπεζες πέρασαν
στο δημόσιο (με αποζημίωση όμως
για τους παλιούς ιδιοκτήτες) και με
θεσμούς «δημοκρατικού, κοινωνικού

ελέγχου» στην ουσία τη συμμετοχή
συνδικαλιστών στη διοίκηση. Ο κα-
τώτατος μισθός αυξήθηκε, περίπου
11,5% σε πραγματικούς όρους, μέσα
σε ένα χρόνο σπρώχνοντας προς τα
πάνω συνολικά τους μισθούς.

…στη λιτότητα

Η πολιτική της κυβέρνησης φιλο-
δοξούσε να συμβιβάσει τις δυο βα-
σικές τάξεις της κοινωνίας, τους ερ-
γάτες και τους καπιταλιστές. Η βελ-
τίωση του βιοτικού επιπέδου και οι
«ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις» με
«ορίζοντα τον σοσιαλισμό» εντάσ-
σονταν σε ένα πρόγραμμα εμπνευ-
σμένο από τον κεϋνσιανισμό, με
στόχο το ξεκόλλημα του γαλλικού
καπιταλισμού από το βάλτο της κρί-
σης και του «στασιμοπληθωρισμού».
Όλοι θα κέρδιζαν. 

Όμως, στην πραγματικότητα αυτό
σήμαινε ότι ο συμβιβασμός με την
άρχουσα τάξη ήταν ενσωματωμένος
στο «DNA» της στρατηγικής της Αρι-
στεράς. Η ικανοποίηση των ταξικών
αναγκών και συμφερόντων της ερ-
γατικής τάξης, παρά τα παχιά λόγια,
είχε όριο τις επιθυμίες και τα συμφέ-
ροντα των καπιταλιστών. 

Η «κεϋνσιανή» συνταγή δεν δού-
λεψε και η γαλλική οικονομία δεν
έλεγε να ξεκολλήσει από την στασι-
μότητα. Οι «αγορές» θεωρούσαν ότι
το φράγκο ήταν υπερτιμημένο και
ξεκίνησαν κερδοσκοπικές επιθέσεις
εναντίον του. Τον Ιούνη του 1982 η
κυβέρνηση το υποτίμησε, και πέρα-
σε τα πρώτα μέτρα λιτότητας με
«προσωρινό» πάγωμα τιμών αλλά
και μισθών. 

Η «μεγάλη στροφή» ήρθε τον
Μάρτη του 1983, με αυτό που ονο-
μάστηκε  tournant de la rigueur,
«στροφή στη λιτότητα». Βασικός
στόχος της κυβέρνησης ανακηρύ-
χτηκε η καταπολέμηση του πληθωρι-

σμού και η διατήρηση του φράγκου
στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστη-
μα (ένα σύστημα ισοτιμιών των νομι-
σμάτων ουσιαστικά με βάση το γερ-
μανικό μάρκο). 

Ήταν η πολιτική του Ρήγκαν και της
Θάτσερ, αυτού που ονομάστηκε αρ-
γότερα νεοφιλελευθερισμός, με γαλ-
λικά χρώματα. Σήμαινε άγριες επιθέ-
σεις στο βιοτικό επίπεδο της εργατι-
κής τάξης και αύξηση της ανεργίας. 

Μαζί με αυτά σήμαινε και δραματι-
κή διάψευση ελπίδων και απογοή-
τευση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα συ-
νέχισε να συμμετέχει στην κυβέρνη-
ση της λιτότητας μέχρι τον Ιούλη
του 1984. Οι υπουργοί του κοιτού-
σαν ανήμποροι βγάζοντας κάποιους
ήχους συμπάθειας για τους μεταλ-
λεργάτες και τους ανθρακωρύχους
που διαδήλωναν την πικρία τους και
το θυμό τους. 

Ήδη η εκλογική δύναμη και γενι-
κότερα η επιρροή του είχε πάρει τη
κάτω βόλτα. Στις ευρωεκλογές του
1984 πήρε το 11,2% των ψήφων.
Στις βουλευτικές εκλογές του 1986
έπεσε στο 9,8%.

Πληθυντική Αριστερά

Η ήττα και η απογοήτευση έφερε
μια μακρά περίοδο υποχώρησης στο
εργατικό κίνημα. Στις αρχές της δε-
καετίας του ’90 ο καπιταλισμός με
τη σημαία του νεοφιλελευθερισμού
έμοιαζε απόλυτος κυρίαρχος. Το
1995 ήταν από αυτή την άποψη ση-
μείο καμπής. Δεν ήρθε στις κάλπες,
αλλά στις απεργίες. 

Η απόπειρα της δεξιάς κυβέρνη-
σης να «μεταρρυθμίσει» το ασφαλι-
στικό πυροδότησε μια γενική απερ-
γία στο δημόσιο τομέα. Περίπου δυο
εκατομμύρια απεργοί παρέλυσαν τις
μεγαλύτερες πόλεις επί βδομάδες,
με τις μεγαλύτερες εργατικές διαδη-
λώσεις από το Μάη του ’68. Οι

απεργίες άρχισαν να απλώνονται και
στον ιδιωτικό τομέα. Η κυβέρνηση
έκανε πίσω. Κι αυτή η νίκη, έφερε
αυτοπεποίθηση και ελπίδες. Την
επόμενη χρονιά οι αγώνες συνεχί-
στηκαν, από απεργίες μέχρι κινητο-
ποιήσεις των «σαν παπιέ» των μετα-
ναστών «χωρίς χαρτιά».  Ο άνεμος
φυσούσε αριστερά. 

Σε αυτό πάτησε ο Λιονέλ Ζοσπέν,
ο ηγέτης του ΣΚ. Στη δεκαετία του
’80 ως γραμματέας του κόμματος με
αριστερά διαπιστευτήρια, είχε παίξει
βασικό ρόλο στην προσπάθεια να
πεισθεί το στελεχικό δυναμικό στην
ιδέα της προσαρμογής στην αγορά.
Τώρα, έκανε μια «αριστερή στροφή»
δηλώνοντας ότι η οικονομία της
αγοράς δεν πρέπει να σημάνει και
«κοινωνία της αγοράς». Το κράτος
έπρεπε να έχει ρόλο για να προστα-
τεύει τους αδύνατους και να ελέγχει
τους ισχυρούς. Και πρότεινε μια νέα
αριστερή συμμαχία. 

Στο κάλεσμά του ανταποκρίθηκε
το Κομμουνιστικό Κόμμα (και οι
Πράσινοι). Θα είμαστε η φωνή των
«κοινωνικών κινημάτων» στην νέα
προοδευτική και αντινεοφιλελεύθε-
ρη κυβέρνηση υποστήριζε. Γιατί να
μείνουμε στο περιθώριο, στη «στεί-
ρα» αντιπολίτευση, αφού μπορούμε
να επηρεάσουμε τα πράγματα εκεί
που παίρνονται οι αποφάσεις;

Το 1997 η «Πληθυντική Αριστερά»
όπως είχε ονομαστεί η συνεργασία,
κέρδισε τις πρόωρες βουλευτικές
εκλογές τον Ιούνη, με 45% στον πρώ-
το γύρο. Σύντομα αποδείχτηκε ότι η
«αντινεοφιλελεύθερη» κυβέρνηση
ήταν η κυβέρνηση του νεοφιλελευθε-
ρισμού με «ανθρώπινο πρόσωπο». 

Λίγες μέρες μετά την ορκωμοσία
της, ο Ζοσπέν ψήφισε το «Σύμφωνο
Ανάπτυξης και Σταθερότητας» της
Ε.Ε στο Άμστερνταμ, δηλαδή τη
συμφωνία που έκανε τη λιτότητα και

τη «δημοσιονομική πειθαρχία» θεμέ-
λιους λίθους του ευρώ. Λίγες βδο-
μάδες μετά, η Ρενώ έκλεινε το εργο-
στάσιό της στο Βέλγιο πετώντας
3.000 εργάτες στο δρόμο. Η κυβέρ-
νηση δεν έκανε τίποτα. Τον Μάρτη
του 1997 ο Ζοσπέν είχε μπει μπρο-
στά στη διαδήλωση ενάντια στο σχε-
διαζόμενο κλείσιμο. 

Ιδιωτικοποιήσεις, πόλεμος

Το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσε-
ων ήταν μια ακόμα υπόσχεση της
Πληθυντικής Αριστεράς. Κι όμως,
επί κυβέρνησης Ζοσπέν έγιναν πε-
ρισσότερες ιδιωτικοποιήσεις από τις
δυο προηγούμενες δεξιές κυβερνή-
σεις μαζί.

Η εμβληματική ιδιωτικοποίηση
ήταν της Air France του «εθνικού αε-
ρομεταφορέα». Τη χειρίστηκε ο κομ-
μουνιστής υπουργός Μεταφορών, ο
Ζαν Κλοντ Γκεϊσό. Το κόλπο ήταν ότι
η ιδιωτικοποίηση βαφτίστηκε «μετο-
χοποίηση» και «άνοιγμα στην αγο-
ρά» -όπως ξεκίνησε εδώ πχ η ιδιωτι-
κοποίηση του ΟΤΕ από τον Σημίτη. 

Όσο για το «μεγάλο επίτευγμα»
της κυβέρνησης, το νόμο για την
εβδομάδα των 35 ωρών εργασίας,
σύντομα αποδείχτηκε φούσκα. Οι
εργοδότες κήρυξαν πόλεμο και εξα-
σφάλισαν τελικά ότι «μείωση ωρών
εργασίας» θα σημάνει περισσότερη
ευελιξία και όχι «λιγότερη δουλειά,
δουλειά για όλους». Οι μεγάλες επι-
χειρήσεις κατάφεραν να υπολογί-
ζονται οι ώρες εργασίας σε ετήσια
βάση: τυπικά η διαίρεση έβγαζε 35
ώρες, στην πράξη μπορούσαν να
βάζουν το προσωπικό να δουλεύει
όποτε ήθελαν και να το «αργούν»
όταν δεν υπήρχε δουλειά. 

Στην εξωτερική πολιτική το «αν-
θρώπινο πρόσωπο» δεν σήμαινε και
πολλά, όταν η κυβέρνηση της «πλη-
θυντικής αριστεράς» συμμετείχε με
ενθουσιασμό στο ΝΑΤΟϊκό πόλεμο
στη Σερβία το 1999. 

Η απογοήτευση που σκόρπισε η
«πληθυντική αριστερά» έγινε το θερ-
μοκήπιο για την ανάπτυξη των φασι-
στών. Το 2002 έγιναν προεδρικές
εκλογές στην Γαλλία. Ο Ζοσπέν κα-
τέβηκε υποψήφιος και ήρθε τρίτος,
πίσω από τον Ζαν Μαρί Λεπέν του
φασιστικού Εθνικού Μετώπου. Ο
Ρομπέρ Υ, του ΚΚΓ πήρε 3,6%. Δυο
μήνες μετά η «πληθυντική αριστερά»
έχασε τις βουλευτικές εκλογές. 

Δεν υπήρχε τίποτα μοιραίο σε αυ-
τή τη διαδρομή που μοιάζει με εκ-
κρεμές. Δεν είναι μοιραίο ότι οι ελπί-
δες που γεννάνε οι αγώνες των ερ-
γατών και της νεολαίας θα πνίγονται
στα κρύα νερά της προσαρμογής,
στο «ρεαλισμό» της ρεφορμιστικής
αριστεράς. Τα παθήματα της γαλλι-
κής αριστεράς είναι μαθήματα για
να χτίσουμε την επαναστατική αρι-
στερά που δεν θα διαψεύσει ελπί-
δες, γιατί θα πηγαίνει την σύγκρου-
ση με τον καπιταλισμό μέχρι τέλους. 

Λέανδρος Μπόλαρης

18 Φλεβάρη 2015, Νο 1161Ιστορία

Οι κυβερνήσεις της 
Αριστεράς στη Γαλλία

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Ο ΓΓ του ΚΚ Γαλλίας Ζορζ Μαρσέ δίπλα 
στον Μιτεράν και τον πρωθυπουργό του λέει 
με τρόπο στους απεργούς “Είμαι μαζί σας”. 
Σκίτσο από την εφημερίδα Monde την εποχή
της κοινής κυβέρνησης.



Νο 1161,18 Φλεβάρη 2015 Γιατί να διαβάσουμε

Η
θέση του Καρλ Μαρξ “Οι φιλόσο-
φοι ερμηνεύουν τον κόσμο, το ζή-
τημα είναι, όμως, να τον αλλάξου-

με”, περνάει όλο και περισσότερο τα τε-
λευταία χρόνια, από το πάνθεο των διάση-
μων αποφθεγμάτων, στην καθημερινή
ζωή. Εκατομμύρια άνθρωποι προσπαθούν
να εξηγήσουν την τόσο μεγάλη βαρβαρό-
τητα που φέρνει το σύστημα στη ζωή
τους, όχι για να γίνουν φιλόσοφοι, αλλά
για να το αλλάξουν. Οι ιδέες του Μαρξ
παραμένουν ο πιο χρήσιμος οδηγός.

Το βιβλίο του Άλεξ Καλλίνικος “Οι επα-
ναστατικές ιδέες του Καρλ Μαρξ”, που
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο, είναι η καλύτερη επιλογή
για να γνωρίσουμε το μεγάλο θεωρητικό
και επαναστάτη. Παρότι αφιερώνει μόλις
το πρώτο από τα οκτώ κεφάλαια στην ίδια
τη ζωή του Μαρξ, αποτελεί την καλύτερη
“βιογραφία” του -γιατί η ζωή του δεν θα
είχε κανένα ενδιαφέρον χωρίς την ανάλυ-
ση της σκέψης του και του τρόπου με τον
οποίο εξήγησε τον κόσμο.

Το κλειδί του βιβλίου είναι η λέξη “επα-
ναστατικές” στον τίτλο του. Όχι γιατί ο
Μαρξ ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τη
βαρβαρότητα του καπιταλισμού και την
ανάγκη της ανατροπής του. Αλλά γιατί
ήταν αυτός που με τις θεωρητικές μελέ-
τες και κείμενά του ανέλυσε πώς αναπτύ-
χτηκε ο καπιταλισμός, πώς λειτουργεί και γιατί
πέφτει σε κρίσεις, αλλά και πώς μπορεί να ανα-
τραπεί. Καταφέρνοντας να στερεώσει την κριτι-
κή του στον καπιταλισμό και την επαναστατική
προοπτική ανατροπής του σε επιστημονικά θε-
μέλια.

Εξέλιξη

Αυτά τα θεμέλια βέβαια δεν μπήκαν μονομιάς.
Για να κατανοήσουμε το έργο του Μαρξ πρέπει
να το εξετάσουμε ιστορικά, στις συνθήκες που
αναπτύχθηκε και στην εξέλιξή του. Ο Μαρξ
όπως και ο αχώριστος φίλος και σύντροφός του
Φ. Ένγκελς, έγινε επαναστάτης, δεν γεννήθηκε.
Όπως περιγράφει και ο Καλλίνικος στο κεφά-
λαιο με τίτλο “Η Ζωή ενός Επαναστάτη” για τα
πρώτα του χρόνια στο Τρίερ της Ρηνανίας όπου
και γεννήθηκε (1818), ο Μαρξ “δεν φαίνεται να
ήταν και πολύ καλός μαθητής και όσες σχολικές
εκθέσεις του διασώθηκαν δεν περιέχουν κανένα
δείγμα από το μελλοντικό μεγαλείο του”.

Το ενδιαφέρον του για την πολιτική τη δεκαε-
τία του 1830, σαν νέος φοιτητής αρχικά και σαν
δημοσιογράφος αργότερα, έρχεται σε αλληλε-
πίδραση με τα σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά
ρεύματα που ήταν ήδη ενεργά πριν και κατά τη
διάρκεια της πολιτικοποίησής του. Τα κεφάλαια
του βιβλίου που μιλάνε για τον “Σοσιαλισμό πριν
τον Μαρξ” αλλά και για τους “Ρικάρντο, Χέγκελ,
Φόιερμπαχ” δίνουν την εικόνα τους. Οι ανεκπλή-
ρωτες υποσχέσεις της Γαλλικής Επανάστασης
για “Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα” ήταν το

υπόβαθρο των φιλοσοφικών -κατά κύριο λόγο
τότε- αναζητήσεών του που εκφράστηκε και με
την ένταξή του στους Νέους Χεγκελιανούς που
μιλούσαν για δημοκρατικές, από τα πάνω, με-
ταρρυθμίσεις.

Η στροφή του στα “υλικά συμφέροντα” έγινε
από ένα “τυχαίο” γεγονός. Όπως περιγράφει ο
Καλλίνικος, “Μελετώντας τις συζητήσεις στο το-
πικό κοινοβούλιο της Ρηνανίας σχετικά με τις
προτάσεις για να γίνει πιο αυστηρός ο νόμος
ενάντια στην κλοπή ξυλείας, ο Μαρξ συνειδητο-
ποίησε ότι οι βιομηχανικοί καπιταλιστές που
χρηματοδοτούσαν την εφημερίδα του όπως και
οι φεουδάρχες γαιοκτήμονες που υποστήριζαν
την πρωσική απολυταρχία, είχαν ένα κοινό συμ-
φέρον: τη διατήρηση της ατομικής ιδιοκτησίας.
Μια έρευνα πάνω στις άθλιες συνθήκες των
αγροτών στην οινοπαραγωγική περιοχή της Μο-
ζέλα, του έδειξε πολύ καθαρά τις συνέπειες της
ατομικής ιδιοκτησίας.

Όπως έλεγε ο Ένγκελς 50 χρόνια αργότερα,
«άκουσα το Μαρξ να λέει συχνά ότι αυτή ακρι-
βώς η ενανασχόλησή του με το νόμο για την
κλοπή ξυλείας και με την κατάσταση των αγρο-
τών του Μοζέλα, τον έσπρωξε από την καθαρή
πολιτική προς τις οικονομικές συνθήκες κι έτσι
έφτασε στο σοσιαλισμό»”.

Η πιο σημαντική “ανακάλυψή του” -της εργα-
τικής τάξης ως το επαναστατικό υποκείμενο- θα
ερχόταν λίγο αργότερα, στα μέσα της δεκαε-
τίας του 1840, μετά την επαφή του με γαλλικές
και γερμανικές κομμουνιστικές εταιρίες στο Πα-
ρίσι που συγκέντρωναν χιλιάδες εργάτες και

ήταν “η πρώτη του εμπειρία από το οργα-
νωμένο εργατικό κίνημα”, αλλά και μια
απεργία των κλωστοϋφαντουργών στην Σι-
λεσία. Ήταν οι καθοριστικές καμπές για να
θεωρεί πλέον την εργατική τάξη ως το δυ-
ναμικό στοιχείο της επανάστασης. Και για
να έχει στο εξής ως κεντρικό του προσανα-
τολισμό ότι “ο σοσιαλισμός ήταν η αυτοα-
πελευθέρωση της εργατικής τάξης. Όχι κά-
τι που μπορεί να επιβληθεί από τα πάνω
στην πλειοψηφία των ανθρώπων, αλλά κάτι
που μπορούν να πετύχουν οι ίδιοι οι άνθρω-
ποι για τους εαυτούς τους, μέσα από τους
δικούς τους αγώνες και τις δικές τους ορ-
γανώσεις… Στον πυρήνα της σκέψης του
Μαρξ είναι η ιδέα του �σοσιαλισμού από τα
κάτω”.

Ιστορικός υλισμός

Τα επόμενα χρόνια της ζωής του, μαζί με
τον Ένγκελς, θα ανέπτυσσε τις θεωρίες του
για τον ιστορικό υλισμό, την οικονομία και
τις κρίσεις, την ανάγκη της σοσιαλιστικής
επανάστασης, γράφοντας κάποια από τα
πιο διάσημα βιβλία του. Τα κεφάλαια του βι-
βλίου “Η μέθοδος του Μαρξ”, “Η ιστορία
και η ταξική πάλη”, “Ο Καπιταλισμός” μας
δίνουν μια πολύτιμη πρόσβαση σε αυτές, με
έμφαση στα ίδια τα λόγια και τα γραπτά του
Μαρξ.

Όμως, η ενασχόληση με τη θεωρία πήγαι-
νε μαζί με την επαναστατική δράση. Από τη δημι-
ουργία της Κομμουνιστικής Ένωσης το 1847 με
σύνθημα “εργάτες όλων των χωρών ενωθείτε”
και αποτέλεσμα το Μανιφέστο του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος μέχρι τη Α’ Διεθνή το 1864, και
από τις επαναστάσεις του 1848 στη Γαλλία μέχρι
την Παρισινή Κομμούνα το 1871, η πολιτική δρα-
στηριότητα ήταν βασική στη διαμόρφωση της
θεωρίας. Όπως λέει ο Καλλίνικος “ένα από τα
κύρια θέματα του βιβλίου είναι η ενότητα της
ζωής και της σκέψης του Μαρξ ως θεωρητικού
κριτικού και επαναστάτη ακτιβιστή”. Με άλλα λό-
για, “επιχειρούσε να κατανοήσει τον καπιταλισμό
για να μπορέσει καλύτερα να τον ανατρέψει”.

Το κεφάλαιο “Εργατική Εξουσία” είναι μια κα-
ταπληκτική ανάλυση της δύναμης της εργατικής
τάξης να γίνει, όπως έλεγε ο Μαρξ, ο “νεκροθά-
φτης του καπιταλισμού” παγκόσμια. Ενώ το τε-
λευταίο “Ο Μαρξ σήμερα” απαντά -ξανά με τα
λόγια του Μαρξ- στους μύθους και τις διαστρε-
βλώσεις που έχουν υποστεί οι μαρξιστικές ιδέες
είτε από τους απολογητές του καπιταλισμού εί-
τε από το σταλινισμό.

Για τον Καλλίνικο “Το μέλλον του σοσιαλισμού
εξαρτάται από το κατά πόσο οι ιδέες που περι-
γράφονται σε αυτό το βιβλίο μπορέσουν να γί-
νουν –όπως τόνιζε ο ίδιος ο Μαρξ- μια υλική δύ-
ναμη που θα ωθήσει εκατομμύρια εργάτες στην
ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος και
την αντικατάστασή του από μια σοσιαλιστική κοι-
νωνία”. Το βιβλίο του βοηθά αυτή την προοπτική.

Λένα Βερδέ

Θα τα βρείτε στο
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Π
άνω από 220 άτομα συνέρρευσαν το
απόγευμα της Παρασκευής 6 Φλεβά-
ρη στο μεγάλο αμφιθέατρο του Πανε-

πιστημίου της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν
για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον
ελληνικό λαό και να συζητήσουν τα δύσκολα
ερωτήματα και τις επιλογές που ανοίγουν για
τη νέα ελληνική κυβέρνηση. 

Το μεγάλο ενδιαφέρον για την εκδήλωση
εξέπληξε και τους διοργανωτές: μια βδομάδα
πριν είχαμε κλείσει μία αίθουσα για 50 άτομα.
Μέχρι την Τετάρτη είχαμε μετακινηθεί σε ένα
μεγαλύτερο χώρο για 128 άτομα. Και μέχρι
την Πέμπτη το βράδυ ήταν ξεκάθαρο ότι ακό-
μα κι αυτός ο χώρος δεν ήταν αρκετά μεγά-
λος για όσους ήθελαν να παρευρεθούν. Ευ-
τυχώς, καταφέραμε να πείσουμε το Πανεπι-
στήμιο της Νέας Υόρκης να μας παραχωρή-
σει ένα πολύ μεγάλο χώρο στο Παγκόσμιο
Κέντρο για την Ακαδημαϊκή και Πνευματική
Ζωή του πανεπιστημίου.

Aλληλεγγύη

Η αλληλεγγύη πλανιόταν στον αέρα. Στο
ξεκίνημα της εκδήλωσης ανακοινώθηκε ότι
θα πραγματοποιηθεί διαδήλωση την ημέρα
που το έκτακτο Γιούρογκρουπ θα συζητούσε
στις Βρυξέλλες για το ελληνικό χρέος, και ότι
θα ήμασταν στο πλευρό του ελληνικού λαού
την Τετάρτη 11 Φλεβάρη έξω από τα γραφεία
της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο κτήριο του
ΟΗΕ στο κέντρο του Μανχάταν. Καλέσαμε
τον κόσμο να συμμετέχει στη διαδήλωση μαζί
μας. Και όταν το προεδρείο της εκδήλωσης
ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στο ακροατήριο βρί-
σκονταν και φίλοι του Podemos, η αίθουσα
ξέσπασε σε χειροκροτήματα καθώς ανέβη-
καν στο βήμα για να χαιρετίσουν θερμά το
ακροατήριο.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης ήταν πέντε, αλ-
λά το ακροατήριο παρέμεινε όλη την ώρα

προσηλωμένο καθώς συζητούσαν και αντιπα-
ρατίθονταν για το πώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
μπορεί πιο αποτελεσματικά να αντισταθεί
στις έντονες πιέσεις των ευρωπαϊκών ελίτ,
πώς μπορεί να αντιμετωπίσει την ΕΕ και το
ευρώ, τι είδους κυβερνητική συμμαχία μπο-
ρεί καλύτερα να προστατέψει και να προωθή-
σει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, πώς
μπορούν να ξαναζωντανέψουν και να στηρι-
χτούν τα συνδικάτα και τα κοινωνικά κινήμα-
τα πάνω στα οποία βασίζεται η υλοποίηση
των υποσχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ κλπ -ερωτήματα
που ξέρουμε ότι είναι αντικείμενο συζήτησης
στην ίδια την Ελλάδα.

Οι βασικοί διοργανωτές της εκδήλωσης
ήταν το Campaign for Peace and Democracy
(Καμπάνια για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία)
και το NYU Radical Film and Lecture Series.
Ανάμεσα στους συνδιοργανωτές ήταν η
AKNY-Κίνημα Αλληλεγγύης στην Ελλάδα/Αρι-
στερή Κίνηση Νέας Υόρκης, ο ΣΥΡΙΖΑ Νέας
Υόρκης, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΗΠΑ, η Σοσιαλιστική
Εναλλακτική, η Διεθνής Σοσιαλιστική Οργά-
νωση και άλλες αριστερές οργανώσεις και

περιοδικά.
Οι ομιλητές (με τη σειρά που μίλησαν) ήταν:

Ο Τόμας Χάρισον, από το Campaign for Peace
and Democracy που καλωσόρισε το ακροατή-
ριο σε μια εκδήλωση αλληλεγγύης και διαλό-
γου. Η Νατάσα Ρωμανού, μέλος της οικολογι-
κής ομάδας Αλλαγή συστήματος Όχι κλίματος
και ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της AKNY.
Ο Άλαν Ακριβός, ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ
Νέας Υόρκης και της AKNY, μέλος της Σοσια-
λιστικής Εναλλακτικής. Ο Ιάννης Δελατόλας,
ιδρυτικό μέλος της AKNY, υποστηρικτής της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της Διεθνούς Σοσιαλιστικής
Τάσης. Η Ναντίνα Βγότζα από την Οργανωτι-
κή Επιτροπή των Απόφοιτων του Πανεπιστημί-
ου της Νέας Υόρκης. Ο Άαρον Αμαράλ, μέλος
της Διεθνούς Σοσιαλιστικής Οργάνωσης και
ιδρυτικό μέλος της ΑΚΝY.

Περίπου 100 άτομα συμμετείχαν με πανό
και πικέτες στη διαδήλωση της Τετάρτης 11
Φλεβάρη σε αλληλεγγύη με τους εργάτες και
τη νεολαία της Ελλάδας.

Ιάννης Δελατόλας

Εκδήλωση με θέμα "Μετά τις εκλογές στην
Ελλάδα, έρχεται αλλαγή πορείας για την Ευ-
ρώπη;" πραγματοποίησε η ομάδα εργασίας
για το διεθνές κίνημα του Die Linke στο Βε-
ρολίνο στις 5 Φλεβάρη, με ομιλητές τον An-
drej Hunko, βουλευτή του κόμματος, τον Νί-
κο Τζανάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ Βερολίνου και
τον Λευτέρη Αραμπατζή από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Βερολίνου. Η αίθουσα Rosa Luxemburg στα
κεντρικά γραφεία του Die Linke ήταν ασφυ-
κτικά γεμάτη από γερμανούς αριστερούς, αλ-
λά και νεο-μετανάστες από την Ελλάδα και
άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου.

Αρχικά ο Νίκος Τζανάκης, περιέγραψε τα
αποτελέσματα των μνημονίων στην Ελλάδα,
και ανέπτυξε την άποψη ότι η νίκη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ οφείλεται στο ότι είχε μια εναλλακτική
πρόταση διακυβέρνησης για τον κόσμο που
όλα αυτά τα χρόνια αγωνίζεται. Αυτή η πρό-
ταση έγινε συγκεκριμένη με το λεγόμενο
πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, που έχει σκό-

πο από τη μία να αντιμετωπίσει την ανθρωπι-
στική κρίση που προκάλεσαν τα μνημόνια και
ταυτόχρονα να προχωρήσει στον εκδημοκρα-
τισμό της κοινωνίας, να καταργήσει το κρά-
τος έκτακτης ανάγκης. Κλείνοντας τόνισε ότι
η Ελλάδα έκανε την αρχή, αλλά δεν μπορεί
από μόνη της, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ελπίζει να ακο-
λουθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
όπως πχ η Ισπανία με το Podemos.

Προσδοκίες

Ο ομιλητής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αναφέρθηκε
στη σαφή αριστερή στροφή που καταγράφη-
κε σε αυτές τις εκλογές ως αποτέλεσμα των
αγώνων των τελευταίων χρόνων, και στις αυ-
ξημένες προσδοκίες του κόσμου ότι τώρα θα
τα πάρει όλα πίσω. Στη συνέχεια μίλησε για
τους συμβιβασμούς του ΣΥΡΙΖΑ από την
πρώτη κιόλας βδομάδα, τα αδιέξοδα στα
οποία θα οδηγήσει η άρνησή του να προβεί
σε "μονομερείς ενέργειες". Τόνισε ότι η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ έχει στόχο να χτίσει μια αριστερή
εργατική αντιπολίτευση στους δρόμους και
ότι μόνο με τη συνέχιση των αγώνων μπο-
ρούν να δικαιωθούν οι προσδοκίες του κό-

σμου. Σαν παράδειγμα έφερε τη διαδήλωση
των εργαζόμενων της ΕΡΤ στις 11/2. Παρου-
σίασε το αντικαπιταλιστικό μεταβατικό πρό-
γραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και έκλεισε λέγοντας
ότι κάθε εργατικός αγώνας στη Γερμανία
ενάντια στα αφεντικά και στη Μέρκελ είναι η
καλύτερη αλληλεγγύη στους εργαζόμενους
στην Ελλάδα.

Ο Andrej Hunko μίλησε επίσης για την
ανάγκη αλληλεγγύης στον ελληνικό λαό, αλ-
λά επικεντρώθηκε κυρίως στην ανάκγη στήρι-
ξης της νέας κυβέρνησης, ότι στόχος είναι η
αποδυνάμωση της Μέρκελ ώστε η κυβέρνη-
ση να έχει μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών.
Τόνισε ότι η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ αποτε-
λεί ιστορική ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλ-
λευτεί η Αριστερά της Ευρώπης για να αλλά-
ξει συνολικά τους συσχετισμούς.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις,
όπου φάνηκε ο ενθουσιασμός για το εκλογι-
κό αποτέλεσμα και η αλληλεγγύη στον ελλη-
νικό λαό, αλλά και ο προβληματισμός για την
συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Λευτέρης Αραμπατζής

Λ
ίγοι είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η
συμφωνία που υπογράφτηκε στο Μινσκ
της Λευκορωσίας την προηγούμενη

βδομάδα, θα βάλει τέλος στον πόλεμο στην
Ουκρανία. Παρά τη συμμετοχή του Ολάντ,
της Μέρκελ, του Πούτιν και του Ποροσένκο οι
πάντες προβλέπουν έναν ακόμα γύρο. Κι η
εξήγηση για αυτό δεν είναι κάποιο βαθύ μυ-
στήριο. Αυτοί που υπέγραψαν την συμφωνία
είναι οι ένοχοι για το αίμα που χύνεται. 

Ουσιαστικά, το «Μινσκ 2» είναι επανάληψη
του Μινσκ 1 που υπογράφτηκε τον Σεπτέμ-
βρη. Προβλέπει κατάπαυση του πυρός από το
βράδυ της Κυριακής 15 Φλεβάρη και απόσυρ-
ση των βαρέων όπλων των δυο πλευρών σε
αποστάσεις –ανάλογα το οπλικό σύστημα- κα-
τάλληλες για να δημιουργεί μια «ζώνη ασφα-
λείας». Άλλα σημεία της συμφωνίας προβλέ-
πουν ανταλλαγές αιχμαλώτων και ομήρων. 

Υποτίθεται ότι την επόμενη μέρα μετά την
έναρξη της εκεχειρίας θα ξεκινήσει «διάλο-
γος» για τη διενέργεια τοπικών εκλογών σε
«συγκεκριμένες περιοχές του Ντονέτσκ και
του Λουγκάνσκ» (δηλαδή τις λεγόμενες «Λαϊ-
κές Δημοκρατίες») με βάση το νόμο για την
«μεταβατική αυτοδιοίκηση» σε αυτές τις πε-
ριοχές που έχει ψηφιστεί στην Ουκρανία.
Όταν τελειώσει ο διάλογος μέσα σε ένα μή-
να θα γίνουν οι εκλογές. Πότε; Άγνωστο.

Διαπραγματεύσεις

Το «καινούργιο» της συμφωνίας είναι ότι
στο τελευταίο σημείο της προβλέπει συμμε-
τοχή εκπροσώπων των «συγκεκριμένων πε-
ριοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ»
στις διαπραγματεύσεις για τις τοπικές εκλο-
γές στα πλαίσια της «τριμερούς ομάδας επα-
φής» (Ουκρανία, Ρωσία, ΟΑΣΕ). 

Αυτό που συνέβη ανάμεσα στην υπογραφή
της Συμφωνίας στις 12 Φλεβάρη και την
έναρξη της εκεχειρίας στις 15 Φλεβάρη ήταν
η ένταση των μαχών με την κάθε πλευρά να
προσπαθεί να κερδίσει περισσότερα εδάφη
από τον αντίπαλο, πριν την κατάπαυση του
πυρός. Ακόμα και αν αυτή τηρηθεί σε γενικές
γραμμές, θα είναι μια ανάπαυλα για ανασυγ-
κρότηση μέχρι την επόμενη αναμέτρηση. 

Αυτοί οι γύροι ειρηνευτικών συμφωνιών που
τις διαδέχονται οι ένοπλες συγκρούσεις, θυμί-
ζουν τη Βοσνία του 1992-1994: κάθε «λύση»
από τη «διεθνή κοινότητα» ήταν πάτημα για ένα
νέο γύρο εγκλημάτων της «εθνοκάθαρσης». 

Θα είναι τραγικό να έχει η Ουκρανία τη
μοίρα της Βοσνίας. Για να μην γίνει αυτό, η
Αριστερά πρέπει να παλέψει ενάντια σε κάθε
ιμπεριαλιστική επέμβαση, διπλωματική, οικο-
νομική και πολεμική σε αυτή τη βασανισμένη
χώρα. Για να διαγραφούν τα χρέη της Ου-
κρανίας σε Δύση και Ρωσία, που είναι όπλο
εκβιασμού και αιτία φτώχειας και δυστυχίας.
Παρά τις φιλοπόλεμες κραυγές και από τις
δυο πλευρές, οι εργάτες στην Ουκρανία δεν
θέλουν πόλεμο. Να τους βοηθήσουμε να πα-
λέψουν ενάντιά του. 

Λ. Μ.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ “Μετά τις εκλογές 
στην Ελλάδα”

Η συζήτηση φουντώνει

NEA YOPKH

Το “Μινσκ-2” 
δεν φέρνει 
ειρήνη



ΓΕΡΜΑΝΙΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Σ
τις 28 Φλεβάρη δεκάδες χι-
λιάδες αντιρατσιστές και αν-
τιφασίστες από κάθε γωνιά

της Γερμανίας θα συγκεντρωθούν
στη Δρέσδη για να διαδηλώσουν
ενάντια στο ισλαμοφοβικό PEGIDA.

Δεν θα είναι η πρώτη φορά που
θα το κάνουν: από τα τέλη του
Οκτώβρη, την ημέρα που ο Λουτς
Μπάχμαν, ο ιδρυτής της πρωτοβου-
λίας “Πατριώτες Ευρωπαίοι Ενάντια
Στον Εξισλαμισμό της Δύσης” -
όπως είναι το πλήρες της όνομα-
οργάνωσε τον πρώτο “απογευματι-
νό περίπατο” μίσους ενάντια στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες
στη Δρέσδη, δεν έχει υπάρξει ούτε
μια κινητοποίηση του PEGIDA που
να μην ήρθε αντιμέτωπη με μια μαζι-
κή αντισυγκέντρωση. Η διαδήλωση
της 28ης Φλεβάρη, όμως, θα είναι,
απ’ ότι όλα δείχνουν, η χαριστική
βολή για το PEGIDA.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
στη Γερμανία (και όχι μόνο στη Γερ-
μανία) αντιμετώπισαν στην αρχή το
PEGIDA σαν κάτι “νέο”. Ο αρχηγός
του, έγραφαν, ήταν κάτι “νέο”: ένας
απλός άνθρωπος, μικροεπιχειρημα-
τίας, χωρίς καμιά προηγούμενη πο-
λιτική ένταξη. Οι ιδέες του ήταν “νέ-
ες”: στο μανιφέστο του των 19 ση-
μείων το PEGIDA διακήρυσσε με
όλους τους τόνους ότι δεν είναι ρα-
τσιστικό, ότι δεν στρέφεται ενάντια
στους αιτούντες άσυλο και ότι είναι
αντίθετο στα κηρύγματα μίσους,
από όπου και αν προέρχονται. Απλά
ήθελε να διασώσει τις ευρωπαϊκές,
“ιουδαιοχριστιανικές αξίες” που
απειλούνται... Στην πραγματικότητα,
όμως, όλα αυτά δεν ήταν παρά ένα
προκάλυμμα καπνού. 

Ο Μπάχμαν, για να ξεκινήσουμε
από τον αρχηγό, μπορεί να μην ανή-
κε μέχρι τώρα επίσημα σε κάποιο
κόμμα. Αλλά αυτό δεν σήμαινε κιό-
λας ότι ήταν ένας απλός άνθρωπος
που απλά ευαισθητοποιήθηκε από
τη φρίκη του ισλαμικού κράτους. Ο
Μπάχμαν ήταν και είναι ένας αμετα-
νόητος νεοναζί. Στις 21 Γενάρη η
γερμανική εφημερίδα Bild δημοσί-
ευσε μια φωτογραφία του με κούρε-
μα και μουστάκι αλά Χίτλερ. Στη συ-
νέντευξη που έδωσε λίγο αργότερα
στην ίδια εφημερίδα ο Μπάχμαν δι-
καιολογήθηκε ότι τη φωτογραφία
την είχε τραβήξει “για πλάκα”: “Την
τράβηξα στον κουρέα για την ηχητι-
κή έκδοση του σατιρικού μυθιστο-
ρήματος ‘Επέστρεψε’”, είπε. 

Το ‘Επέστρεψε’, ένα βιβλίο που

χλευάζει τον Χίτλερ παρουσιάζοντάς
τον να έχει ξυπνήσει ξαφνικά στο Βε-
ρολίνο του 21ου αιώνα, έχει γίνει
μπεστ σέλερ στη Γερμανία. Ο Μπάχ-
μαν όμως δεν φωτογραφήθηκε σε
στυλ Χίτλερ από κάποια σατιρική διά-
θεση απέναντι στον Φύρερ. Μάλλον
τον θαυμασμό του ήθελε να δηλώσει.

Κλειστές συζητήσεις

Στις κλειστές συζητήσεις με φί-
λους του στο Facebook (που βγή-
καν στη συνέχεια στη δημοσιότητα)
χαρακτήριζε τους μετανάστες “ζώα”
και “σκουπίδια”. Στη σελίδα του είχε
αναρτήσει μια φωτογραφία της Κου
Κλουξ Κλαν (της ρατσιστικής αμερι-
κάνικης οργάνωσης που είναι υπεύ-
θυνη για εκατοντάδες δολοφονίες
μαύρων) με το σύνθημα “τρία κάπα
την ημέρα τις μειονότητες τις κά-
νουν πέρα”. Οι κατηγορίες του αντι-
ρατσιστικού κινήματος, που αντιμε-
τώπιζε από την αρχή το PEGIDA σαν
φασιστική οργάνωση αποδείχτηκαν
100% σωστές.

Ο Μπάχμαν αναγκάστηκε να πα-
ραιτηθεί από την ηγεσία του PEGI-
DA. Λίγες μέρες αργότερα πέντε
ακόμα μέλη της ηγετικής ομάδας -
ανάμεσά τους και η διάσημη εκπρό-
σωπος και ταμίας της οργάνωσης
Κάτριν Οέρτελ- αποχώρησαν για να

δημιουργήσουν μια νέα πολιτική κί-
νηση (“Άμεση Δημοκρατία”) που δεν
θα έχει τη ρετσινιά του ρατσισμού
και του φασισμού.

Το PEGIDA πνέει τα λοίσθια. Στις 9
Φλεβάρη η συμμετοχή στον καθιερω-
μένο “απογευματινό περίπατο της
Δευτέρας” στη Δρέσδη, η συμμετοχή
έφτασε μετά βίας τις δυο χιλιάδες.
Στις 12 Γενάρη, στην πρώτη διαδή-
λωση που είχε οργανώσει το PEGIDA
στην ίδια πόλη μετά τα γεγονότα στο
Σαρλί Χεμπντό στο Παρίσι η συμμε-
τοχή είχε ξεπεράσει τις 25.000.

Η αποσάθρωση του PEGIDA είναι
μια μεγάλη επιβεβαίωση για το αντι-
φασιστικό και το αντιρατσιστικό κίνη-
μα. Οι αποκαλύψεις της Bild δεν έπε-
σαν από τον ουρανό: οι φωτογραφίες
του Μπάχμαν με λουκ Χίτλερ δεν θα
είχαν δει ποτέ το φως της δημοσιότη-
τας χωρίς τις μαζικές αντιδιαδηλώ-
σεις – που ξεπερνούσαν σε συμμετο-
χή συστηματικά τους “απογευματι-
νούς περιπάτους” του PEGIDA. Στις
12 Γενάρη, την ίδια μέρα που το PE-
GIDA οργάνωνε τη μεγάλη συγκέν-
τρωση μίσους των 25.000 στη Δρέσ-
δη, πάνω από 100 χιλιάδες αντιρατσι-
στές πλημμύριζαν τους δρόμους των
μεγάλων πόλεων της Γερμανίας.

Η ήττα του PEGIDA είναι μια με-
γάλη νίκη. Ο πόλεμος ενάντια στον

ρατσισμό και την ισλαμοφοβία,
όμως, δεν έχει τελειώσει -ούτε στη
Γερμανία, ούτε εδώ στην Ελλάδα,
ούτε πουθενά. Αυτές τις μάχες,
όμως, θα τις δώσουμε τώρα από κα-
λύτερες θέσεις.

Δρέσδη

Η “πρωτεύουσα” του PEGIDA εί-
ναι η Δρέσδη. Όχι τυχαία. Η Δρέσδη
ήταν πάντα, λόγω της ιστορίας της,
σημαία για τους νεοναζί στη Γερμα-
νία.

Η Δρέσδη καταστράφηκε ολοσχε-
ρώς από τους βομβαρδισμούς των
“συμμάχων” στο τέλος του Β’ Παγ-
κοσμίου Πολέμου. Οι φωτογραφίες
της εποχής δείχνουν μια εικόνα απο-
κάλυψης: σχεδόν ούτε ένα κτίριο
δεν έχει μείνει όρθιο, οι δρόμοι είναι
διάσπαρτοι από χαλάσματα και οι
νεκροί μετριούνται σε χιλιάδες. Αν η
ιστορία δεν γραφόταν από τους νι-
κητές ο βομβαρδισμός της Δρέσδης
θα μετριόταν, δίχως αμφιβολία, στα
εγκλήματα πολέμου: η Γερμανία είχε
πρακτικά ήδη ηττηθεί όταν ισοπεδω-
νόταν η πόλη. Ο βομβαρδισμός
(όπως και της Χιροσίμα και του Ναγ-
κασάκι λίγους μήνες αργότερα) έγι-
νε με στόχο τον καθορισμό των “ζω-
νών επιρροής” των συμμάχων στον
μεταπολεμικό κόσμο και όχι την ήτ-

τα του ναζισμού -όπως λέει η επίση-
μη ιστορία. Για τους νοσταλγούς
του Χίτλερ η Δρέσδη είναι το αγαπη-
μένο παράδειγμα της “εγκληματικής
δράσης των αντιφασιστών”.

Οι νεοναζί έχουν προσπαθήσει να
μετατρέψουν τη Δρέσδη στο ορμη-
τήριό τους στη Γερμανία. Τα τελευ-
ταία χρόνια διάφορες φασιστικές
οργανώσεις καλούσαν σε συγκεν-
τρώσεις στις 13 Φλεβάρη -στην επέ-
τειο του βομβαρδισμού. “Το νεονα-
ζιστικό συλλαλητήριο του 2009 ήταν
το μεγαλύτερο του είδους του”,
έγραφε την περασμένη εβδομάδα
στην ιστοσελίδα της (www.dresden-
nazifrei.com) η πρωτοβουλία “Δρέσ-
δη ελεύθερη από Ναζί”. Για τους
αντιφασίστες αυτή η “επιτυχία” σή-
μανε το καμπανάκι του κινδύνου:

“Χάρη στις επιτυχημένες προσπά-
θειές μπλοκαρίσματος ο αριθμός
των συμμετεχόντων μειωνόταν συ-
νεχώς μέσα στα επόμενα χρόνια. Το
2014 στις 13 Φλεβάρη δεν υπήρξε
καμιά απολύτως σημαντική ναζιστι-
κή πρωτοβουλία. Αντί για αυτό έκα-
ναν διάφορες μικρότερες δράσεις
την παραμονή. Φέτος δεν υπάρχει
καμιά σημαντική ναζιστική κινητο-
ποίηση στον αέρα...”.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Αντιρατσιστικές νίκες 
ενάντια στην ισλαμοφοβία

Αντιφασιστική διαδήλωση ενάντια στο PEGIDA στην Λειψία


