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Μέσα σε όλο το διάστημα των γιορτών, η κυβέρνη-
ση επιχείρησε με δηλώσεις υπουργών της ή συνεντεύ-
ξεις Τύπου να προσπαθήσει να χρυσώσει το χάπι των
νέων μέτρων που έρχονται μέσα στο Γενάρη. Μία από
τις πιο εξόφθαλμες τέτοιες προσπάθειες ήταν οι εξαγ-
γελίες γύρω από την Παιδεία που παρουσιάζονται ως
κομμάτι του «παράλληλου προγράμματος» που δεν
κατατέθηκε ποτέ λόγω της άρνησης του κουαρτέτου. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη στο τελευταίο της φύλλο
ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αυτό το «παράλληλο πρό-
γραμμα» μόνο σε ένα παράλληλο σύμπαν θα υπάρξει.
Το ίδιο ισχύει και για τις εξαγγελίες για την Παιδεία. 

Τα βασικά επιχειρήματα-υποσχέσεις της κυβέρνη-
σης είναι δύο. Από τη μία υπόσχεται ότι θα επιστρέ-
ψουν οι «αιώνιοι φοιτητές» με μια απλή αίτησή τους
και ότι θα υπάρξει εκ νέου συμμετοχή στις πρυτανι-
κές εκλογές από τους φοιτητές και από την άλλη ότι
θα γίνουν «διορισμοί χιλιάδων εκπαιδευτικών», όπως
ανέφερε ο υπουργός Παιδείας, Φίλης. 

Στην πραγματικότητα, το νομοσχέδιο για τα Πανε-
πιστήμια όχι μόνο δεν θα ακυρώσει τους νόμους Δια-
μαντοπούλου, αλλά αναμένεται να ανοίξει την πόρτα
σε ιδιώτες όσον αφορά διάφορες υπηρεσίες των εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων. Τα πανεπιστήμια θα πρέπει
να βρουν τρόπους να «αυτοχρηματοδοτούνται». 

Διάλογος-απάτη  

Αυτή η εικόνα ενισχύεται με την έναρξη του λεγό-
μενου «Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παι-
δεία». Ως συνήθως, όταν μια κυβέρνηση έρχεται να
περάσει μέτρα στην εκπαίδευση, είναι αναγκαίος
ένας αντίστοιχος διάλογος-παγίδα που δεν αποσκο-
πεί πουθενά παρά μόνο να ρίξει στάχτη στα μάτια. 

Ακόμα και έτσι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει τερά-
στιες δυσκολίες να ωραιοποιήσει την εικόνα. Χαρακτη-
ριστικές είναι οι αντιδράσεις για την επιλογή του Αντώ-
νη Λιάκου ως Προέδρου της Επιτροπής Διαλόγου. Η
Σίσσυ Βελισσαρίου, καθηγήτρια του ΕΚΠΑ αναφέρει σε
άρθρο της στην εφημερίδα των Συντακτών: 

«Είναι γνωστή η μακρά θητεία του κ. Λιάκου ως
οργανικού διανοουμένου του εκσυγχρονιστικού ΠΑ-
ΣΟΚ υπό τον Κ. Σημίτη -υπήρξε πρόεδρος του «Ομί-
λου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της
Ελληνικής Κοινωνίας»- και γενικότερα ως βασικού
στελέχους του think tank των νεοφιλελεύθερων με-
ταρρυθμίσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που
επεκτάθηκαν και κατά τη διακυβέρνηση επί της χώ-
ρας από τη Ν.Δ», ενώ στη συνέχεια τονίζει ότι ήταν
από τους πρωτεργάτες της κίνησης των χιλίων πα-
νεπιστημιακών που υποστήριξαν τις αντιδραστικές
μεταρρυθμίσεις Γιαννάκου το 2006-07. 

Άλλωστε, τόσο ο Λιάκος όσο και ο Φίλης στη συ-
νέντευξη Τύπου που παραχώρησαν την ημέρα έναρ-
ξης του διαβόητου Διαλόγου, αναφέρθηκαν πολλές
φορές στην ανάγκη να υλοποιηθούν τα μέτρα για
την εκπαίδευση που περιλαμβάνονται στην «εργα-
λειοθήκη του ΟΟΣΑ» μέχρι τον Απρίλιο του 2016.
Αντίθετα, δεν υπήρξε ούτε μία αναφορά στη δημό-
σια δωρεάν παιδεία. 

Με αυτά που επιλέγει να κάνει η κυβέρνηση, δεν
είναι μακριά ο καιρός που θα ακουστεί σε νέες κινη-
τοποιήσεις το κλασικό σύνθημα που έχουν ακούσει
υπουργοί και υπουργοί Παιδείας: «Ο διάλογος τους
είναι μια απάτη». 

Eξαγγελίες 
για την Παιδεία 
Στο δρόμο της
Διαμαντοπούλου

Συνέλευση του Συντονισμού ενάντια στα Μνημόνια θα γίνει την
Τρίτη 5 Γενάρη στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας στις 6μμ εν όψει της
μάχης για το Ασφαλιστικό. Σε ανακοίνωσή του ο Συντονισμός πε-
ριγράφει το εύρος της επίθεσης και τονίζει ότι χρειάζεται απερ-
γιακός ξεσηκωμός για να τους σταματήσουμε. 

Η ανακοίνωση αναφέρει ανάμεσα σε άλλα: «Η νέα χρονιά μπήκε
και θα χρειαστεί να την υποδεχτούμε με απεργίες και αγώνες για
να σταματήσουμε τις νέες επιθέσεις που φέρνει η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να σημάνει απεργιακό συναγερμό σε κάθε χώ-
ρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο για να αποτρέψουμε την προσπάθεια
διάλυσης του ασφαλιστικού συστήματος… Η κρίση της κυβέρνη-
σης είναι φανερή και ο Τσίπρας ψάχνει απεγνωσμένα για συναίνε-
ση στα μέτρα που θέλει να πάρει. Στη ΝΔ η κρίση έχει χτυπήσει
κόκκινο. Αυτή η διπλή κρίση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, η
κρίση των από τα πάνω, σημαίνει ότι έχουμε τη δύναμη συνεχίζον-
τας και κλιμακώνοντας τους αγώνες μας να νικήσουμε. Οι εργα-
ζόμενοι τους τελευταίους μήνες απέδειξαν ότι δεν είναι διατεθει-

μένοι να δεχτούν τις επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Φάνηκε στις πανεργα-
τικές απεργίες στις 12 Νοέμβρη και 3 Δεκέμβρη, φάνηκε στο κίνη-
μα των πεντάμηνων των δήμων, φάνηκε στις κινητοποιήσεις των
νοσοκομείων, στην απεργία των ναυτεργατών και των λιμενεργα-
τών, στις δεκάδες μικρές και μεγάλες απεργίες στους χώρους
δουλειάς.

Αυτή είναι η δύναμη που μπορεί να σταματήσει την νέα επίθε-
ση. Με ένα απεργιακό κύμα που δεν θα περιοριστεί μονάχα σε μια
μεγάλη απεργία τις ημέρες που θα ψηφίζεται στη βουλή το νομο-
σχέδιο - έκτρωμα για το ασφαλιστικό, αλλά θα ξεκινήσει από τώ-
ρα… Συντονιζόμαστε για να επιβάλλουμε την υλοποίηση αυτής
της προοπτικής. Γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο καθαρό ότι για να
κρατήσουμε τις συντάξεις και την ασφάλισή μας, είναι απαραίτη-
τη η μονομερής διαγραφή του χρέους, η παύση πληρωμών στους
τραπεζίτες, η σύγκρουση και η έξοδος από το ευρώ και την ΕΕ.

Αυτή τη μάχη δίνει με όλες του τις δυνάμεις ο Συντονισμός
ενάντια στα Μνημόνια και σε καλεί να τη δώσουμε μαζί». 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ:

“Συναγερμός σε κάθε χώρο δουλειάς”

Τ
ην Τρίτη 5 Γενάρη συνεδριάζει η
ΑΔΕΔΥ για να ορίσει νέα 24ωρη
απεργία ενάντια στην επίθεση της

κυβέρνησης στο Ασφαλιστικό. H ΓΣΕΕ έχει
αντίστοιχη πίεση μετά τις δύο πετυχημέ-
νες Γενικές Απεργίες τον Νοέμβρη και το
Δεκέμβρη, καθώς και τις επιμέρους κινη-
τοποιήσεις Ομοσπονδιών της. Επίσης, τη
Δευτέρα 4 Γενάρη η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Ενώσεων Συντακτών είχε συνάν-
τηση με τους Προέδρους των Ενώσεων
για να συζητήσουν το πρόγραμμα των
απεργιακών κινητοποιήσεων που ετοιμά-
ζουν. 

Όπως όλα δείχνουν, η κυβέρνηση θα
φέρει το νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό
προς ψήφιση μέχρι τις 15 Γενάρη. Άλλω-
στε, πιέζεται από το κουαρτέτο καθώς
ακολουθεί η πρώτη αξιολόγηση την αμέ-
σως επόμενη εβδομάδα. Παρόλα αυτά,
μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι
γραμμές, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα επί-

σημα όσον αφορά την ημερομηνία ψήφι-
σης. Ούτε καν στο τελευταίο Υπουργικό
Συμβούλιο του 2015. Η 15η Γενάρη είναι
το όριο που αναφέρουν σε δηλώσεις τους
κυβερνητικά στελέχη όπως και πρωτοσέλι-
δο της Αυγής πριν τις διακοπές των Χρι-
στουγέννων. 

Όσον αφορά την ουσία του νομοσχεδί-
ου, από τη μεριά της κυβέρνησης υπάρχει
πλήθος συνεντεύξεων και δηλώσεων που
επιδιώκουν να καθησυχάσουν σε σχέση με
το μέγεθος της επίθεσης. 

Το βασικό κυβερνητικό μότο είναι ότι
δεν θα γίνουν περικοπές στις κύριες συν-
τάξεις, αλλά η «κυβέρνηση δίνει μάχη για
να περικοπούν μόνο οι επικουρικές». 

Χαρακτηριστική είναι η κυνική δήλωση
του υπουργού Επικρατείας, Φλαμπουράρη
που είπε ότι «η μείωση στις επικουρικές το
πολύ να αγγίξει το 15%». 

Είναι τουλάχιστον προκλητικό να δηλώ-
νει κάτι τέτοιο ένας υπουργός. Οι συνταξι-

ούχοι ήδη έχουν υποστεί τις μειώσεις των
κυβερνήσεων των Σαμαροβενιζέλων, ενώ
τις επικουρικές συντάξεις τις παίρνουν οι
πιο αδύναμοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι. 

Ψευτιές

Πίσω από τις ψευτιές του Κατρούγκα-
λου και τις διακηρύξεις ότι δεν θα μει-
ωθούν οι κύριες συντάξεις, πρόκειται ου-
σιαστικά για μια μετωπική επίθεση απέναν-
τι στην εργατική τάξη στο σύνολό της.

Για τους «παλιούς» εργαζόμενους, δηλα-
δή για όλους όσους υποβάλλουν αίτηση
από 1/7/2015 και μετά, στο νέο νομοσχέδιο
προβλέπονται μειώσεις στις κύριες συντά-
ξεις, οι οποίες θα επανυπολογιστούν με χα-
μηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης. Σε αυ-
τές τις μειώσεις χρειάζεται να προσθέσου-
με τις επιπλέον μειώσεις από την αύξηση
των εισφορών ασθενείας, και προφανώς τις
τεράστιες μειώσεις για όσους βγουν «πρό-
ωρα σε σύνταξη». Δραματικές μειώσεις
από 8 έως 30% προβλέπονται στις επικου-
ρικές συντάξεις για όλους τους ασφαλισμέ-
νους και μειώσεις στο εφάπαξ. Το βαρέλι
των περικοπών δεν έχει πάτο. Και βέβαια το
όρια ηλικίας πηγαίνουν στα 67 για όλους ή
στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης.

Για τους «νέους» εργαζόμενους, το μέλ-
λον προδιαγράφεται πρακτικά χωρίς σύν-
ταξη ή στην καλύτερη περίπτωση σύντα-
ξη-επίδομα 380 ευρώ μετά από 40 χρόνια
δουλειάς.

Η κυβέρνηση πίσω από τα κούφια λόγια
για «κόκκινες γραμμές» στην πραγματικό-
τητα υλοποιεί όλους τους αντεργατικούς
νόμους των προηγούμενων μνημονιακών
κυβερνήσεων και κλιμακώνει προσθέτον-
τας σε αυτούς τις δικές της επιθέσεις,
ολοκληρώνοντας το σχέδιο διάλυσης της
κοινωνικής ασφάλισης.

Νεκτάριος Δαργάκης

Πανεργατική ενάντια 
στο ασφαλιστικό-σφαγείο

Πανεργατική, 3 Δεκέμβρη 2015.
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Η
νέα χρονιά ξεκινάει από την πρώτη
στιγμή με δυο μεγάλες προκλή-
σεις. Ο Κατρούγκαλος περιφέρει

στους πολιτικούς αρχηγούς το κυβερνητι-
κό σχέδιο για την προσαρμογή του Ασφα-
λιστικού στις απαιτήσεις του Μνημόνιου,
ενώ παράλληλα ο Μουζάλας προσαρμό-
ζει την κυβερνητική πολιτική για τους
πρόσφυγες στα πιο αντιδραστικά ιδεολο-
γήματα.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί την προ-
σφυγιά και τη φτώχεια όλου του κόσμου» λέ-
ει ο ένας (σε Πρωτοχρονιάτικη συνέντευξη
στην Αυγή), το ασφαλιστικό σύστημα δεν αν-
τέχει να πληρώνει ούτε τις 12 φορές κομμέ-
νες συντάξεις, συμπληρώνει ο άλλος.

Τα ίδια κλισέ που ακούγαμε χρόνια τώρα
από τους Σαμαροβενιζέλους, τα ακούμε τώ-
ρα από τους «προοδευτικούς» υπουργούς
του ΣΥΡΙΖΑ. Προσβάλλουν τη νοημοσύνη
όλου του κόσμου που αγωνίστηκε για να βά-
λει τέλος και στη λεηλασία των συντάξεων
και στη ρατσιστική βρομιά των στρατόπεδων
συγκέντρωσης και του φράχτη.

Όλα τα επιτελεία της ΕΕ έλεγαν όλα τα
προηγούμενα χρόνια ότι η Ευρώπη δεν αντέ-
χει άλλες «ροές» και έφτιαξαν θηριώδεις μη-
χανισμούς θωράκισης των εξωτερικών συνό-

ρων: Σένγκεν, Φρόντεξ, θαλάσσιες περιπο-
λίες και χερσαίους φράχτες από τη Θέουτα
της Ισπανίας μέχρι τον Έβρο. Αλλά όταν ξε-
χύθηκε ο χείμαρρος των προσφύγων από τη
Συρία και ο απλός κόσμος τους αγκάλιασε
από τη Λέσβο μέχρι τη Βιέννη και το Μόνα-
χο, τα επιτελεία αιφνιδιάστηκαν και αναγκά-
στηκαν να ψελλίσουν ότι η Ευρώπη θα δείξει
ανθρώπινο πρόσωπο. 

Τώρα, έχουν βάλει μπροστά να ακυρώ-
σουν κάθε άνοιγμα, αλλά εμείς δεν ξεχνάμε.
Οι πύλες που άνοιξαν μια φορά, μπορούν να
ανοίξουν ξανά και ξανά. Το ποτάμι δεν γυρί-
ζει πίσω. Η ελπίδα και η πρόοδος δεν βρίσκε-
ται στη «ρεαλιστική προσαρμογή» του Μου-
ζάλα, βρίσκεται στην επιμονή ότι οι πρόσφυ-
γες είναι καλοδεχούμενοι και οι φράχτες
πρέπει να πέσουν.

Δισεκατομμύρια
Τα ίδια ισχύουν για την οικονομία. Τα ίδια

επιτελεία μάς έλεγαν για χρόνια ότι «δεν
μπορούμε να καταναλώνουμε περισσότερα
απ’ όσα παράγουμε» και αναρωτιόντουσαν
υποκριτικά «πού θα βρεθούν τα λεφτά».
Αλλά όταν η κρίση χτύπησε τις τράπεζες
το 2008, ανακάλυψαν ξαφνικά ότι υπάρχει
η «ποσοτική χαλάρωση» και υπάρχουν δι-

σεκατομμύρια για τους τραπεζίτες. Και τώ-
ρα, μόλις αποφάσισαν ότι θα κάνουν ξανά
πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ανακάλυψαν
ότι οι πολεμικές δαπάνες μπορούν να πα-
ραβιάζουν τους «κανόνες» για τα ελλείμμα-
τα.

Γι’ αυτό η απάντησή μας στο νέο σφαγείο
του Ασφαλιστικού είναι απλή: Δώστε λεφτά
στα Ταμεία, γυρίστε πίσω τα κλεμμένα του
PSI, «ανακεφαλαιοποιήστε» τα με μηδενικό
επιτόκιο όπως κάνετε για τους τραπεζίτες.
Έτσι μπορούν να «χωράνε» και τις σημερινές
συντάξεις και των μελλοντικών γενιών και
όσων από τους πρόσφυγες θέλουν να μεί-
νουν, να ζήσουν, να δουλέψουν και να παλέ-
ψουν μαζί μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χω-
ράμε όλοι εκτός από τα αρπακτικά του καπι-
ταλισμού.

Μπορούμε να μετατρέψουμε τον Γενάρη
σε ξεκίνημα της ανατροπής όλων των αντι-
δραστικών σχεδίων που έχει καταντήσει να
προωθεί η κυβέρνηση του Τσίπρα. Παλεύον-
τας για Πανεργατική απεργία ενάντια στο
Ασφαλιστικό και οργανώνοντας την πανελλα-
δική κινητοποίηση στον Έβρο στο πλευρό
των προσφύγων. Κλείστε στα στρατόπεδα τα
λαμόγια, ανοίξτε τα ταμεία και τα σύνορα για
την εργατιά!

Στα 81.110 ευρώ σκαρφάλωσε ο
δείκτης της οικονομικής εξόρμησης
της Εργατικής Αλληλεγγύης με τα
13.630 ευρώ που συγκεντρώθηκαν
μέσα στις γιορτές τις προηγούμενες
δύο βδομάδες. 

Ευχαριστούμε όλες τις φίλες και
τους φίλους της εφημερίδας που
ενίσχυσαν προσωπικά: 150 ευρώ Σί-
συ Ζ., από 100 ευρώ Δημήτρης Ζ.,
Γιώργος Ρ., Αφροδίτη Μ. και Μιχά-
λης Κ., από 50 ευρώ Γιώργος Γ., Τό-
λης Μ., Ελισάβετ Μ., Μαρία Ν., Χρή-
στος Α., Μαριάννα Θ., Μανώλης Φ.
και Φανή Α., Δημήτρης Α. 30 ευρώ,
Μαρίνος Ψ. 25 ευρώ, από 20 ευρώ
Θράσος Τ., Αργύρης Μ., Αναστασία
Π., Χρήστος Β., Πάνος Μ., Χρήστος
Μ., Τόνια Α., Ισμαήλ Ι., Θάλεια Γ.,
Αλέξανδρος Μ., Σάκης Κ., Αλεξάν-
δρα Κ., Μίνα Θ., Δημήτρης Γ., Μά-
γδα Θ., Δημήτρης Τ., από 15 ευρώ
Πωλίνα Γ., Βασίλης Μ., Μαργαρίτα
Π. και Ιωάννα Κ., από 10 ευρώ Νε-
κτάριος Χ., Μαρία Γ., Χρυσάνθη Κ.,
Εύα Ζ., Ηλίας Ν., Αντώνης Α., Λίτσα
Α., Χάρης Π., Ράνια Κ., Δημήτρης Λ.

Ευχαριστούμε επίσης τους Χρυ-
σάνθη Μ., Λίλα Π. και Μωυσή Λ. που
γράφτηκαν συνδρομητές καθώς και
τις συντρόφισσες και τους συντρό-
φους που συγκέντρωσαν 40 ευρώ
από εξορμήσεις σε μαγαζιά στα Πε-
τράλωνα και στο Κουκάκι,  38 ευρώ
στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, 25 στο
γκαράζ του Δήμου Αθήνας, 7 και 5
στα γκαράζ στα Λιόσια και την Πε-
τρούπολη, από 12 ευρώ στο νοσοκο-
μείο Χανίων και στο Ασκληπιείο, 17
στο Αγία Σοφία, 19 στο Ογκολογικό,
14 στο ΨΝΘ, από 10 στον Αγ. Σάββα
και το Γεννηματά, από 6 στο ΚΑΤ και
στο Ρίο, 15 ευρώ από καθηγητές στο
παν/μιο Ιωαννίνων και 14 ευρώ στη
συνέλευση της ΕΛΜΕ στο Ελληνικό. 

Συνεχίζουμε δυνατά για να καλύ-
ψουμε τον οικονομικό στόχο μέσα
στις μάχες που ξεκινάνε για να ξηλώ-
σουμε μνημόνια και φράχτες!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη
τιµή 2 ευρώ

www.sekonline.gr

Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη
τιµή 2 ευρώ

www.sekonline.gr
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Ανοίξτε τα ταμεία
και τα σύνορα για την εργατιά!
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Τις τελευταίες ημέρες του 2015 Frontex και ελληνική κυβέρ-
νηση έβαλαν σε εφαρμογή την επιχείρηση ταχείας επέμβασης
“Ποσειδών”, που έχει στόχο την άμεση καταστολή των προσφύ-
γων και μεταναστών που επιχειρούν να περάσουν τα ελληνο-
τουρκικά σύνορα.  Η επιχείρηση θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαρ-
τίου και γίνεται με τη συμμετοχή αξιωματούχων της Frontex και
αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώ-
ματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Frontex, η επιχείρηση αυτή
αντικαθιστά την προηγούμενη που ήταν σε εφαρμογή μέχρι τώ-
ρα και θα περιλαμβάνει «αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων
που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό και τη λήψη δακτυλικών
αποτυπωμάτων από τους εισερχόμενους μετανάστες, μαζί με
τους διερμηνείς και πλαστών εγγράφων εμπειρογνώμονες».
Στόχος της επιχείρησης ταχείας παρέμβασης είναι «να παρέχει
στην Ελλάδα πρόσθετη τεχνική βοήθεια με στόχο την ενίσχυση
της επιτήρησης των συνόρων, την εγγραφή και την ικανότητα
αναγνώρισης».

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία για πρώτη

φορά μετέχουν και οι ομάδες RABIT (ομάδες ταχείας επέμβα-
σης) αναμένεται ότι θα μετάσχουν 520 αξιωματικοί, εμπειρο-
γνώμονες και διερμηνείς, που θα ασχοληθούν με τις καταγρα-
φές, τον έλεγχο όσων εισέρχονται στη χώρα, τη δακτυλοσκο-
πίες, τον εντοπισμό πλαστών εγγράφων, ενώ θα διεξάγονται
και περιπολίες. «Ο αριθμός των συνοριοφυλάκων που θα ανα-
πτυχθούν θα αυξηθεί σταδιακά σε περισσότερους από 400, κα-
θώς και ο αριθμός των πλοίων, των οχημάτων και άλλου τεχνι-
κού εξοπλισμού, για να βοηθήσουν τις εθνικές αρχές να διαχει-
ρισθούν τη χωρίς προηγούμενο μεταναστευτική πίεση στα εξω-
τερικά σύνορα της Ελλάδας», επισημαίνει η Frontex στην ανα-
κοίνωσή της. Η επιχείρηση διεξάγεται σε έξι νησιά. Στη Λέσβο,
που δέχεται τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων και μετανα-
στών, θα τοποθετηθούν 272 αξιωματικοί, στη Χίο 94, στην Κω
45, στη Λέρο 30 και στη Σάμο 73. Επίσης, στο Καστελόριζο θα
τοποθετηθεί πλωτό σκάφος. Στο πλαίσιο της επιχείρησης χρη-

σιμοποιούνται 22 οχήματα, ενώ από τη Frontex διατέθηκαν 15
πλοία.

Πρόκειται για την πλήρη ευθυγράμμιση και συνεργασία της
ελληνικής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την πολιτική καταστο-
λής της ΕΕ σε βάρος των προσφύγων και των μεταναστών. Η
επιχείρηση “Ποσειδών” αποτελεί απόφαση της πρόσφατης Συ-
νόδου Κορυφής της ΕΕ για το Προσφυγικό, με την οποία συμ-
φώνησε πλήρως η Ελλάδα. Μάλιστα σύμφωνα με την καθημερι-
νή “η  Ελλάδα υπέβαλε σχετικό αίτημα στις αρχές Δεκεμβρίου.
Το αίτημα συμπεριλαμβανόταν στις κινήσεις στις οποίες προ-
χώρησε η Ελλάδα ύστερα από τις πιέσεις που δέχτηκε από μία
σειρά κράτη-μέλη ότι, αν δεν τηρούσε τις δεσμεύσεις της όσον
αφορά το προσφυγικό, θα προέκυπτε θέμα εξόδου της χώρας
από τη Συνθήκη Σένγκεν”. 

Κατερίνα Θωίδου

Ξεκίνησε η επιχείρηση “Ποσειδών”

Ο
τραγικός απολογισμός των νεκρών
προσφύγων και μεταναστών στο Αι-
γαίο συνεχίζεται και τη νέα χρονιά.

Ένα ανήλικο αγόρι ανασύρθηκε με τη βοήθεια
ψαράδων, στα βορειοανατολικά του Αγαθονη-
σίου. Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, «η λέμ-
βος που μετέφερε 40 άτομα είχε πλησιάσει το
Σάββατο (2/1) τις βορειοανατολικές ακτές του
Αγαθονησίου αλλά λόγω των άσχημων καιρι-
κών συνθηκών προσέκρουσε στα βράχια». Λί-
γες ώρες αργότερα οι σοροί τεσσάρων προ-
σφύγων, που δεν έφεραν ρούχα και ήταν σε
κατάσταση πολύ προχωρημένης σήψης, εντο-
πίστηκαν από το Λιμενικό στη διάρκεια περιπο-
λίας στη θαλάσσια περιοχή των Φούρνων. Άλ-
λοι τουλάχιστον έντεκα είναι οι πνιγμένοι που
βρέθηκαν στο Φαρμακονήσι, ανάμεσα τους
πέντε παιδιά, λίγο πριν την εκπνοή του 2015. 

Αυτός είναι o συνεχιζόμενος φόρος αίματος
προσφύγων και μεταναστών στο βωμό της ρα-
τσιστικής πολιτικής των κλειστών συνόρων της
ΕΕ, που σκληραίνει με τις πρόσφατες αποφά-
σεις της ΕΕ αλλά και του Γ. Μουζάλα. Η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αντί να στηρίξει το αν-
τιρατσιστικό κίνημα, τον κόσμο στα νησιά,
στην Ειδομένη και σε όλη την Ελλάδα, που
στάθηκε αλληλέγγυος όλους αυτούς τους μή-
νες διασώζοντας χιλιάδες πρόσφυγες και προ-
σφέροντάς τους τα απαραίτητα για την επι-
βίωσή τους, συνεχίζει να στηρίζει την ρατσι-
στική πολιτική της ΕΕ-φρούριο. 

Αυτή τη ρατσιστική πολιτική επιβεβαίωσε ο
Γιάννης Μουζάλας, σε συνέντευξή του στην
εφημερίδα Αυγή που δημοσιεύτηκε στις 3/1, ο
οποίος δήλωσε πολύ καθαρά ότι η κυβέρνηση
θα επιμείνει «αναγκαστικά» στην «εφαρμογή
των αποφάσεων της ΕΕ», δηλαδή τη στήριξη
της νέας FRONTEX, τους φράχτες, τα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης, ενώ ετοιμάζεται και για
μαζικές απελάσεις μεταναστών. 

Σε ερώτηση σχετικά με τη θέση της Ελλά-
δας για την «υπάρχουσα πρόταση για την δη-
μιουργία μίας 'υπερ-Frontex' που θα υπερβαί-
νει και τις αρχές του κράτους – μέλους» ο

Μουζάλας απαντά: «Προσπάθησαν για πάρα
πολύ καιρό να καλλιεργήσουν στην κοινή γνώ-
μη ότι εμείς δεν θέλουμε τη Frontex. Το αντί-
θετο συνέβαινε. Εμείς ζητούσαμε βοήθεια από
τη Frontex, την οποία παίρνουμε σε λιγότερο
από 50% αυτού που ζητάμε και αυτού που δια-
πιστωμένα είναι οι ανάγκες μας… Προφανώς
δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, αλλά η άποψή
μας είναι ότι η Frontex είναι καλοδεχούμενη,
ότι θέλουμε να μας βοηθήσει, αλλά στο πλαί-
σιο της εθνικής κυριαρχίας». 

Κυβέρνηση, Μουζάλας και Τόσκας ετοιμά-
ζονται να κλείσουν τα θαλάσσια σύνορα, να τα
αναθέσουν πλήρως στην FRONTEX και στο Λι-
μενικό ώστε να γίνεται η διαλογή προσφύγων
και μεταναστών στη θάλασσα ή με το πρώτο
βήμα στη ξηρά. Για όσους δεν καταφέρει να
εκδιώξει η FRONTEX και το Λιμενικό ή να τους
στείλει στον πάτο του Αιγαίου, το μέλλον που
τους επιφυλάσσει ο Μουζάλας και η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το άνοιγμα των στρατοπέ-

δων συγκέντρωσης «νέου τύπου» όπως στο
Ελληνικό και την επαναλειτουργία του στρατο-
πέδου στη Κόρινθο είναι η κράτηση και μετά η
απέλαση. Κατρακυλούν πλέον πλήρως στη ρα-
τσιστική πολιτική των Σαμαροβενιζέλων.

Κλειστά σύνορα

Σχετικά με τον εγκλεισμό των μεταναστών σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης ο Μουζάλας δήλω-
σε: «Η πρακτική αυτή δεν είχε σταματήσει, είχε
ανασταλεί. Τα προαναχωρησιακά κέντρα (εννο-
εί τα στρατόπεδα συγκέντρωσης) δεν έπαψαν
να λειτουργούν. Όσο η ροή των προσφύγων
και των μεταναστών δεν έβρισκε κλειστά σύνο-
ρα, υπολειτουργούσαν. Από τη στιγμή που
έκλεισαν τα σύνορα, όσο και αν αυτό ακούγε-
ται πικρό, δεν μπορεί παρά να υπάρξουν μέτρα
περιορισμού της κατάστασης. 

Πρέπει να τεθεί το ερώτημα: Πόσους μπο-
ρούμε να δεχθούμε στην Ελλάδα; Εγώ απαντώ

ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί την προ-
σφυγιά και τη φτώχεια όλου του κόσμου. Η
Ελλάδα της κρίσης και της ανεργίας δεν μπο-
ρεί να δεχθεί ανεξέλεγκτο αριθμό μεταναστών
χωρίς χαρτιά». Όπως ομολογεί στη συνέχεια η
ίδια η κυβέρνηση ξεδιαλέγει (με βάση ποιο
κριτήριο άραγε;) ποιοι θα μπουν στα στρατό-
πεδα και ποιοι όχι βαφτίζοντας ένα κομμάτι
μεταναστών ως επικίνδυνους. “Κάνουμε μια
προσπάθεια να τεθούν σε προαναχωρησιακά
κέντρα όχι με βάση την εθνικότητά τους. Προ-
σπαθούμε τις οικογένειες και τις ευάλωτες
ομάδες να τις έχουμε σε ανοιχτές δομές,
όπως ο Ελαιώνας, το χόκεϊ. Στα προαναχωρη-
σιακά κέντρα κυρίως πηγαίνουν άνθρωποι που
δημιούργησαν προβλήματα, π.χ. στο Τάε Κβο
Ντο, είχαμε περιπτώσεις μαχαιρωμάτων”. 

Οι καταγγελίες βέβαια των ίδιων των μετανα-
στών στο Τάε Κβο Ντο που μεταφέρθηκαν με τη
βία στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Κορίν-
θου είναι ψιλά γράμματα για τον Μουζάλα. Γι
αυτό και το Σάββατο 2/1 οι μετανάστες που
κρατούνται στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
στην Κόρινθο, εξεγέρθηκαν απαιτώντας την
απελευθέρωσή τους. Είναι πρόκληση να δηλώ-
νει ο Μουζάλας ότι “δίνουμε σε όλους τα νόμιμα
δικαιώματά τους: αίτηση ασύλου ή οικειοθελή
επαναπατρισμό. Αν δεν κάνουν τίποτε από τα
δύο, η διέξοδος είναι ο επαναπατρισμός τους”.

Το προκλητικότερο όλων είναι οτι μέσα στα
Χριστούγεννα η Αστυνομία με εντολή Μουζά-
λα δε δίστασε να απειλήσει με αυτόφωρο τους
αλληλέγγυους στην Συκαμνιά Μυτιλήνης αν
δεν ξηλώσουν τις δομές υποδοχής στους θα-
λασσοπνιγμένους. 

Χρειάζεται να μας βρουν απέναντί τους. Το
αντιρατσιστικό κίνημα, οι πρωτοβουλίες αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες, τα συνδικάτα, ο
φοιτητικοί σύλλογοι έχουν τη δύναμη να πετά-
ξουν όλη αυτή τη ρατσιστική ατζέντα στα
σκουπίδια, με την κλιμάκωση του αντιρατσιστι-
κού κινήματος, με το δυνάμωμα της κινητοποί-
ησης στις 23-24 Γενάρη για να πέσει ο φρά-
χτης στον Έβρο και να ανοίξουν τα σύνορα.

H κατάντια Μουζάλα και κυβέρνησης

Φρόντεξ, στρατόπεδα και απελάσεις
Φωτό: Guy Smallman
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Η
Τουρκία είναι η χώρα που φιλοξενεί τους περισσότερους
Σύριους πρόσφυγες από τότε που ξεκίνησε η εξέγερση
ενάντια στον Άσαντ στα νότια σύνορα της Συρίας. Σήμερα

υπολογίζεται ότι πάνω από 2.5 εκατομμύρια Σύριοι εγκατέλειψαν
τη χώρα προς τα βόρεια κατά τα τελευταία 4 χρόνια. 

Η στάση του AKP απέναντι στους Σύριους συνδέεται με την
ανάμιξη στις εξελίξεις στη συγκεκριμένη χώρα. Για χρόνια ο Ερν-
τογάν δήλωνε ότι οι Σύριοι είναι “καλεσμένοι μας” και  εφάρμοσε
μία πολιτική ανοιχτών συνόρων. Αλλά αυτό δε σήμαινε ότι το
τούρκικο κράτος αναγνώριζε το καθεστώς πρόσφυγα και τα δι-
καιώματά τους. (Η Τουρκία το κάνει αυτό μόνο για ανθρώπους
που δραπετεύουν “από τη Δύση”). Σε σύγκριση με άλλες γειτονι-
κές χώρες, η Τουρκία πρόσφερε στους Σύριους καλύτερες συν-
θήκες – αλλά όλα έγιναν με έναν μη επίσημο τρόπο, που σήμαινε
ότι όλα εξαρτιόνταν από τις επιθυμίες της κυβέρνησης.  

Το 2015 η στάση του AKP άρχισε να αλλάζει. Μετά από μία μα-
κρά διαδικασία όπου χρησιμοποίησε τους πρόσφυγες σαν εργαλείο
διαπραγμάτευσης της ατζέντας του για τη Συρία, με τους ηγέτες
της Δύσης, τελικά έκανε μαζί τους μια βρώμικη συμφωνία. Η Τουρ-
κία εγγυήθηκε ότι θα έκλεινε τα σύνορα και στην πλευρά της Συ-
ρίας (για να σταματήσει το “ρεύμα των τζιχαντιστών”) και στην
πλευρά της Ευρώπης. Σε αντάλλαγμα η ηγεσία του AKP τελικά έλα-
βε ενίσχυση 3 δις δολαρίων από τη Δύση- που ζητούσε για χρόνια.

Μετά τη συμφωνία, η τούρκικη αστυνομία άρχισε να περισυλλέ-
γει χιλιάδες πρόσφυγες στα σύνορα του Αιγαίου και να τους
στέλνει πίσω στα στρατόπεδα όπου οι συνθήκες είναι τραγικές-
έχοντας σαν επιλογή είτε να μείνουν εκεί είτε να πάνε πίσω στη
Συρία. Είδαμε την υποκρισία της τούρκικης κυβέρνησης στη διάρ-
κεια του περασμένου καλοκαιριού, όταν οι Σύριοι που διέρχονται
από τις νοτιοανατολικές ευρωπαϊκές χώρες, ξεσηκώθηκαν ενάντια
στην τρομερή μεταχείριση που αντιμετώπιζαν εκεί. Μία μειοψηφία
προσφύγων -που αυτό σημαίνει μερικές χιλιάδες- ξεκίνησαν μία
μορφή ακτιβισμού με το αίτημα να ανοίξουν τα σύνορα. Αυτή
ήταν μια αντίδραση στο γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν
στο Αιγαίο, ενώ προσπαθούν να περάσουν στην Ελλάδα. Εκείνοι
που διαδήλωσαν στην Ανδριανούπολη -στα βορειοδυτικά σύνορα
της Τουρκίας- απομακρύνθηκαν βίαια από την αστυνομία. 

Ένδειξη αλληλεγγύης 

Όλα αυτά μας δείχνουν γιατί είναι πολύ σημαντικό στις 23-24
Ιανουαρίου να διαδηλώσουμε σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους
πρόσφυγες στην Τουρκία - ενώ οι Έλληνες σύντροφοί μας θα κά-
νουν το ίδιο. 

Στις 23/1 θα διαδηλώσουμε στην πλατεία Ταξίμ, στην Ινσταμ-
πούλ. Στις 24/1 οργανώνουμε διαμαρτυρία με τη μορφή συνέν-
τευξης τύπου στο συνοριακό σταθμό των Υψάλων (απέναντι από
τους Κήπους στον Έβρο). Η πρωτοβουλία οργανώνεται από μία
νέα κίνηση που ονομάζεται “The Anticapitalists” – που έχει ενώσει
ακτιβιστές από πολλές και διαφορετικές καμπάνιες.  Υποστηρίζε-
ται επίσης από την αντιρατσιστική κίνηση που ονομάζεται DurDe
(Πες Stop στο ρατσισμό και τον εθνικισμό) που είναι γνωστή για
την οργάνωση εκδηλώσεων μνήμης της γενοκτονίας των Αρμε-
νίων, εδώ και πολλά χρόνια.  

Απαιτούμε: Άνοιγμα των συνόρων για τους Σύριους πρόσφυ-
γες και ελεύθερη μετακίνηση όπου επιθυμούν. Βασικά δικαιώμα-
τα σε όσους παραμένουν στην Τουρκία -σίτιση, στέγη, μόρφωση
και όλα τα άλλα. Προστασία από το κύμα ρατσιστικών επιθέσεων
εναντίον τους- ενάντια στις οποίες έχουμε οργανώσει καμπάνιες
από το 2014.   

Οι Επαναστάτες Σοσιαλιστές του DSIP είναι περήφανοι που
ηγούνται της καμπάνιας αλληλεγγύης στους Σύριους της Τουρ-
κίας -γεγονός που έχει τις ρίζες του στην ακριβή ανάλυση των
γεγονότων στη Μ. Ανατολή- και είναι διατεθειμένοι να κάνουν
πολλά περισσότερα ενάντια στους ρατσιστές και την τούρκικη
κυβέρνηση. 

Οζάν Τεκίν, DSIP, Τουρκία 

23 Γενάρη στην 
πλατεία Ταξίμ 
24 Γενάρη στον Έβρο

Μ
έσα στις γιορτές η ΚΕΕΡΦΑ
οργάνωσε τρεις κεντρικές
εξορμήσεις στο Μοναστηράκι

στις 20 Δεκέμβρη, την παραμονή Χρι-
στουγέννων και την παραμονή Πρωτο-
χρονιάς, αφιερωμένες στην καμπάνια
για τις 23-24 Γενάρη. Και οι τρεις ήταν
μία αποκάλυψη. Συγκεντρώθηκαν 210
υπογραφές υποστήριξης της καμπά-
νιας, 160 ευρώ οικονομική ενίσχυση
και πουλήθηκαν 10 αντίτυπα της νέας
έκδοσης του Μαρξιστικού Βιβλιοπω-
λείου για το προσφυγικό. 

Πραγματικά δεν προλαβαίναμε να
μαζεύουμε υπογραφές. Ο κόσμος πε-
ρίμενε στη σειρά για να υπογράψει.
Είχαμε ένα τρομερό στήσιμο με έκθε-
ση φωτογραφίας, το πανώ «γκρεμίστε
το φράχτη-ανοίχτε τα σύνορα», ντουν-
τούκα, πικέτες, σημαίες, τραπέζια και
πολλούς συντρόφους που κάναμε σα-
ματά. Η ανταπόκριση του κόσμου και
η διάθεσή του να βοηθήσει ήταν πολύ
συγκινητική και ανεπανάληπτη. 

Ένα ζευγάρι μας είδε από το δρό-
μο που περνούσε με το μηχανάκι και
κατέβηκε για να μοιράσει φυλλάδια
μαζί μας. Δύο Σύριοι μετανάστες που
ζουν στην Ελλάδα 12 χρόνια, ήρθαν
και αυτοί και μοιράζανε μαζί μας. Το
ίδιο και ένας πακιστανός μετανάστης
από την Ελευσίνα. Ένας μαθητής που
ζει στη Λέρο, έγινε μέλος στην ΚΕΕΡ-
ΦΑ. Ένας άλλος σύντροφος από την
Καλλιθέα μας είπε ότι είναι ήδη μέλος

της ΚΕΕΡΦΑ και κάθισε να βοηθήσει.
Ένας σύντροφος από το Παγκράτι
που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι
στη ΛΑΕ, συμπλήρωσε τη συμμετοχή
του για τον Έβρο. Το ίδιο και δύο παι-
διά από τη Σάμο που βοηθούν τους
πρόσφυγες στο νησί τους. Γνωρίσαμε
μετανάστες από την Τουρκία μέλη
του HDP που ήξεραν για την κινητο-
ποίηση που θα γίνει στην Τουρκία.

Μετανάστες που είχαν έρθει από την
Αλγερία μας έδειχναν βίντεο από την
αποβίβασή τους στη στεριά.

Τις ίδιες μέρες οργανώθηκε εξόρ-
μηση στη Σωτήρως στον Πειραιά.
Στην τελική ευθεία προς τις 23-24 Γε-
νάρη, τέτοιου είδους εξορμήσεις
χρειάζεται να οργανώσουμε σε όλες
τις γειτονιές. 

Νίκος Βούλτσος

Ξεσηκωμός 
σε Ελλάδα - Τουρκία

Φοιτητικοί Σύλλογοι
Χημικό Αθήνας
Μαθηματικό Αθήνας
Φυσικό Αθήνας
Γεωλογικό Αθήνας
Μεταλλειολόγοι Αθήνας
Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ
ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας
ΑΣΚΤ
Φοιτητικές Εστίες ΕΚΠΑ
Ιατρική Ιωαννίνων
Ιατρική Πάτρας
Χημικό Πάτρας
Επιστήμη Υλικών Πάτρας
ΣΔΟ ΤΕΙ Πάτρας
ΣΕΥΠ ΤΕΙ Πάτρας
ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πάτρας
Ενιαίος Σύλλογος Φοιτητών Ρεθύμνου
Βιολογικό Ηρακλείου Κρήτης
Αρχιτεκτονική Βόλου
Αγγλική Φιλολογία Θεσσαλονίκης
Νομική Θεσσαλονίκης
Σχολή Κινηματογράφων Θεσ/νίκης
Πολυτεχνείο Ξάνθης
Φοιτητικές Εστίες Ιωαννίνων

Συνδικάτα
ΕΙΝΑΠ
ΠΟΕΔΗΝ
ΟΛΜΕ
ΟΜΥΛΕ
ΠΕΝΕΝ
ΠΕΥΠΠΟ
ΠΟΣΤ
Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
ΟΜΥΛΕ Αχαΐας 
Σωματείο ΣΕΛΜΑ

ΕΤΕΡ
Σύλλογος εκπαιδευτικών « Αθηνά»  
Σύλλογος εκπαιδευτικών « Αριστοτέλης»
Σύλλογος εκπαιδευτικών « Παρθενώνας»
Σύλλογος  εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φιλής
Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Αμαρουσίου   
Σύλλογος εκπαιδευτικών Αιγάλεω  
Σύλλογος Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Χανίων
Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης       
Σύλλογος Δασκάλων μειονοτικών 
σχολείων Ξάνθης
Α’�ΕΛΜΕ Αθήνας
Γ’ ΕΛΜΕ   Αθήνας
Γ’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής
Ε’ ΕΛΜΕ  Αθήνας
ΣΤ’ ΕΛΜΕ Αθήνας
ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φιλής
Α’-Γ’ Ανατολικής Αττικής
Δ’ Ανατολικής Αττικής
ΕΛΜΕ  Ζακύνθου
ΕΛΜΕ  Ξάνθης
Α’ ΕΛΜΕ Έβρου
ΕΛΜΕ Χανίων
Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας
ΕΛΜΕ Ηλείας
Ένωση συλλόγων γονέων κ κηδεμόνων
Δήμου Πετρούπολης
Σύλλογος Γονέων Μουσικού σχολείου Ιλίου
Άγιος Σάββας
Αττικό Νοσοκομείο
Αγλαΐα Κυριακού
Παίδων Πεντέλης
ΓΝΑ Γεννηματάς
Λαϊκό Νοσοκομείο
Νοσοκομείο Φλέμινγκ
Tζάνειο 

Αγία Σοφία
Αγία Όλγα
Νοσοκομείο Χανίων
Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών 
Θεσσαλονίκης
Σωματείο Εργαζομένων Intracom
Σωματείο εκτάκτων υπαλλήλων  
Υπ. Πολιτισμού
Σωματείο Εργαζ. Δήμου. Ν. Φιλαδέλφειας

Δημοτικά συμβούλια
Δήμος Ζωγράφου
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών 
Δ. Αθηναίων

Aποφάσεις συμμετοχής στην κινητοποίηση

Moναστηράκι, παραμονή Πρωτοχρονιάς
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Μέχρι τώρα η αστυνομία ήταν, σε επίσημο επί-
πεδο, στο απυρόβλητο. Παρότι το αντιφασιστικό
κίνημα τα τελευταία χρόνια δε σταμάτησε ποτέ
να καταγγέλει τις σχέσεις ανοχής ή και ανοιχτής
συνεργασίας της αστυνομίας με τη Χρυσή Αυγή,
όπως στη δολοφονία Φύσσα, αυτή η πλευρά έμε-
νε ανέγγιχτη.

Ακόμα και όταν ξεκινούσαν οι καταθέσεις στο
δικαστήριο το περασμένο Σεπτέμβρη και η μητέ-
ρα του Παύλου Φύσσα έλεγε ξεκάθαρα ότι «η
αστυνομία είναι συνένοχη» ή οι συνήγοροι της
πολιτικής αγωγής έθιγαν με οποιδήποτε τρόπο το
ζήτημα, η αντίδραση όλων -και της έδρας- ήταν
ότι «εδώ δεν δικάζεται η αστυνομία», ότι «αυτά εί-
ναι εκτός κατηγορητηρίου και δεν έχουν σχέση
με την παρούσα υπόθεση».

Τώρα όμως που η εικόνα αρχίζει να ξεδιπλώνε-
ται μέσα από τις καταθέσεις των αυτόπτων μαρ-
τύρων και το παζλ συμπληρώνεται, αυτή η διά-
σταση βγαίνει στην επιφάνεια. Ούτε το δικαστή-
ριο μπορεί πια να αποφύγει την πραγματικότητα,
ότι δηλαδή η αδράνεια της αστυνομίας ήταν βα-
σική συνθήκη για να γίνει δυνατή η δολοφονία
Φύσσα. Είναι μια εξέλιξη που δικαιώνει το αντιφα-
σιστικό κίνημα και το κάνει ακόμα πιο δυνατό. Για
να συνεχίσει τη δράση του και να δει όλους
όσους ανέχτηκαν, στήριξαν και συγκάλυψαν τη
δράση της ναζιστικής συμμορίας στη ίδια θέση
με τους χρυσαυγίτες κατηγορούμενους.

Θεατές

Τη συνενοχή της αστυνομίας ανέδειξαν πολλοί
από τους συνηγόρους της πολιτικής αγωγής στη
συνεδρίαση της 22 Δεκέμβρη, κατά το σχολιασμό
της κατάθεσης της αστυνομικού Αγγελικής Λεγά-
του, που προηγήθηκε του Δ. Μπάγιου αλλά κινήθη-
κε στο ίδιο μήκος κύματος κάλυψης των ευθυνών
της αστυνομίας (βλέπε Εργατική Αλληλεγγύη
1204). Για «ανεπάρκεια ή και πλήρη απραξία της
αστυνομίας» μίλησε η Ε. Χριστοδούλου, για αστυνο-
μικούς «θεατές που δεν έχουν ούτε κοινό σενάριο
για να καλύψουν την ολιγωρία τους» η Ε. Τομπατζό-
γλου, εκ μέρους και οι δύο της οικογένειας Φύσσα.

«Το μέλημα της αστυνομικού ήταν η στήριξη της
υπηρεσίας της. Έτσι εξηγούνται όλες οι αντιφά-
σεις της», είπε ο Τάκης Ζώτος, εκ μέρους των Αιγύ-
πτιων αλιεργατών, «Στην πραγματικότητα οι αστυ-
νομικοί δεν έχουν λόγο να βιάσουν την επέμβασή
τους. Πρόκειται για αστυνομική μεροληψία, καθώς
καταλαβαίνουν ότι βρίσκονται απέναντι σε ένα πο-
λιτικό χώρο μη εχθρικό προς την αστυνομία».

«Η αστυνομία έχει λέρωμένη τη φωλιά της», είπε
ο Θανάσης Καμπαγιάννης, εκ μέρους των Αιγύ-
πτιων αλιεργατών, περιγράφοντας όλα όσα δεν
έκαναν οι αστυνομικοί εκείνο το βράδυ και συνεχί-
ζοντας «Η αστυνομία έπραξε με πλημμέλεια κι αυ-
τό καθορίζει την κατάθεση της μάρτυρος...απέναν-
τι στην αλήθεια, υπερισχύει το καθήκον».

«Έχουμε έλλειψη ενεργειών από την πλευρά
της αστυνομίας», σχολίασε ο Κώστας Παπαδά-
κης, εκ μέρους των Αιγύπτιων αλιεργατών,
«Έχουμε συμπάθεια και ανοχή προς τους συγ-
κεντρωμένους χρυσαυγίτες. Μπορούμε να μιλή-
σουμε για συνενοχή της αστυνομίας. Θα έπρεπε
να δικάζεται κι αυτό σήμερα, είναι πολλοί που δεν
κάθονται στο εδώλιο ενώ θα έπρεπε».

“Η αστυνομία 
έχει λερωμένη 
τη φωλιά της”Τ

ην πλήρη αδυναμία της αστυνομίας
να δώσει πειστικές εξηγήσεις για το
ρόλο της στη δολοφονία του Παύλου

Φύσσα από το τάγμα εφόδου της Χρυσής
Αυγής, επισφράγισε η κατάθεση του αυτό-
πτη μάρτυρα αστυνομικού της ΔΙΑΣ Δημή-
τρη Μπάγιου στις 22 και 23 Δεκέμβρη, 41η
και 42η μέρα της δίκης της ναζιστικής ορ-
γάνωσης αντίστοιχα. 

Την πρώτη μέρα, ο μάρτυρας... κατέρ-
ρευσε μπροστά στις δικαιολογημένες ερω-
τήσεις της προέδρου για το πώς κινήθηκαν
ο ίδιος και οι επτά ακόμα συνάδελφοί του
που ήταν παρόντες σε όλη τη διάρκεια της
δολοφονικής επίθεσης -αντίδραση που φα-
νερώνει απόλυτη ενοχή για τα ψέματα που
αράδιαζε προκειμένου να καλύψει τις ευ-
θύνες της υπηρεσίας του. Ενώ τη δεύτερη
μέρα, δεν κατάφερε να δώσει ούτε μία σο-
βαρή απάντηση στο γιατί οκτώ αστυνομικοί
δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τη δολοφο-
νία. Τα «κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσα-
με», «δεν προλάβαμε» και «δεν είμαστε εκ-
παιδευμένοι για τόσα άτομα» που επανα-
λάμβανε ο μάρτυρας δεν έπεισαν κανέναν.

Η κατάθεσή του, που ήρθε ως συνέχεια
αυτής της συναδέλφου του Αγγελικής Λε-
γάτου, στην ουσία επιβεβαίωσε την αδρά-
νεια των δύο ομάδων ΔΙΑΣ από τη στιγμή
που έφτασαν έξω από την καφετέρια Κο-
ράλι στην Κεφαλληνίας έχοντας πάρει σή-
μα για «πενήντα άτομα με ρόπαλα» που κα-
τευθύνονταν προς τα εκεί, μέχρι τη σύλλη-
ψη του Ρουπακιά στην Τσαλδάρη όταν ο
Παύλος Φύσσας τους τον υπέδειξε ως αυ-
τόν που τον μαχαίρωσε. Παρότι είδε τους
50 έξω από την καφετέρια («κοντοκουρεμέ-
νοι, μαυροφορεμένοι, σωματώδεις», όπως
είπε), τους είκοσι από αυτούς που έτρεξαν
προς Τσαλδάρη φωνάζοντας και βρίζον-
τας, καθώς και μετά τους τέσσερις με πέν-
τε που χτυπούσαν το Φύσσα, στις κρίσιμες
ερωτήσεις τι έκανε ο ίδιος όλο αυτό το διά-
στημα δεν είχε απάντηση.

«Ήμουν παρατηρητής» ήταν η μόνιμη
φράση του για το ρόλο του όταν βρίσκον-
ταν ακόμα έξω από την καφετέρια, εξηγών-
τας ότι ο παρατηρητής προσέχει μην επιτε-
θεί κάποιος στην ομάδα του από πίσω.
«Ό,τι κι αν συμβαίνει εσείς κοιτάτε πίσω;...
Μπροστά σας δεν βλέπετε;... Και πώς βλέ-
πετε αν οι άλλοι χρειάζονται βοήθεια;»,
ήταν οι λογικές ερωτήσεις της προέδρου
με τον αστυνομικό να υπεκφεύγει με προ-
κλητικό τρόπο ότι αυτές είναι οι εντολές
που έχει και ότι υπεύθυνος είναι ο επικεφα-
λής της ομάδας, στη συγκεκριμένη περί-
πτωση ο Τσολακίδης (ο οποίος θα καταθέ-
σει στη συνέχεια). 

Όταν πια άρχισε να δηλώνει άγνοια για
όλα όσα διαδραματίστηκαν στην Τσαλδάρη
(«δεν είδα», «δεν παρατήρησα» και «δεν θυ-
μάμαι» ήταν οι απαντήσεις του σε όλες
σχεδόν τις ερωτήσεις για το πού πήγαν οι
είκοσι που έτρεχαν, για το αν υπήρχε κό-
σμος στο δρόμο, για το αν φορούσε κρά-
νος, για το πού ήταν οι άλλοι αστυνομικοί
εκτός των έξι που προηγούνταν κλπ) λέ-
γοντας ότι το μόνο που έκανε ήταν να τρέ-
χει πίσω από τον Μπιάγκη (επίσης θα κατα-

θέσει στη συνέχεια) που κρατούσε το υπο-
πολυβόλο για να μην του το πάρουν και ότι
προσπαθούσε να δει αν είναι καλά οι υπό-
λοιποι συνάδελφοί του, ακολούθησε μπα-
ράζ ερωτήσεων από την πρόεδρο.

«Πολύ περιορισμένο ήταν και το τι βλέ-
πατε και το τι κάνατε, κύριε μάρτυρα», εί-
πε. «Δεν συνάδει το δεν είδα, δεν παρατή-
ρησα με αστυνομικό και με αυτό που κλη-
θήκατε να κάνετε... Για το τι μπορεί να συμ-
βαίνει στους πολίτες την προστασία των
οποίων έχετε αναλάβει, ενδιαφερθήκατε
εκείνο το βράδυ;… Κάνατε κάποια κίνηση,
κάποια ενέργεια, φωνάξατε, κάνατε αντιλη-
πτή την παρουσία σας;... Τι προσφέρατε
σαν αστυνομικός;». Έτσι, πριν προλάβει
καλά καλά να ολοκληρώσει την περιγραφή
των γεγονότων την πρώτη μέρα της κατά-
θεσής του, ο αστυνομικός ζήτησε ολιγόλε-
πτη διακοπή για να λιποθυμήσει κατεβαί-
νοντας από το βήμα.

Επιθετική διάθεση
Η συνέχεια της κατάθεσής του την επό-

μενη μέρα δεν ήταν πολύ διαφορετική. Τον
ελλιπή εξοπλισμό και εκπαίδευση της ΔΙΑΣ
απέναντι σε τόσα πολλά άτομα, την εντολή
να δίνουν εικόνα και όχι να επέμβουν, το
ότι κανείς δε ζήτησε βοήθεια, ως και το φό-
βο που ένιωσαν από τους πενήντα και την
επιθετική τους διάθεση (σε αντίφαση βέ-
βαια με απάντησή του σε άλλη στιγμή ότι
δεν έβλεπε «να κινδυνεύει κανείς εκείνη τη
στιγμή») επιστράτευσε ο μάρτυρας για να
δικαιολογήσει το γιατί οι αστυνομικοί δεν
ανέλαβαν καμία πρωτοβουλία αποτροπής
του τάγματος εφόδου και της δολοφονικής
επίθεσης. Παρότι παραδέχτηκε ότι από την
αρχή κατάλαβε ότι οι συγκεντρωμένοι στο
Κοράλι ήταν χρυσαυγίτες ή ότι ο Ρουπα-
κιάς «αν και με διαφορετικό σωματότυπο»,
όπως είπε, «πρέπει να ήταν μαζί με τους

πενήντα», επέμεινε πως οι αστυνομικοί έκα-
ναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν.

Μάλιστα αποκάλυψε, αφήνοντας κυριο-
λεκτικά εμβρόντητους έδρα και ακροατή-
ριο, ότι όλοι τους έχουν πάρει και έπαινο
από τον αρχηγό της αστυνομίας για τη
σύλληψη Ρουπακιά. «Για ποιο λόγο;», τον
ρώτησε τότε η πρόεδρος, «Πιάσατε τον
Ρουπακιά ενώ περπατούσε αργά προς το
αυτοκίνητό του. Αφού δεν έτρεχε να φύγει,
ήταν προς έπαινο αυτό; Μου κάνει εντύπω-
ση». Ενώ στην αρνητική απάντηση του
αστυνομικού για το αν ο Ρουπακιάς αντι-
στάθηκε ή αν κάποιος προσπάθησε να
τους τον αποσπάσει, η πρόεδρος σχολιά-
σε: «Εύκολη σύλληψη ήταν τελικά...».

Επεισοδιακή ήταν στη συνέχεια η εξέτα-
ση του μάρτυρα από την πολιτική αγωγή
καθώς οι συνήγοροι υπεράσπισης των χρυ-
σαυγιτών αποφάσισαν ότι εκτός από τους
πελάτες τους πρέπει να προστατέψουν και
τον αστυνομικό (στις καταθέσεις άλλωστε
των ΔΙΑΣ στηρίζονται κατά κύριο λόγο για
να βγάλουν όλους τους άλλους μάρτυρες
αναξιόπιστους). Οι συνεχείς τους παρεμ-
βάσεις, με υποδείξεις στην πολιτική αγωγή
για το πώς πρέπει να γίνονται οι ερωτήσεις
ή ακόμα και υπαγορεύοντας οι ίδιοι τις
απαντήσεις, ήταν εξοργιστικές ενώ οδήγη-
σαν και στην πρόωρη διακοπή της διαδικα-
σίας.

Πριν ωστόσο η πολιτική αγωγή είχε
αναγκάσει το μάρτυρα να παραδεχτεί μια
σειρά κρίσιμα σημεία, όπως ότι θεώρησε
τους χρυσαυγίτες επικίνδυνους, έτοιμους
για κακό σκοπό τον οποίο και μπορούσαν
να πραγματοποιήσουν ή ότι το τάγμα εφό-
δου παρακολουθούσε τη δολοφονία από
το απέναντι πεζοδρόμιο. Και επιπλέον, ανέ-
δειξε με τις ερωτήσεις της πως οι αστυνο-
μικοί δεν ενήργησαν όπως θα έπρεπε όχι
μόνο πριν τη δολοφονία αλλά ούτε και με-
τά, καθώς δεν έκαναν άλλες συλλήψεις,
δεν βρήκαν μάρτυρες, δε χειροπέδησαν το
Ρουπακιά, δε μάζεψαν το μαχαίρι παρά μό-
νο αφού ήρθε το περιπολικό.

Η δίκη συνεχίζεται στις 11, 12, 13 (συνε-
δρίαση που μπήκε στη θέση της 7/1), 15,
19, 20, 22, 26, 28 και 29 Γενάρη.

Λένα Βερδέ

Αστυνομικοί υπό κατάρρευση
Προηγούμενη κινητοποίηση έξω από τη δίκη των Ναζί της Χ.Α. 

Αντιφασιστική συγκέντρωση 
έξω από τη δίκη της Χ.Α. 
στις φυλακές Kορυδαλλού 
την Τρίτη 12/1, 8πμ, 
καλούν ο Δήμος Κορυδαλλού,
η Συντονιστική Επιτροπή
Αγώνα του Δήμου
Κορυδαλλού και η ΚΕΕΡΦΑ.
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Γενάρης
Το 2015 άνοιξε σε προεκλογικούς

ρυθμούς. Στις 17 Δεκέμβρη, λίγες
μέρες πριν, η μισητή Σαμαροβενιζελι-
κή κυβέρνηση είχε καταρρεύσει.

Τα αποτελέσματα των εκλογών της
25 Γενάρη καταγράφουν μια σαρωτι-
κή στροφή προς τα αριστερά. Ποτέ
άλλοτε τα ποσοστά της Αριστεράς
αθροιστικά δεν έχουν φτάσει σε τέ-
τοια ιστορικά επίπεδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ
αναδεικνύεται πρώτο κόμμα και το
άθροισμα των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ,
του ΚΚΕ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και των άλ-
λων δυνάμεων της εξωκοινοβουλευ-
τικής αριστεράς πανελλαδικά φτάνει
το 42,56%. Στις εργατογειτονιές των
μεγάλων πόλεων τα νούμερα γίνονται
ακόμη μεγαλύτερα: στη Β’�Αθήνας
φτάνουν στο 45,1% και στη Β’�Πει-
ραιά στο 51,2%!

Το αποτέλεσμα το βράδυ των εκλο-
γών πανηγυρίζεται σε όλα τα κέντρα
αγώνα. Στην ΕΡΤ, στην κατασκήνωση
των καθαριστριών κι όπου αλλού παί-
ζονταν οι μάχες που ανέτρεψαν την
προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά τα μη-
νύματα για τη διάψευση των προσδο-
κιών ήρθαν από την επόμενη ημέρα.
Μπορεί σχεδόν ένας στους δύο να
ψήφισε αριστερά, η κυβέρνηση όμως
που σχηματίζεται είναι μεταξύ του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στις εκλογές υπο-
σχόμενος ένα πρόγραμμα αναστολής
των μνημονιακών μέτρων κι επιστρο-
φής κοινωνικών κατακτήσεων αλλά
από την αρχή γίνεται φανερό, ότι η
νέα κυβέρνηση θα κινηθεί σε τροχιά
οδυνηρών συμβιβασμών. Με το ξεκί-
νημα των διαπραγματεύσεων με τους
δανειστές και παρά τα επικοινωνιακά
παιχνίδια, φάνηκε ότι οι εργατικές
κατακτήσεις θα κρίνονταν πάλι στο
πεζοδρόμιο. 

Φλεβάρης
Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ είναι οι

πρώτοι που στέλνουν αυτό το μήνυ-
μα με ένα συλλαλητήριο υπό χιονό-
πτωση στις 11/2, διεκδικώντας την
άμεση δικαίωση του αγώνα κόντρα
στα κυβερνητικά “περίμενε λόγω δια-
πραγμάτευσης”. 

Από νωρίς τον Φλεβάρη οι πλατεί-

ες γεμίζουν διαδηλωτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ
τρέχει να προσεταιριστεί τις κινητο-
ποιήσεις ως κινητοποιήσεις στήριξης
της διαπραγματευτικής κυβερνητικής
ομάδας. Όσο όμως οι κινητοποιήσεις
συνεχίζουν, αρχίζουν να πληθαίνουν
στους κόλπους τους οι φωνές που
μιλάνε για σταμάτημα των διαπραγ-
ματεύσεων, για ρήξη με την ΕΕ και
απαιτούν από την κυβέρνηση να μην
κάνει “ούτε βήμα πίσω”. 

Τελικά, πριν καν περάσει ένας μή-
νας από την εκλογή της κυβέρνησης
και κάτω από τις πιέσεις των δανει-
στών, έρχεται το πρώτο μεγάλο βή-
μα πίσω με τη συμφωνία της 20ης
Φλεβάρη. Η συμφωνία μιλάει για πα-
ράταση του μνημονίου και παγώνει
όλες τις υποσχέσεις για δικαίωση
των εργατικών διεκδικήσεων. Η αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού πάει για
του χρόνου, οι ιδιωτικοποιήσεις θα
συνεχιστούν κανονικά, οι απολυμέ-
νοι θα περιμένουν. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ορ-
γανώνει συλλαλητήριο ενάντια στη
συμφωνία στις 26/2 και παρά την κα-
ταρρακτώδη βροχή αρκετές εκατον-
τάδες διαδηλώνουν προβάλλοντας
την αντικαπιταλιστική εναλλακτική.
Τη διαγραφή του χρέους, τη ρήξη
με την ΕΕ, την κρατικοποίηση των
τραπεζών, τον εργατικό έλεγχο.

Στην περίπτωση της ΕΡΤ το νομο-
σχέδιο επαναλειτουργίας δίνει πίσω
τη δουλειά στην πλειοψηφία των ερ-
γαζόμενων, όχι όμως και στους συμ-
βασιούχους ενώ η “εμπειρία της αυ-
τοδιαχείρισης” που θα ενσωματωνό-
ταν στη νέα ΕΡΤ έγινε... Ταγματάρ-
χης. Σε κάθε περίπτωση, η επανα-
πρόσληψη σχεδόν 2000 εργαζομέ-
νων έστειλε ένα μήνυμα ότι όποιος
παλεύει μπορεί να κερδίζει.

Αντίστοιχα και με τους διαθέσι-
μους. Την ίδια περίοδο κατατίθεται
σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για
την επαναπρόσληψη των διαθέσιμων
και ακόμα και μετά την ψήφισή του,
η κατασκήνωσή τους έξω από το
Υπουργείο Οικονομικών συνεχιζόταν
“μέχρι την πρώτη μέρα που θα πάμε
όλοι ξανά στη δουλειά”. 

Μάρτης
Μαζί με τις αντιδράσεις από τους

ήδη ξεσηκωμένους ΕΡΤικούς, έρχον-
ται οι πρώτες (επί νέας κυβέρνησης)
κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία, ορ-
γανωμένες από τα κάτω, με στάση
εργασίας στις 11/3 από μια σειρά νο-
σοκομείων που συμμετέχουν στο
Συντονιστικό. 

Την ίδια περίοδο στα καράβια ένα
μαζικό κύμα επισχέσεων εργασίας
των ναυτικών, τα βάζει με την απλη-
ρωσιά των εφοπλιστών. Στις 20 του
Μάρτη απεργούν οι συμβασιούχοι
του Υπουργείου Πολιτισμού διεκδι-
κώντας μόνιμη δουλειά. Την επόμενη,
ημέρα διεθνούς δράσης κατά του φα-
σισμού και του ρατσισμού, οι δρόμοι
της Αθήνας γεμίζουν με αντιφασίστες
διαδηλωτές και το ίδιο γίνεται στη
Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, την Πάτρα.

Απρίλης
Στη Θεσσαλονίκη, η ΕΡΤ3, η ΒΙΟ-

ΜΕ, τα Τσιμέντα Χαλκίδας, οι καθαρί-
στριες του Yπ.Οικ, οι σχολικοί φύλα-
κες συντονίζονται και κάνουν το “Κα-
ραβάνι Αγώνα & Αλληλεγγύης”, που
από τις 3 Απρίλη ξεκινά από τη Θεσ-
σαλονίκη και φτάνει στην Αθήνα 4 μέ-
ρες μετά, διαδηλώνοντας σε αρκετές
ενδιάμεσες πόλεις, για να απαιτήσει
την απόλυτη προτεραιότητα στη δι-
καίωση των αγώνων “πάση θυσία”.

Είναι η περίοδος που σκάει και η
βόμβα του Λιμανιού. Το Γενάρη, στη
διαδικασία παράδοσης – παραλαβής
του Yπουργείου Ναυτιλίας, ο νέος
υπουργός ναυτιλίας Θ. Δρίτσας, δια-
βεβαίωνε ότι “η ιδιωτικοποίηση του
ΟΛΠ σταματάει εδώ”. Δύο μήνες μετά
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Δρα-
γασάκης ανακοίνωνε ότι “η κυβέρνη-
ση αποφάσισε να πουλήσει το 67%
του πλειοψηφικού πακέτου του ΟΛΠ”
και μάλιστα “εντός λίγων βδομάδων”,
ξεσηκώνοντας την οργή ναυτών και
λιμενεργατών που θα φέρει κινητοποι-
ήσεις όλο το επόμενο διάστημα.

Η “ληστεία των αποθεματικών”, η με-
ταφορά με Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου των αποθεματικών όλων των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμέ-
νου να πληρωθούν ομόλογα, δίνει ένα
στίγμα του τι σημαίνει προσαρμογή
στις απαιτήσεις της τρόικας.

Ο Απρίλης όμως είναι και ο μήνας
που ξεκινάει η δίκη των νεοναζί της
Χρυσής Αυγής. Στις 20/4, πρώτη μέ-
ρα της δίκης, απεργεί η ΑΔΕΔΥ και
εκατοντάδες αντιφασίστες διαδηλώ-
νουν έξω από τα δικαστήρια των φυ-
λακών Κορυδαλλού, διεκδικώντας την
ισόβια καταδίκη των χρυσαυγιτών.    

Μάης
Η πρώτη γενική απεργία ενάντια

στους συμβιβασμούς της κυβέρνησης
γίνεται γεγονός την 1η του Μάη. Μια
βδομάδα μετά απεργούν οι λιμενεργά-
τες ενάντια στο ξεπούλημα του ΟΛΠ. 

Στις 20 του Μάη χιλιάδες εργαζό-
μενοι στα νοσοκομεία απεργούν και
διαδηλώνουν, ενώ με στάση εργασίας
συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στο
δημόσιο. Η πρώτη απεργία διαρκείας
επί νέας κυβέρνησης ξεσπά στα ναυ-
πηγεία της Σύρου, με τους απεργούς
να διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους,
και οι εκτός εργασίας εδώ και 17 μή-
νες συμβασιούχοι εργαζόμενοι του
ΟΑΕΕ καταλαμβάνουν τα γραφεία
του Οργανισμού από τις 10/5.

Στις 8/5 τα κέρδη του Λάτση στέλ-
νουν στο νοσοκομείο, βαριά τραυμα-
τισμένους 6 εργάτες από πυρκαγιά

που ξέσπασε στα διυλιστήρια των
ΕΛΠΕ, αποτέλεσμα ελλιπών μέτρων
ασφαλείας κι εντατικοποίησης της
δουλειάς. Τέσσερις από αυτούς στη
συνέχεια θα χάσουν τη μάχη με το
θάνατο. Οι εργάτες των ΕΛΠΕ, οργι-
σμένοι κατεβαίνουν σε απεργία που
θα κρατήσει αρκετές ημέρες.

Στις 11/5, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ
συλλογικά, οργανωμένα και με δική
τους πρωτοβουλία, διαδηλώνουν, ανοί-
γουν τη σφραγισμένη μέχρι τότε πύλη
του Ραδιομεγάρου και με υψωμένες
γροθιές επιστρέφουν. Συλλαλητήριο
στο Ραδιομέγαρο με σύνθημα “Νικήσα-
με και συνεχίζουμε” θα πραγματοποι-
ήσουν κι ένα μήνα μετά, ημέρα επίση-
μης επαναλειτουργίας της ΕΡΤ.

Η στροφή αριστερά αντικατοπτρί-
ζεται και στις φοιτητικές εκλογές στις
13/5, με τα αριστερά ψηφοδέλτια να
καταγράφουν ποσοστά πάνω από
44% και μέσα σε αυτά την αντικαπιτα-
λιστική αριστερά να φτάνει το 14%.

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματο-
ποιείται και το τετραήμερο Φεστιβάλ
Μαρξισμός 2015 στην ΑΣΟΕΕ από
τις 21 μέχρι τις 24 του Μάη.

Ιούνης
Ο Ιούνης ανοίγει με το κίνημα

ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στις
Σκουριές, να κατεβαίνει στην Αθήνα

(3/6) και να διαδηλώνει με σύνθημα
“Τσίπρα – Λαφαζάνη – Τσιρώνη η
υπομονή τελειώνει”.

Δέκα μέρες μετά είναι η σειρά του
LGBTQ κινήματος να διαδηλώσει στο
μαζικότερο Pride ενώ εκτός από τη
Θεσσαλονίκη, για πρώτη φορά ανά-
λογη κινητοποίηση γίνεται και στο
Ηράκλειο της Κρήτης.

Στην αρένα των διαπραγματεύσε-
ων οι εκβιασμοί των δανειστών συνε-
χίζονται και μια νέα συμφωνία λιτότη-
τας έρχεται ολοένα και πιο κοντά
στην υπογραφή. Το Σύνταγμα γεμίζει
από χιλιάδες κόσμο στις 21/6 σε συλ-
λαλητήριο της ΑΔΕΔΥ, με την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ να πρωτοστατεί και τους
διαδηλωτές να φτάνουν να κρεμούν
πανό ενάντια στη συμφωνία ακόμα
και πάνω στο περιστύλιο του κοινο-
βουλίου. Σε δημοσκόπηση που δημο-
σιεύτηκε στην Αυγή το 84% των ψη-
φοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ  ήταν αντίθετο
με τις υποχωρήσεις της κυβέρνησης.
Ο Τσίπρας το βράδυ της 26ης Ιούνη
αναγκάζεται να προκηρύξει δημοψή-
φισμα για τις 5 του Ιούλη. Το ερώτη-
μα είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην πρόταση των
δανειστών, ενός νέου μνημονίου
σκληρής λιτότητας. Γρήγορα όμως
στα μυαλά όλου του κόσμου, το ερώ-
τημα είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ στα μνημόνια,
στους εκβιαστές, στις Τρόικες, στους

συμβιβασμούς.

Ιούλης
Οι επόμενες δέκα μέρες είναι μέρες

απίστευτης ταξικής πόλωσης. Η μάχη
του ΟΧΙ δίνεται σε κάθε χώρο δουλει-
άς, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε κοινωνι-
κό χώρο γενικότερα. Εργατικά συνδι-
κάτα καλούν τα μέλη τους να ψηφί-
σουν ΟΧΙ. Τα συλλαλητήρια υπέρ του
ΟΧΙ γεμίζουν ασφυκτικά το κέντρο της
Αθήνας και κάθε πόλης, ακόμα και
έξω από τα σύνορα της χώρας. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δίνει όλες της τις δυ-
νάμεις σε αυτή τη μάχη την ίδια στιγ-
μή που ο ΣΥΡΙΖΑ ταλαντεύεται αν θα
ματαιώσει το δημοψήφισμα που ο
ίδιος κάλεσε. Μεγάλο μέρος του κό-
σμου του ΚΚΕ, που καλούσε σε άκυ-
ρο/αποχή, δεν ακολούθησε τη γραμ-
μή και ψηφίζει ΟΧΙ. 

Η καμπάνια για το ΝΑΙ επιστράτευ-
σε όλο τον αστικό κόσμο κι όλα τα μέ-
σα τρομοκράτησης. Οι τράπεζες
έκλεισαν και μπήκε όριο αναλήψεων –
κάνοντας το αντικαπιταλιστικό αίτημα
της κρατικοποίησης τους με εργατικό
έλεγχο, τη μόνη ρεαλιστική απάντηση.
Τα ΜΜΕ εν χορώ τρομοκρατούσαν επί
24ώρου βάσεως για τις συνέπειες που
θα έχει η επικράτηση του ΟΧΙ, παρου-
σιάζοντας εικόνες ψευδών όπως απο-

δείχτηκαν συσχετισμών υπέρ του ΝΑΙ,
μιλώντας για το δράμα των συνταξι-
ούχων που στήνονται στα ΑΤΜ κλπ. 

Οι Σόιμπλε παίρνουν ανοικτά θέση
“απειλώντας” με έξοδο από το ευρώ,
σε περίπτωση επικράτησης του ΟΧΙ.
Τα κόμματα του ΝΑΙ, προσπάθησαν
ανεπιτυχώς να μιμηθούν τις συγκεν-
τρώσεις του ΟΧΙ. Τα αφεντικά ναυλώ-
νουν πούλμαν για τη συγκέντρωση
του ΝΑΙ στο Καλλιμάρμαρο, υπό την
απειλή της απόλυσης ή της απληρω-
σιάς αλλά κόσμος που έμπαινε στα
λεωφορεία, πήγαινε στη συγκέντρω-
ση του ΟΧΙ στο Σύνταγμα.

Τα αποτελέσματα του δημοψηφί-
σματος την Κυριακή 5/7 δείχνουν
τους πραγματικούς συσχετισμούς
στην κοινωνία: ΟΧΙ 61,3%. Στις εργα-
τογειτονιές της Δυτικής Αθήνας ή του
Πειραιά, το ΟΧΙ ξεπερνά το 70%. Δε-
κάδες χιλιάδες αγωνιστές κι αγωνί-
στριες διαδηλώνουν μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες γιορτάζοντας τη νίκη
και διεκδικώντας το αποτέλεσμα να
σημάνει το ξήλωμα των μνημονίων.

Όμως η απόφαση από την κυβέρ-
νηση είναι ήδη ειλημμένη: Στη συνε-
δρίαση του Eurogroup στις 13/7 κά-
τω από τις απειλές και τους εκβια-
σμούς των “εταίρων” του στην ΕΕ, ο
Τσίπρας προχωράει σε συμφωνία με
την τρόικα για το τρίτο Μνημόνιο. Η
πορεία των συμβιβασμών που ξεκινά

από την πρώτη μέρα της κυβέρνησης
το Γενάρη, κορυφώνεται λίγα μόνο
24ωρα μετά το ΟΧΙ. 

Διεθνώς μιλούν για πραξικόπημα
και η φράση This is a coup (αυτό είναι
πραξικόπημα) κυριαρχεί στο διαδί-
κτυο με πάνω από ένα δις χτυπήματα.
Στις 15/7 πραγματοποιείται η πρώτη,
πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία ενάν-
τια στο νέο μνημόνιο. Στις 22/7 ΑΔΕ-
ΔΥ, Ομοσπονδίες του ιδιωτικού το-
μέα, ο Συντονισμός Ενάντια στα Κλει-
σίματα και τις Διαθεσιμότητες και χι-
λιάδες κόσμου, διαδηλώνουν ξανά,
την ώρα ψήφισης του δεύτερου πακέ-
του προαπαιτούμενων μέτρων.

Αύγουστος
Η κυβέρνηση αποφασίζει να ψηφί-

σει το νέο μνημόνιο στη Βουλή μέσα
στο δεκαπενταύγουστο προκειμένου
να αποφύγει τις αντιδράσεις. 

Οι συγκεντρώσεις όμως στο Σύν-
ταγμα συνεχίζονται κι όταν τελικά έρ-
χεται στη Βουλή το νέο μνημόνιο ση-
μαίνει την κορύφωση της κόντρας
στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. 32 βου-
λευτές του καταψηφίζουν το νέο μνη-
μόνιο, άλλοι 11 ψηφίζουν παρών και
ο Τσίπρας καταφέρνει να το περάσει
με τις ψήφους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ,
του Ποταμιού και των ΑΝΕΛ. 23 από
τους καταψηφίσαντες βουλευτές,
σύσσωμη η Αριστερή Πλατφόρμα κι
όχι μόνο ανακοινώνουν την αποχώρη-
ση από το ΣΥΡΙΖΑ και το σχηματισμό
της Λαϊκής Ενότητας. Το επόμενο
διάστημα οι αποχωρήσεις συνεχίζον-
ται κατά κύματα. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ
κοντεύει να διαλυθεί μετά την παραί-
τηση και την αποχώρηση της πλει-
οψηφίας του κεντρικού συμβουλίου
της. Ο Τσίπρας προκηρύσσει νέες
εκλογές για τις 20 Σεπτέμβρη. 

Σεπτέμβρης
Παρότι σε προεκλογική περίοδο οι

εργατικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται. 

Στις 5/9, χιλιάδες εργαζόμενοι δια-
δηλώνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης. ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ΕΕΚ αποφασί-
ζουν να κάνουν κοινό ενωτικό κατέβα-
σμα στις εκλογές και απλώνουν την
καμπάνια για την αντικαπιταλιστική
εναλλακτική σε όλη τη χώρα. Η κεντρι-
κή τους προεκλογική συγκέντρωση
στην Αθήνα ολοκληρώνεται με μια μα-
ζική διαδήλωση στα γραφεία της ΕΕ.

Στις εκλογές της 20/9, ο ΣΥΡΙΖΑ
επανεκλέγεται μπροστά στον κίνδυνο
να επιστρέψει η δεξιά στην κυβέρνηση
και με υποσχέσεις ότι θα μπορέσει να
διαχειριστεί τα μνημόνια “με ανθρώπι-
νο πρόσωπο”. Παρόλα αυτά χάνει
300.000 ψήφους. Η Νέα Δημοκρατία

μπαίνει σε βαθιά κρίση ενώ στα αριστε-
ρά του ΣΥΡΙΖΑ παρά το ότι η ΛΑΕ χα-
ραμίζει την ευκαιρία να μπει στη Βουλή
με 2,9%, τα ποσοστά ΛΑΕ, ΚΚΕ και ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ πλησιάζουν μαζί το 10%.

Οκτώβρης
Η νίκη του Τσίπρα δεν σημαίνει κλεί-

σιμο των αγώνων. Η εφαρμογή του
μνημονίου και η εκταμίευση, η πρό-
οδος της νέας δανειακής σύμβασης
μεταφράζονται σε κύκλους νέων σκλη-
ρών “προαπαιτούμενων” μέτρων που
πρέπει να περάσουν από τη Βουλή. 

Η αντίσταση στις ιδιωτικοποιήσεις,
τις περικοπές συντάξεων και τη διά-
λυση των ταμείων που φέρνει η με-
ταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, η διεκ-
δίκηση χρηματοδότησης και προσλή-
ψεων για Υγεία και Παιδεία είναι τα
κέντρα γύρω από τα οποία οργανώ-
νονται οι κινητοποιήσεις.

Στον Πειραιά, σωματεία και φορείς
της περιοχής συντονίζονται και δια-
δηλώνουν στη Δραπετσώνα κατά εκα-
τοντάδες στις 10/10 ενάντια στις ιδιω-
τικοποιήσεις. Στις 13/10 η ΠΟΕ ΟΤΑ
κατεβάζει τα απορριμματοφόρα έξω
από το Υπ. Εργασίας ενάντια στην
εξαίρεση των εργατών καθαριότητας
από τα Βαρέα κι Ανθυγιεινά Επαγγέλ-
ματα. Δάσκαλοι και καθηγητές οργα-
νώνουν κινητοποιήσεις διαμαρτυρό-
μενοι για τα χιλιάδες κενά στα σχο-
λεία. Στα νοσοκομεία ξεσπά “αντάρτι-
κο” κινητοποιήσεων με στάσεις εργα-
σίας και απεργίες ενάντια στην συνε-
χιζόμενη υποβάθμιση της Υγείας. Οι
φοιτητές στις σχολές του Ρεθύμνου
καταλαμβάνουν για 4 βδομάδες το
πανεπιστήμιο ενάντια στη διάλυση
των δικαιωμάτων τους σε σίτιση, στέ-
γαση και μεταφορά. Στις 16/10 πραγ-
ματοποιείται νέο μαζικό συλλαλητή-
ριο στο Σύνταγμα ενάντια στην ψήφι-
ση των νέων προαπαιτούμενων μέ-
τρων. Στις 22/10 είναι σειρά των λιμε-
νεργατών να απεργήσουν και να δια-
δηλώσουν υπό βροχή έξω από το
υπουργείο Ναυτιλίας. Αυτές και οι δε-
κάδες άλλες εργατικές κινητοποι-
ήσεις με το “καλημέρα” μετά τις
εκλογές είναι που αναγκάζουν τη
συνδικαλιστική γραφειοκρατία να
προκηρύξει πανεργατική απεργία
στις 12 Νοέμβρη.

Νοέμβρης
Την 1η του Νοέμβρη γίνεται η πα-

νελλαδική συνέλευση του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Κλεισίματα και τις
Διαθεσιμότητες που μετονομάζεται
σε Συντονισμός Ενάντια στα Μνημό-
νια και συμμετέχουν εργαζόμενοι
από δεκάδες χώρους.

Την επόμενη μέρα οι ναυτεργάτες κα-
τεβαίνουν σε απεργία διαρκείας η οποία
κρατάει 4 ημέρες με συνεχείς περιφρου-
ρήσεις στους καταπέλτες των καραβιών
σε συνεργασία με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το
Συντονισμό. Στη Θεσσαλονίκη, η ιστορι-
κή εφημερίδα Αγγελιοφόρος βάζει λου-

κέτο και οι 110 εργαζόμενοι αρχίζουν να
εκδίδουν απεργιακά φύλλα. 

Στους δήμους, πρόβα για την πανεργα-
τική γίνεται με τις καταλήψεις των δημαρ-
χείων που οργανώνει η ΠΟΕ ΟΤΑ στις
4/11. Οι 5μηνίτες εργαζόμενοι στους δή-
μους ξεκινούν έναν μεγάλο αγώνα συντο-
νιζόμενοι από τα κάτω για τη διεκδίκηση
μόνιμης και σταθερής εργασίας.  

Απεργίες διαρκείας γίνονται και στα ερ-
γοστάσια Ανακύκλωσης σε Γιάννενα και
Ηράκλειο ενάντια στις απολύσεις. Στα
Γιάννενα μάλιστα μετά από 17 μέρες
απεργίας οι απολύσεις θα μπλοκαριστούν. 

Στις 12 Νοέμβρη η επιτυχία της πα-
νεργατικής απεργίας ξεπερνά κάθε
προσδοκία. Σε δεκάδες χώρους γί-
νονται από νωρίς το πρωί περιφρου-
ρήσεις ενώ οι απεργιακές διαδηλώ-
σεις θυμίζουν τις μεγάλες γενικές
απεργίες της διετίας 2010 – 2012. Η
επιτυχία της γενικής απεργίας δίνει
νέα ώθηση σε μια σειρά κλάδους να
κλιμακώσουν και βάζει τις πιέσεις για
νέα πανεργατική απεργία στις 3/12. 

Οι εργαζόμενοι σε ΟΣΕ, Λιμάνια και
συγκοινωνίες συντονίζονται για κοινό
απεργιακό αγώνα ενάντια στις ιδιωτι-
κοποιήσεις, οι 5μηνίτες συνεχίζουν με
μαζικές εβδομαδιαίες κινητοποιήσεις.
Η κυβέρνηση αναβάλει το ασφαλιστι-
κό που οι αρχικοί σχεδιασμοί προ-
έβλεπαν να έχει ψηφιστεί αρχές του
Νοέμβρη, για τη νέα χρονιά.

Δεκέμβρης
Οι εργαζόμενοι στα Καρφούρ

απεργούν την 1η Δεκέμβρη και οι
υγειονομικοί οργανώνουν πανυγει-
ονομική απεργία στις 2/12. 

Η επόμενη ημέρα είναι η ημέρα νέου πα-
νεργατικού απεργιακού λουκέτου με δεκά-
δες χιλιάδες απεργούς να διαδηλώνουν
στο κέντρο της Αθήνας και άλλων πόλεων.
Απεργιακοί αγώνες διαρκείας ξεσπούν και
στα εργοστάσια Ροδόπη, Ζούρας ενάντια
σε απολύσεις και απληρωσιά. Οι εργαζόμε-
νοι στις Περιφέρειες απεργούν στις 11/12,
λιμενεργάτες και σιδηροδρομικοί στις
21/12. Οι 5μηνίτες κλιμακώνουν με καταλή-
ψεις δημαρχείων και κατασκήνωση στο Υπ.
Εργασίας που φτάνουν να τραβήξουν την
ΑΔΕΔΥ σε πανδημοσιοϋπαλληλική στάση
εργασίας στις 23/12, κλείνοντας με απερ-
γιακό τρόπο ένα έτος γεμάτο αγώνες, ανα-
τροπές και προκλήσεις για το εργατικό κί-
νημα και την αριστερά.

Η χρονιά του εργατικού ΟΧΙ
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Τ
ον Απρίλη του 2015 μετά από
καθυστέρηση πολλών μηνών
επιτέλους ξεκίνησε η δίκη της

Χρυσής Αυγής. Εννιά μήνες μετά, μέ-
σα στην αίθουσα των δικαστηρίων
κόντρα σε κάθε είδους μεθοδεύσεις
και κωλύματα, η αλήθεια για την εγ-
κληματική ναζιστική οργάνωση έχει
αρχίσει να αποκαλύπτεται βήμα το
βήμα.  

Η δίκη ξεκίνησε με μέλη της Χ.Α
ανενόχλητα από την αστυνομία να ξυ-
λοκοπούν αυτόπτες μάρτυρες την
πρώτη μέρα. Οι βουλευτές της Χ.Α,
ένας-ένας, αποφυλακίστηκαν, συνεχί-
ζοντας την "πολιτική" και χρηματοδο-
τούμενη από το κράτος δράση τους,
μην παρουσιαζόμενοι στα δικαστή-
ρια.    

Η υπεράσπισή τους χρησιμοποίησε
ενστάσεις και κάθε δικονομίστικο κόλ-
πο για να καθυστερήσει η κανονική
έναρξη. Επιδίωξε ανεπιτυχώς να απο-
βάλει την πολιτική αγωγή του αντιφα-
σιστικού κινήματος από τη δίκη. Επι-
διώκει την τρομοκράτηση των μαρτύ-
ρων με μηνύσεις για "ψευδομαρτυρία".

Το δικαστήριο απαγόρεψε την κατα-
γραφή μιας τόσο σημαντικής δίκης με
άλλον τρόπο, πέρα από το στυλό του
γραμματέα. Απαγόρεψε την προβολή
βίντεο, συνομιλιών και υλικού από το
ηλεκτρονικό αρχείο της δικογραφίας,
υλικό κρίσιμο για την εξέταση των μαρ-
τύρων και την εξέλιξη της δίκης.

Μεταφορά  
Κυβέρνηση και Εφέτες επιμένουν

στη διεξαγωγή της δίκης στις φυλα-
κές Κορυδαλλού και όχι στο Εφετείο.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Παρα-
σκευόπουλος, που δεσμεύθηκε ότι η
δίκη θα μεταφερθεί στο Εφετείο το
Σεπτέμβρη, αποδείχτηκε ένας ψεύτης
του χειρίστου είδους. Η αίθουσα δια-
μορφώθηκε αλλά δόθηκε για άλλη δί-
κη.

Κόντρα σε όλες αυτές τις μεθοδεύ-
σεις, το αντιφασιστικό κίνημα έδωσε
καθημερινά το παρών στα δικαστήρια,
στους δρόμους, στις γειτονιές - σε αν-
τίθεση με τους δικαστές και την κυβέρ-
νηση που έδωσαν όσο χρόνο ήθελαν
στους νεοναζί και -ακόμα και με δηλώ-
σεις εκπροσώπων της- έτεινε χέρι βοη-
θείας στο σχέδιο της Χ.Α να επανανο-
μιμοποιήσει την παρουσία της σαν νό-
μιμο κόμμα. 

Η Χ.Α είναι απομονωμένη, αποδυνα-
μωμένη, κόντρα στις κασσάνδρες που
προφήτευαν ότι "η δίκη θα τους δυνα-
μώσει". Το αντιφασιστικό κίνημα είναι
εδώ και θα παραμείνει ακόμα πιο απο-
φασιστικά για να μην δώσει πολιτικό
και φυσικό χώρο στους φασίστες να
εκμεταλλευτούν είτε τις κωλοτούμπες
του ΣΥΡΙΖΑ, είτε το προσφυγικό κύμα.

Και δίκης 
των Ναζί

Χρονιά αντιρατσισμού
Τ

ο 2015 για τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες στην Ελ-
λάδα ξεκίνησε, όπως και για

τους ντόπιους, γεμάτο προσδοκίες
για τις μεγάλες αλλαγές που έρχον-
ται. Η εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ στην κυ-
βέρνηση συνοδεύτηκε από τη δημι-
ουργία για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα Υπουργείου Μετανάστευσης.
Ακόμα και αν, όπως από πολύ νωρίς
άρχισε να φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
θα κατέληγε τελικά να εκπληρώσει
τις δεσμεύσεις του για σκίσιμο των
μνημονίων, αρκετοί έλπιζαν ότι του-
λάχιστον θα μπορούσε να επιβάλει
αλλαγές σε θέματα που δεν θα εί-
χαν άμεσο οικονομικό κόστος.

Παραδείγματος χάρη η Αμυγδαλέ-
ζα. Την Πέμπτη 19 Φλεβάρη έγινε αν-
τιρατσιστικό συλλαλητήριο στα Προ-
πύλαια που κάλεσαν η Πακιστανική
Κοινότητα Ελλάδας και η ΚΕΕΡΦΑ
με αίτημα να κλείσει το στρατόπεδο
της Αμυγδαλέζας, που αποτελούσε
και δέσμευση της κυβέρνησης. Στις
21 Φεβρουαρίου έγινε από αντιρα-
τσιστικές οργανώσεις κι άλλη διαδή-
λωση στην Αμυγδαλέζα. Μια βδομά-
δα μετά, στις 28/2 εκατοντάδες με-
τανάστες από τη Γουϊνέα διαδήλω-
σαν στην πλ. Αμερικής μετά τον άδι-
κο θάνατο του 20χρονου Μοχάμεντ
Καμαρά στο αστυνομικό τμήμα Κηφι-
σιάς γιατί δεν του έδωσαν φάρμακα
για το διαβήτη. Ήταν ο τέταρτος θά-
νατος μετανάστη σε χώρο κράτησης
μέσα στο διάστημα ενός μήνα.

Αυτές οι πιέσεις ανάγκασαν την
κυβέρνηση να αφήσει ελεύθερους
μετανάστες που κρατούνταν παρά-
νομα 18 και 25 μήνες σε άθλιες συν-
θήκες και να σταματήσουν οι καθη-
μερινές επιχειρήσεις σκούπα. Όμως
το κολαστήριο της Αμυγδαλέζας δεν
έκλεισε ποτέ.

Ακολούθησαν οι κινητοποιήσεις
στις 21 Μάρτη. Στην Ελλάδα και σε
όλη την Ευρώπη πραγματοποιήθη-
καν συλλαλητήρια: Λονδίνο, Γλασκώ-
βη, Εδιμβούργο, Κάρντιφ, Δουβλίνο,
Κόρκ, Νέα Υόρκη, Άμστερνταμ, Γάν-
δη, Κοπεγχάγη, Βερολίνο, Βιέννη,
Βουδαπέστη, Ρώμη, Τορίνο, Βαρκε-
λώνη, Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη,
Χανιά, Λευκωσία, Παρίσι. Στις 21
Μάρτη, δεκάδες χιλιάδες διαδήλω-
σαν σε σχεδόν 50 πόλεις σε όλη την
Ευρώπη ενάντια στον ρατσισμό, την
ισλαμοφοβία, τον σεξισμό, τον φασι-
σμό. Το “Ιθαγένεια για όλα τα παι-
διά” στα μπαλόνια των παιδιών από
την Κοινότητα των Αφγανών ήταν
ένα από τα βασικά αιτήματα δίπλα
στο άσυλο στους πρόσφυγες, νομι-
μοποίηση για τους μετανάστες, να
κλείσουν τα στρατόπεδα, να καταδι-
καστούν οι δολοφόνοι της Χ.Α.

Στην Ελλάδα η καμπάνια που
κράτησε τρεις ολόκληρους μήνες
συνοπτικά περιλάμβανε πάνω από

40 εκδηλώσεις σε πόλεις, συνοι-
κίες και σχολές, εξορμήσεις σε πά-
νω από 50 σχολεία και πάνω από
200 χώρους δουλειάς, δεκάδες εκ-
δηλώσεις μαθητών και εκπαιδευτι-
κών, μοίρασμα υλικού σε 7 γλώσ-
σες στις γειτονιές των μεταναστών
και 15 τζαμιά της Αθήνας, αποφά-
σεις στήριξης πάνω από 70 εργατι-
κών Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέν-
τρων, Συνδικάτων, Συλλόγων Ερ-
γαζομένων, 11 Φοιτητικών Συλλό-
γων, 13 Κοινοτήτων και οργανώσε-
ων μεταναστών, 6 Δημοτικών Συμ-
βουλίων, πάνω από 30 δημοτικών
παρατάξεων, στεκιών, πολιτικών
οργανώσεων και άλλων συλλογικο-
τήτων και στήριξη από εκατοντά-
δες καλλιτέχνες σε όλη τη χώρα.

Ιθαγένεια
Τελικά το νομοσχέδιο για την Ιθα-

γένεια ήρθε στη Βουλή τον Ιούνη λί-
γο πριν το δημοψήφισμα. Ψηφίστηκε
επί της αρχής στις 25/6 και στη συνέ-
χεια διακόπηκε λόγω της εξαγγελίας
του δημοψηφίσματος για να ακολου-
θήσει στις 7-8 Ιούλη η ψηφοφορία
και επί των άρθρων. 

Ο νόμος ήταν, το λιγότερο, κατώ-
τερος των προσδοκιών και των πε-
ριστάσεων αφού με διάφορους
όρους άφησε έξω από την χορήγη-
ση ιθαγένειας το μεγαλύτερο μέρος
από τα περίπου 200.000 παιδιά δεύ-
τερης γενιάς που έχουν γεννηθεί
και μεγαλώσει στην Ελλάδα. Όσον
αφορά στο ζήτημα της νομιμοποί-
ησης, συνέχισε την πολιτική της μη
νομιμοποίησης νέων μεταναστών
χωρίς να βελτιώσει στο παραμικρό
τη διαδικασία για όσους θεωρούν-
ται ήδη επί μακρόν διαμένοντες. 

Τη δεξιά στροφή της κυβέρνησης
δεν ακολούθησε ο κόσμος. Αν για

την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το κα-
λοκαίρι του 2015 ήταν το καλοκαίρι
του "ρεαλισμού" και του συμβιβα-
σμού, για τους πρόσφυγες, τους με-
τανάστες και το αντιρατσιστικό κίνη-
μα ήταν το καλοκαίρι του "όλα είναι
δυνατά" και της αλληλεγγύης. Οι
πρόσφυγες με αποφασιστικότητα,
συλλογικότητα και την αλληλεγγύη
των ντόπιων τρύπησαν τα σύνορα
της Ευρώπης Φρούριο ξεσηκώνον-
τας τον κόσμο στη Γερμανία, την Αγ-
γλία, ακόμα και σε χώρες που δεν
φημίζονται για τεράστια κινήματα
όπως η Αυστρία.

Χιλιάδες κόσμος βρέθηκε στον
πλευρό των προσφύγων ξεκινώντας
από τα νησιά, που ήδη από την Άνοιξη
καταλάβαιναν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη
ένα τεράστιο προσφυγικό και μετανα-
στευτικό κύμα. Στη Λέσβο, οι αλλη-
λέγγοι είχαν να αντιμετωπίσουν την
καταστολή της αστυνομίας και του λι-
μενικού που τους έστελνε στο αυτό-
φωρο, σαν διακινητές, αν τολμούσαν
να βοηθήσουν τους πρόσφυγες - κάτι
που σταμάτησε μετά από κινητοποί-
ηση του κόσμου. Στην Κω είχαν να αν-
τιμετωπίσουν δίπλα σε αστυνομικούς
που δεν δίστασαν να βγάλουν μαχαί-
ρια και τη δημοτική αρχή που, αντί να
οργανώσει τη φιλοξενία, σε ανοιχτή
επικοινωνία με τους βουλευτές της
Χ.Α κυνηγούσε τους πρόσφυγες. 

Όταν οι πρόσφυγες άρχισαν να κατα-
φθάνουν μαζικά στην Αθήνα και το Πε-
δίον του Αρεως να μετατρέπεται σε
πρόχειρο καταυλισμό με τους Σαμαρά-
δες και τα ΜΜΕ να ουρλιάζουν ρατσι-
στικά για τους "λαθρο-μετανάστες" που
λιάζονται στις πλατείες, εκατοντάδες
κόσμος ακόμα και μέσα στο βαθύ Αύ-
γουστο βρέθηκε στο πλευρό τους, προ-
σφέροντας νερό, τρόφιμα, είδη πρώτης
ανάγκης, ρουχισμό. Ενώ αρχικά η

υπουργός Μετανάστευσης δήλωνε ότι
θα βρεθεί χώρος για να στεγαστούν
"εκτός Αττικής", τελικά κάτω από πιέσεις
άνοιξε σαν χώρος φιλοξενίας ο Ελαι-
ώνας, στη συνέχεια το Ελληνικό και τέ-
λη Σεπτέμβρη λίγες μέρες μετά τις
εκλογές το Παλαί στο Γαλάτσι - μετά
από δύο αντιρατσιστικές συγκεντρώσεις
στην πλ. Βικτωρίας όπου την εμφάνισή
τους προσπάθησαν να κάνουν "επιτρο-
πές αγανακτισμένων" και χρυσαυγίτες. 

Ανοιχτά σύνορα
Όλοι αυτοί απομονώθηκαν. Κυ-

ριολεκτικά εκατοντάδες συνδικά-
τα, οργανώσεις, αθλητικοί, πολιτι-
στικοί σύλλογοι, σύλλογοι φιλά-
θλων και δεκάδες χιλιάδες κόσμου
κινητοποιήθηκαν, συγκεντρώνον-
τας πράγματα και βοηθώντας οι
ίδιοι, προσπαθώντας να καλύψουν
το τεράστιο κενό της σχεδόν από-
λυτης ανυπαρξίας οποιασδήποτε
ουσιστικής στήριξης σε μέσα και
προσωπικό από την πλευρά της
κυβέρνησης. 

Το τέλος του 2015 ήταν γεμάτο από
αντιρατσιστικές-αντιφασιστικές διαδη-
λώσεις, που ξεκίνησαν στις 18 Σεπτέμ-
βρη με μαζικά συλλαλητήρια σε όλη
την Ελλάδα στην επέτειο της δολοφο-
νίας του Παύλου Φύσσα και θα κορυ-
φωθούν τη νέα χρόνια, στις 23-24 Γε-
νάρη στον Έβρο με αίτημα να πέσει ο
φράχτης-να ανοίξουν τα σύνορα.  

Μπροστά στην αντεπίθεση της
ΕΕ που "θωρακίζει" την Ευρώπη
Φρούριο αποφασίζοντας αναβάθμι-
ση της Φρόντεξ και την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που συμφωνεί, φτιά-
χνοντας στρατόπεδα "διαλογής" και
στέλνοντας ΜΑΤ σε πρόσφυγες και
αλληλέγγυους από την Ειδομένη
μέχρι τον Πλάτανο της Συκαμιάς,
λέμε ένα μεγάλο No Pasaran.

25/6 Διαδήλωση 
έξω από τη Βουλή 
την ημέρα ψήφισης 
του νομοσχεδίου 
για την Ιθαγένεια

Κείμενα: Γιώργος Πίττας
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Τ
ο 2015 ήταν χρονιά όξυνσης της οικονο-
μικής κρίσης και των παγκόσμιων ιμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων,

πολιτικής κρίσης των από τα πάνω, αλλά και
αγώνων και ριζοσπαστικοποίησης από τα κά-
τω. 

Το καλοκαιρινό χρηματιστηριακό κραχ που
συγκλόνισε την Κίνα μπορεί να πέρασε «στο
ντούκου» στην Ελλάδα λόγω capital controls,
αλλά τράνταξε τον παγκόσμιο καπιταλισμό.
Και ενώ οι τραπεζίτες από την Κίνα και την Ια-
πωνία ως τις ΗΠΑ και την ΕΕ προσπαθούν με
δυσκολία να ισορροπήσουν ανάμεσα στα χα-
μηλά ή ψηλά επιτόκια και ανάμεσα στην ποσο-
τική χαλάρωση και τη σκληρή λιτότητα, η οικο-
νομική ανάπτυξη, σε όποιες χώρες υπήρχε,
επιβραδύνεται. 

Η κρίση δεν είναι μονο οικονομική. Το 2015
οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στους παγκόσμιους
ιμπεριαλισμούς οξύνθηκαν. Η χρονιά ξεκίνησε
με ΗΠΑ, Ρωσία και ΕΕ να αντιμάχονται για το
έλεγχο υποδαυλίζοντας ένα εμφύλιο πόλεμο
στην Ουκρανία και τελείωσε με θερμά επεισό-
δια όπως αυτά που είδαμε το Νοέμβρη μεταξύ
των «ειρηνοποιών» χωρών της νατοϊκής Τουρ-
κίας και της Ρωσίας πάνω από τη Συρία. 

Τον ίδιο μήνα ο αρχιναύαρχος της Κίνας επι-
σήμανε στον Αμερικάνο ομόλογό του ότι η κα-
τάσταση στη Νότια Κινέζικη Θάλασσα οδηγεί-
ται σε πόλεμο. Ο Ειρηνικός Ωκεανός, όπου η
κυβέρνηση Ομπάμα έχει μετατοπίσει τις πρω-
τοβουλίες του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού
έχει γεμίσει από πάνοπλους στόλους που πάνε
κι έρχονται με την ίδια συχνότητα που αερο-
πλάνα όλων των σημαιών πετάνε πάνω από
τον ουρανό της Συρίας.

Μπορεί στις 21-22 Δεκέμβρη ο Τσίπρας να
βεβαίωσε στην Αθήνα τον πρόεδρο Αμπάς ότι
η συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ δεν στρέφεται
εναντίον τρίτων αλλά δεν λέει την αλήθεια.
Στην Παλαιστίνη, το κράτος του Ισραήλ και οι
έποικοι, από τα τέλη καλοκαιριού, έχουν αφή-
σει πίσω τους δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες
τραυματίες ενώ ταυτόχρονα εντείνουν την κα-
ταστολή και τον εποικισμό εις βάρος του Πα-
λαιστινιακού λαού. Πολλοί σχολιαστές αναφέ-
ρονται σε σιωπηλή τρίτη παλαιστινιακή Ιντι-
φάντα.

Την ίδια στιγμή, που εξαιτίας των ιμπεριαλι-
στικών επεμβάσεων και των απότοκών τους
όπως το ISIS, οι ντόπιοι πληθυσμοί εξοντώνον-
ται και εγκαταλείπουν κατά εκατομμύρια τη
Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν (στη μεγαλύτε-
ρη προσφυγική κρίση που έχει γνωρίσει ο πλα-
νήτης μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο), οι ηγέ-
τες όπως ο Ομπάμα και ο Ολάντ «απορούν»
γιατί ο πόλεμος χτυπάει πια τις καμπάνες μέ-
σα στο ίδιο το Παρίσι. Στη Γαλλία, αυτή η φι-
λοπόλεμη, ισλαμοφοβική, ρατσιστική πολιτική
των Σαρκοζί και των Ολάντ έστρωσε το δρόμο
στο φασιστικό μέτωπο της Μαρίν Λεπέν να πε-
ράσει με 25% στο 2ο γύρο των εκλογών όπου
και ηττήθηκε. 

Όμως το 2015 ήταν η χρονιά που σε μια σει-
ρά χώρες της ΕΕ η πολιτική κρίση συνοδεύτη-
κε με στροφή αριστερά. Η αρχή έγινε με τη νί-
κη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα το Γενάρη. Στις
εκλογές στην Πορτογαλία τον Οκτώβρη και
στην Ισπανία το Δεκέμβρη είχαμε δραματική
πτώση των παραδοσιακών κομμάτων της άρ-
χουσας τάξης που εκφράστηκε με ενίσχυση
των κομμάτων της αριστεράς (και όχι μόνο,
όπως έδειξαν οι περιφερειακές εκλογές του
Σεπτεμβρίου στην Καταλονία στέλνοντας μή-
νυμα ανεξαρτησίας από το Ισπανικό κράτος).

Νίκη της Αριστεράς καταγράφηκε και στην Βό-
ρεια Κύπρο. 

Αλλά ακόμα και σε χώρες όπως η Βρετανία,
που οι Τόρηδες κέρδισαν τις εκλογές, η ριζο-
σπαστικοποίηση που έχει εκφραστεί τα τελευ-
ταία χρόνια μέσα από απεργίες, φοιτητικές
διαδηλώσεις, αντιρατσιστικές και πρόσφατα
ξανά αντιπολεμικές κινητοποιήσεις εκφράστη-
κε στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος,
όταν το Σεπτέμβρη την ηγεσία πήρε με 60% ο
Τζέρεμι Κορμπιν, σπέρνοντας ανησυχίες σε
Τόρηδες και μπλερικούς. 

Κλιμάκωση καταστολής 

Στην Τουρκία καταγράφηκε η εκρηκτική
άνοδος του κόμματος HDP που έχει την υπο-
στήριξη μεγάλου τμήματος των Κούρδων και
της Αριστεράς, και στις εκλογές του Ιούνη
στέρησε από τον Ερντογάν την απόλυτη πλει-
οψηφία. Ενόψει των νέων εκλογών οι Κούρδοι
και το εργατικό κίνημα έγιναν στόχος δολοφο-
νικών επιθέσεων στην πόλη Σουρούτς και τελι-
κά στη συγκέντρωση των συνδικάτων και του
ΗDP στην ίδια την Άγκυρα, όπου εκατοντάδες
έχασαν τη ζωή τους. Η κλιμάκωση της κατα-
στολής από τον Ερντογάν, που έχει εξελιχθεί
σε ανοιχτό πόλεμο στο τουρκικό Κουρδιστάν,
δεν έχει καταφέρει να κάμψει την αντίσταση
αυτού του κινήματος.

Οι νίκες των δεξιών κομμάτων στις εκλογές
της Αργεντινής το Νοέμβρη και της Βενεζουέ-
λας το Δεκέμβρη δεν αντανακλούν τόσο μια
“αναγέννηση της Δεξιάς στην Λατινική Αμερι-
κή” αλλά περισσότερο τις αντιφάσεις μιας βα-
θιάς οικονομικής κρίσης που χαντακώνει οποι-
ονδήποτε πάει να τη διαχειριστεί – είτε πρόκει-
ται για το κόμμα του Τσάβες είτε για τους επι-
γόνους της Κίρχνερ. Από την άλλη, το 4% που
πήραν τα ψηφοδέλτια της επαναστατικής αρι-
στεράς στην Αργεντινή είναι ένα μικρό δείγμα
ότι η ριζοσπαστικοποίηση δεν έχει σταματήσει

στη Λατινική Αμερική. 
Στις ΗΠΑ το κίνημα ενάντια στις καθημερι-

νές δολοφονίες μαύρων και μεταναστών δεν
έχει σταματήσει να κατεβαίνει στους δρόμους
και να διαδηλώνει μαζικά ενάντια στη ρατσιστι-
κή αστυνομία του προέδρου Ομπάμα. 

Απεργιές

Το 2015 ήταν και χρονιά μεγάλων απεργιών
και διαδηλώσεων - και για να σημειώσουμε με-
ρικές: Απεργίες διαρκείας στη Λουφτχάνσα
και τους σιδηροδρόμους στη Γερμανία, ξεβρα-
κώματα των διευθυτών στην Air France, απερ-
γία στο Μετρό του Λονδίνου, μαζικό κίνημα
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού στην
Ιρλανδία, μαζικές διαδηλώσεις τον Οκτώβριο
στις Βρυξέλλες, γενικές απεργίες στην Νότιο
Κορέα, ενώ στη Νότιο Αφρική το απεργιακό κί-
νημα δίνει χώρο για την άνοδο μιας νέας ριζο-

σπαστικής αριστεράς στα αριστερά του Αφρι-
κανικού Κογκρέσου. 

Την παράδοση που άνοιξε πριν από 15 χρό-
νια το Σιάτλ και η Γένοβα συνέχισαν φέτος,
διαδηλώσεις όπως στις αρχές του χρόνου που
δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στην περικύ-
κλωση της ΕΚΤ στην Φρανκφούρτη, ενώ εκα-
τοντάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στο Βερολίνο
τον Οκτώβρη ενάντια στο TTIP, τη Διατλαντική
Συμφωνία για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις.
Το Δεκέμβρη στο Παρίσι οι απαγορεύσεις του
Ολάντ δεν εμπόδισαν τους διαδηλωτές να κα-
τέβουν στο δρόμο ενάντια στην καταστροφή
του κλίματος του πλανήτη που και το 2015 συ-
νεχίστηκε με αμείωτους ρυθμούς – άλλο ένα
δώρο του καπιταλισμού για τη χρονιά που μας
έρχεται, δίπλα στη φτώχεια, τον πόλεμο και το
ρατσισμό. 

Γ.Π.

ΚΡΑΧ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ, ΒΟΜΒΕΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ

Ένα σύστημα 
σε κρίση χωρίς τέλος

ΚΙΝΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΣΥΡΙΑ
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Χρήσιμα είναι τα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα
στις εκλογές των ΕΛΜΕ για νέα ΔΣ που έγιναν τον Δεκέμ-
βρη και συνεχίζονται. Φανερή είναι η μεγάλη πτώση των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων, της παράτα-
ξης που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι Παρεμβάσεις σε πολ-
λά σημεία ανεβαίνουν τόσο σε έδρες όσο και σε ψήφους.  

Στην Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας ψήφισαν 320, τα άκυρα και τα
λευκά ήταν 9. Πήραν: ΔΑΚΕ 90 ψήφοι και 2 έδρες, ΣΥ-
ΝΕΚ 84 ψήφοι και 2 έδρες, Προοδευτική Ενότητα
(πρώην ΠΑΣΚ) 69 ψήφοι και 2 έδρες, Παρεμβάσεις 34
ψήφοι και 1 έδρα (δεν είχε καμία), ΠΑΜΕ 34 ψήφοι.  

Στη Β’ ΕΛΜΕ ψήφισαν 261, τα άκυρα και τα λευκά ψη-
φοδέλτια ήταν 7. Το Ενωτικό Ψηφοδέλτιο πήρε 96 ψή-
φους και 3 έδρες, οι Παρεμβάσεις 91 και 3 έδρες, η ΔΑ-
ΚΕ 40 και 1 έδρα, ενώ το ΠΑΜΕ πήρε 27 ψήφους.  

Στη Γ’ ΕΛΜΕ ψήφισαν 578, τα άκυρα και τα λευκά
ήταν 21. Οι ΣΥΝΕΚ έπεσαν αλλά κράτησαν την πρώτη
θέση. Πήραν 234 ψήφους και 4 έδρες, η ΔΑΚΕ πήρε
170 ψήφους και 3 έδρες, το ΠΑΜΕ 86 ψήφους και 1
έδρα και οι Παρεμβάσεις 67 ψήφους και 1 έδρα. 

Στην Ε’ ΕΛΜΕ ψήφισαν 222, με 6 λευκά ή άκυρα ψηφο-
δέλτια. Πρώτη δύναμη αναδείχτηκαν οι Παρεμβάσεις με
119 ψήφους και 5 έδρες, το ΠΑΜΕ πήρε 37 ψήφους και 2
έδρες, η ΔΑΚΕ επίσης 37 ψήφους και 2 έδρες, ενώ οι ΣΥ-
ΝΕΚ πήραν 23 ψήφους και έχασαν την έδρα που είχαν.

Στην ΕΛΜΕ Περιστερίου (Α’ Δυτικής Αθήνας) ψήφισαν
486, ενώ τα άκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια έφτασαν
τα 22. Η ΔΑΚΕ πήρε 166 ψήφους και 3 έδρες, οι Παρεμ-
βάσεις 137 ψήφους και 2 έδρες, οι ΣΥΝΕΚ πήραν 85
ψήφους και 1 έδρα, ενώ το ΠΑΜΕ πήρε 76 ψήφους και
επίσης 1 έδρα.   

Στη Γ’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής ψήφισαν 489, τα άκυρα
και τα λευκά ήταν 12. Η Αγωνιστική Παρέμβαση πήρε
την πρώτη θέση με 168 ψήφους και τρεις έδρες στο νέο
ΔΣ, το ΠΑΜΕ πήρε 142 ψήφους και επίσης 3 έδρες, οι
ΣΥΝΕΚ 86 ψήφους και 2 έδρες, ενώ η ΔΑΚΕ πήρε 81
ψήφους και 1 έδρα. 

Στην ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας παρά την πτώση τους οι
ΣΥΝΕΚ κράτησαν την πρωτιά αφού πήραν 241 ψήφους
και 3 έδρες. Οι Παρεμβάσεις ανέβηκαν σε ψήφους, πή-
ραν 134 και κράτησαν τις 2 έδρες που είχαν, το ΠΑΜΕ
πήρε 110 ψήφους και 2 έδρες, η ΔΑΚΕ 34 ψήφους και
ένας ανεξάρτητος υποψήφιος 6. 

Στα συνολικά αποτελέσματα των 4 ΕΛΜΕ στη Θεσσα-
λονίκη ο μεγάλος χαμένος ήταν η παράταξη των ΣΥΝΕΚ
αφού έχασε τις 6 από τις 11 έδρες που είχε, ενώ ανέβη-
καν οι Παρεμβάσεις. 

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: ΔΑΚΕ 1092 ψήφοι
και 9 έδρες, ΠΑΜΕ 789 ψήφοι και 7 έδρες, Παρεμβάσεις
780 ψήφοι και 7 έδρες, ΣΥΝΕΚ 554 ψήφοι και 5 έδρες,
Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση (Δ’ ΕΛΜΕ) 322 ψήφοι και
3 έδρες, ΠΕΚ (πρώην ΠΑΣΚ) 310 ψήφοι και 4 έδρες, Αλ-
ληλεγγύη (Β’ ΕΛΜΕ) 166 ψήφοι και 1 έδρα, Αγωνιστικές
Κινήσεις 71 ψήφοι και 1 έδρα, Αντεπίθεση Εκπαιδευτικών
69 ψήφοι και Εκπαιδευτική Κίνηση (Α’ ΕΛΜΕ) 25 ψήφοι. 

Στην ΕΛΜΕ Δράμας ψήφισαν 631, τα άκυρα και λευκά
ήταν 53. Η ΔΑΚΕ πήρε 236 ψήφους και 3 έδρες, οι Πα-
ρεμβάσεις (στις προηγούμενες εκλογές συμμετείχαν
στο Ενωτικό Αριστερό Ψηφοδέλτιο) πήραν 138 ψήφους
και 2 έδρες, οι ΣΥΝΕΚ (συμμετείχαν στο Αριστερό Ενω-
τικό Ψηφοδέλτιο) 73 ψήφους και 1 έδρα, η παράταξη
«Αψηφ(η)ίστε τους» 60 ψήφους και 1 έδρα, το ΠΑΜΕ 43
ψήφους και ένας ανεξάρτητος υποψήφιος 28. 

Στην ΕΛΜΕ Ικαρίας-Φούρνων ψήφισαν 58, με 2 άκυρα
ψηφοδέλτια. Οι Παρεμβάσεις πήραν 37 ψήφους και 5
έδρες και το ΠΑΜΕ 19 ψήφους και 2 έδρες. 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΜΕ

Ανεβαίνουν 
οι Παρεμβάσεις

Συνέντευξη τύπου έδωσαν στις 30/12/2015 στον ΔΣΑ οι γο-
νείς των πέντε Ελλήνων φοιτητών που κινδυνεύουν να εκδοθούν
στην Ιταλία σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και
οι συνήγοροί τους Γιάννα Κούρτοβικ, Βούλα Γιαννακοπούλου
και Κώστας Παπαδάκης εν όψει των δικών στις 7/1, 8/1 και
11/1/2016 στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών. 

Ολοι οι ομιλητές επισήμαναν ότι είναι η πρώτη φορά που ζη-
τείται η έκδοση για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή σε
διαδήλωση, και μάλιστα νέων φοιτητών. Η ζητούμενη έκδοση
παραβιάζει τις αρχές της αναλογικότητας, καταστρατηγεί ου-
σιαστικά την αρχή του διττού αξιόποινου και εκθέτει σε τερά-
στιο κίνδυνο τους φοιτητές, καθώς τα αδικήματα που τους απο-
δίδονται (αντίσταση κατά της αρχής και διατάραξη κοινής ειρή-
νης) στην Ελλάδα είναι πλημμελήματα (ποινή 2-5 χρόνια), ενώ
στην Ιταλία είναι κακουργήματα (ποινή 8 -15 χρόνια) και επιπλέ-
ον στην Ιταλία επιτρέπεται προφυλάκιση για τα αδικήματα αυτά
και μάλιστα χωρίς ανώτατο χρονικό όριο, σε αντίθεση με το
18μηνο που ισχύει στην Ελλάδα. 

Ακόμα τόνισαν ότι οι κατηγορούμενοι είναι αθώοι, ότι το κατη-
γορητήριο περιλαμβάνει πολλές αοριστίες και αντιφάσεις και ου-
σιαστικά η δίωξη αποτελεί πράξη τρομοκράτησης και καταστολής
της συμμετοχής σε διαδηλώσεις. Όπως χαρακτηριστικά ειπώθη-
κε «μετά την παγκοσμιοποίηση της καπιταλιστικής οικονομίας έρ-
χεται και η παγκοσμιοποίηση της καταστολής». Ολοι οι ομιλητές
τόνισαν την ανάγκη να εκφραστεί η συμπαράσταση των κοινωνι-
κών και πολιτικών φορέων με παρουσία τις ημέρες της δίκης.

Στη συνέντευξη συμμετείχαν και μίλησαν οι Γιάννης Σταθό-
πουλος, Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής (όπου κατοικούν οι εκζη-
τούμενοι), Παντελής Βαϊνάς, μέλος ΕΕ ΑΔΕΔΥ, Γιώργος Χαρί-
σης από την ΠΟΕ - ΟΤΑ, Δέσποινα Κουτσούμπα και Δημήτρης
Δεσύλλας, περιφερειακοί σύμβουλοι Αττικής και Δυτικές Ελλά-
δας αντίστοιχα με τους συνδυασμούς της ΑΝΤ.ΑΡ.Σ.Υ.Α, Μάνια
Μπαρτζέφσκυ από την Λ.Α.Ε., Κατερίνα Μάτσα από το ΕΕΚ κ.α.

Σε κοινοποίηση του προβλή-
ματος και κινητοποίηση προχω-
ρήσαμε οι  καλλιτέχνες που
πραγματοποιήσαμε συναυλία την
Τετάρτη 23 Δεκέμβρη και μείνα-
με απλήρωτοι στο τέλος της. Η
συναυλία δόθηκε στη μουσική
σκηνή Μεθωδία και οι μουσικοί
όχι μόνο δεν πληρωθήκαμε τη
μέρα της συναυλίας, αλλά έχον-
τας χρεωθεί έξοδα για τη συναυ-
λία το ζήτημα κράτησε μέχρι και
τρεις μέρες μετά. Πήραμε την
απόφαση να έρθουμε σε επικοι-
νωνία με το Σύλλογο Μουσικών
και σωματεία, να βγάλουμε ηλε-
κτρονική αφίσα για το ζήτημα και
να οργανώσουμε συγκέντρωση
στην περιοχή του Κεραμεικού. 

Τη μέρα της συγκέντρωσης και
5 ώρες πριν από αυτή επικοινώ-
νησαν μαζί μας από το χώρο και

μας ανακοίνωσαν ραντεβού στο
οποίο θα πληρωθούμε-όπως και
έγινε μια ώρα πριν την συγκέν-
τρωση που μετατράπηκε σε πα-
ρέμβαση ενάντια στην απληρω-
σιά. Για να πετύχει αυτή η κίνηση
βοήθησαν έμπρακτα και με αλλη-
λεγγύη πολλοί συνάδελφοι και
σύντροφοι/ισσες μουσικοί και μη. 

Τελευταία πληθαίνουν τα πα-
ραδείγματα απληρωσιάς στο
χώρο. Θα χρειαστεί να κοινο-
ποιούνται και να μην αφήνονται
πρώτα από τους ίδιους τους
καλλιτέχνες ώστε  να μην περ-
νούν στα ψιλά λόγω των όχι
μεγάλου ύψους χρωστούμενων
ή λόγω φόβου. Μπορούμε να
πληρωνόμαστε αξιοπρεπώς
μέχρι και το τελευταίο ευρώ
που συμφωνούμε.

R.I.

Εργαζόμενοι μουσικοί
“Ενάντια στην απληρωσιά”

Όχι στην έκδοση των 5 φοιτητών

Α
περγιακή συγκέντρωση στο υπουρ-
γείο Εργασίας οργάνωσαν οι πεν-
ταμηνίτες μαζί με εργαζόμενους

του δημοσίου που συμμετείχαν στην στά-
ση εργασίας που είχε κηρύξει η ΑΔΕΔΥ
την Τετάρτη 23 Δεκέμβρη. Η αντιπροσω-
πεία των εργαζόμενων που μπήκε στο
υπουργείο συναντήθηκε με τον υφυπουρ-
γό Πετρόπουλο, ο οποίος δήλωσε «αναρ-
μόδιος» και απλά άκουσε τα αιτήματα. 

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν πενταμη-
νίτες από πολλούς δήμους (πολλοί από
τους οποίους ήταν ήδη απολυμένοι), ενώ
έγιναν χαιρετισμοί συμπαράστασης. Το
λόγο πήραν η Σταυρούλα Βερούκη από το
Συντονιστικό των πεντάμηνων, ο Νίκος Γκι-
τάκος από την ΠΟΕ-ΟΤΑ, ο Γρηγόρης Κα-
λομοίρης από την ΑΔΕΔΥ, ο Χρίστος Αρ-
γύρης από το Συντονιστικό των Νοσοκο-
μείων, ο Κώστας Πίττας, γραμματέας
Ομοσπονδίας Υπαλλήλων τ. ΥΠΑΝ. 

Ο Ορέστης Μπαλάσκας, πενταμηνίτης
στο Δήμο Αθήνας μας μίλησε για το πως
βλέπει τη συνέχεια του αγώνα τους: «Τα
περισσότερα παιδιά αυτό το μήνα τελει-
ώνουν. Περίπου το 80% των συμβασιού-
χων. Προσπαθούμε να οργανωθούμε για
να κάνουμε το επόμενο βήμα, βλέποντας
και τι απάντηση θα πάρουμε σήμερα από
τον υπουργό. Είμαστε αποφασισμένοι να
κάνουμε τα πάντα, καταλήψεις, να τα κλεί-
σουμε όλα. Πρέπει να δικαιωθούμε. Πρέ-
πει να βρει λύση το υπουργείο. Έγινε συ-
νέλευση στο Δήμου Αθήνας, αποφασίσαμε
ότι συμμετέχουμε εδώ στις σκηνές στο
υπουργείο. Όμως πιστεύω ότι αυτό δεν

φτάνει. Πρέπει να ξεκινήσουμε τις καταλή-
ψεις, να κλείσουμε γκαράζ και δημαρχεία.
Χρειάζεται να συσπειρώσουμε όλους τους
πενταμηνίτες. Πρέπει να καταλάβουν όλοι
ότι ξαναγυρνάμε στην ανέχεια και στην
ανεργία. Η μόνη επιλογή είναι ο δρόμος».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Αντώνης
Μακρής, του οποίου η σύμβαση είχε ήδη
λήξει: «Στο Δήμο Ζωγράφου ήμασταν πε-
ρίπου 200 εργαζόμενοι στα πεντάμηνα. Κι-
νητοποιηθήκαμε και ριζοσπαστικοποιηθή-
καμε περίπου 50 άτομα. Αυτές τις μέρες
έφυγαν οι περισσότεροι. Έχουν μείνει πά-
ρα πολύ λίγοι στου Ζωγράφου. Αυτή τη
στιγμή έχει τεθεί ένα ζήτημα. Καταλαβαί-
νει πολύς κόσμος τι σημαίνει συμβασιού-
χος-ωφελούμενος. Ήταν τόσο λίγος ο

χρόνος της θητείας μας, παρόλα αυτά κα-
ταφέραμε και οργανωθήκαμε. Αυτό από
μία άποψη ξεπέρασε και τις προσδοκίες
μας. Αφήνει παρακαταθήκη ο αγώνας μας
για το μέλλον αφού αυτού του είδους την
εργασία θέλουν να επιβάλλουν. Πρέπει να
αμφισβητήσουμε στο σύνολο αυτή την πο-
λιτική που καταστρατηγεί τα εργασιακά
και τα κοινωνικά δικαιώματα». 

Tη Δευτέρα 4 Γενάρη, την ώρα που η
Εργατική Αλληλεγγύη έφευγε για το τυ-
πογραφείο, είχε προγραμματιστεί νέα συ-
νάντηση του Συντονιστικού των πενταμη-
νιτών στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας για να
αποφασίσουν τη συνέχεια των κινητοποι-
ήσεων τους. 

Νεκ. Δ.

Eργαζόμενοι στα 5μηνα

“Μόνη επιλογή ο δρόμος”

To πανό των πενταμηνιτών της Καλλιθέας στις 23/12/15 στο υπ. Εργασίας
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ΘΗΣΕΙΟ

ΤΡΙΤΗ 5/1 καφέ Πικ-απ 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΟΛΩΝΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΡΙΤΗ 5/1 καφέ Πλάτων 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΤΗ 5/1 κοινωνικός χώρος (Κολοκο-
τρώνη 32Α) 7μμ
Κόμμα και κινήματα 
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΡΙΤΗ 5/1 καφέ 
«Η ωραία Καλαμαριά» 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 
στης Μηλιάς το Λάζο 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 καφέ Βαβέλ 7μμ
Η συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ – δυ-
νατή αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 
στέκι Εκτός Σχεδίου 7μμ
Η συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ – δυ-
νατή αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 καφέ Κικιρίκο 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 καφέ Κικιρίκο 7μμ
Σύνορα ανοιχτά – γκρεμίστε τον φρά-
χτη
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 
κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Εργατική τάξη και κινήματα
Ομιλητής: Βασίλης Κωνσταντινίδης

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 
δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Εργατική τάξη και κινήματα
Ομιλήτρια: Αναστασία Παπαδάκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ και το επαναστα-
τικό κόμμα
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 καφέ Μαγαζί 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: 
Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 καφέ Όαση 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 Θόλος 6μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 καφέ Φωνογράφος 6μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 καφέ Τσίου 6.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: 
Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 καφέ Τσίου 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 καφέ Χρώματα 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια:
Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 στέκι δασκάλων (Ρήγα
Φερραίου) 6μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 
Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 
Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 καφέ 1968 
(Θησέως κ Αγ.Πάντων) 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 καφέ Δολίχη (Δημητρακο-
πούλου 51) 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
ΠΕΜΠΤΗ 14/1 καφέ Δολίχη (Δημητρα-
κοπούλου 51) 7.30μμ
Σύνορα ανοιχτά – γκρεμίστε τον φρά-
χτη
Ομιλητής: 
Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 καφέ Κρίκος (Γεν. Κολο-
κοτρώνη 47) 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: 
Νεκτάριος Δαργάκης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 καφέ Jeuga 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 καφέ Παπαγάλος 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: 
Γιώργος Παπαγγελής
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 καφέ Παπαγάλος 7μμ
Σύνορα ανοιχτά 
– γκρεμίστε τον φράχτη
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 καφέ Quiz 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Αξαμπανόπουλος
ΠΕΜΠΤΗ 14/1 καφέ Quiz 7μμ
Ο κρατικός καπιταλισμός
Ομιλητής: 
Λέανδρος Μπόλαρης

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 καφέ Munchies 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 στοά Σάρκα (Α’ κτίριο, Β’
ορ.) 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 στοά Σάρκα 
(Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα 
– Ο Λένιν στον 21ο αιώνα
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1
καφέ Άνεμος 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 καφέ Ποέτα 7μμ

Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 
καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Τα κινήματα 
και το επαναστατικό κόμμα
Ομιλήτρια: 
Κατερίνα Παπαδούλη
ΠΕΜΠΤΗ 14/1 
καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Η μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία
Ομιλήτρια: Μάνια Καρτελιά

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 
καφέ White Rabbit 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη
ΠΕΜΠΤΗ 14/1 
καφέ White Rabbit 7μμ
Εργατική τάξη και κινήματα
Ομιλητής: Λευτέρης Μπάνος

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΠΕΜΠΤΗ 14/1 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Εργατική τάξη και κινήματα

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 καφέ Βιολέτα 7μμ
Η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ και το επαναστα-
τικό κόμμα
Ομιλητής: Δημήτρης Λυγίζος

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 
πλατεία Καρπάθου 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Η συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ – δυ-
νατή αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 στέκι Δράση για μια άλλη
Πόλη 7μμ
Η συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ – δυ-
νατή αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 στέκι Ρήξης και Ανατρο-
πής 8μμ
Η συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ – δυ-
νατή αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1 Goody’s 8μμ
Η συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ – δυ-
νατή αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 
σύλλογος δασκάλων 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

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

ΠΕΜΠΤΗ 7/1
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/1
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/1
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μες
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 12μες
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κ. Πατήσια 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου κ Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός πλατεία 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 12μες
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 12μες
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 12μες
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μες
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μες
ΙΛΙΟΝ πλατεία 12μες
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 12μες
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 12μες
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μες
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλ. Χαλανδριου 12μες
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μες
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ συντριβάνι 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μ. Αγγέλου
11.30πμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 11.30πμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11.30πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς
11.30πμ
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Έφυγε ξαφνικά σήμερα
από τη ζωή ο αγαπητός μας
σύντροφος και φίλος Γιώρ-
γος Μανουσέλης. Νεότατος
και με πλούσια κοινωνική
δράση.

Ενταγμένος στον αγώνα
για την αλλαγή της κοινω-
νίας μέσα από τις γραμμές
της επαναστατικής αριστε-
ράς, από τα πρώτα του φοι-
τητικά χρόνια, στην Πάν-
τειο, στη δεκαετία του ‘90.

Αγωνιστής της ζωής και
της ανθρωπιάς. Ως προϊστά-
μενος της ΕΛΕΠΑΠ στα Χα-
νιά αγωνίστηκε, μέχρι και την
τελευταία μέρα, γι’ αυτούς
που τον είχαν ανάγκη. Έτρε-
χε να καλύψει το κενό που η
ανύπαρκτη κρατική μέριμνα
στην Ελλάδα των μνημονίων
αρνείται να καλύψει για τα
παιδιά με αναπηρία.

Τον θυμόμαστε να δίνει το
παρών στα μεγάλα αντιπο-
λεμικά συλλαλητήρια, στις
οργισμένες διαδηλώσεις για
τη δολοφονία του Γρηγορό-
πουλου, στις αντιρατσιστι-
κές και αντιφασιστικές δια-
δηλώσεις, μέχρι και στις τε-
λευταίες απεργιακές κινητο-
ποιήσεις του περασμένου
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Η μνήμη του πάντα θα μας
συντροφεύει, εκεί κάτω στην
πλατεία της Δημοτικής Αγο-
ράς και θα μας βρίσκει πιο
αποφασισμένους για να αλ-
λάξουμε αυτόν τον κόσμο. 

Οι πυρήνες του ΣΕΚ στα
Χανιά αντί για στεφάνι
στέλνουμε στη μνήμη του
Γιώργου 125€ στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη.

Στη Μάγκυ και στο Σπύ-
ρο, σε όλους τους δικούς
του ανθρώπους, τα πιο
θερμά μας συλλυπητήρια.

Καλό ταξίδι σύντροφε!
Χανιά 28/12/2015

Αντίο στον 
Γ. Μανουσέλη
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Π
έρσι τέτοιο καιρό είχαμε την πρώτη νίκη μιας κυβέρνησης της
αριστεράς στην Ευρώπη. Βγήκε τότε η δεξιά και ο Σαμαράς και
μίλησαν για παρένθεση. Ποιος γιορτάζει στην επέτειο της 25ης

Γενάρη; Η ΝΔ είναι σε διάλα, παρένθεση ήταν ο Σαμαράς και στις 10
του μήνα έχουν εκλογές για να δούνε ποιον θα βγάλουν πρόεδρο. Τον
ΣΥΡΙΖΑ τον έχει πλακώσει ο ουρανός, γιατί σκέφτεται τι να πρωτοκατα-
θέσει, τι αντιδράσεις θα υπάρχουν και τι τον περιμένει ένα χρόνο μετά.

Αυτός που γιορτάζει είναι το αντιρατσιστικό κίνημα, ο διεθνισμός, οι
επαναστάτες που στις 23 και 24 Γενάρη διαδηλώνουν στον Εβρο, στην
Τουρκία, στο Καλαί. Κι αυτό που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τη νέα
χρονιά είναι το πώς την κρίση των από πάνω θα μπορέσουμε να τη με-
τατρέψουμε σε δύναμη της εργατικής τάξης και της επαναστατικής αρι-
στεράς.

Μία λέξη κυριαρχεί στις εφημερίδες και τα κανάλια. Δυσκολίες. Τις
κουβαλάνε από την προηγούμενη χρονιά. Σε αφιέρωμα των Financial Ti-
mes ένας πολιτικός συντάκτης είχε την εξής παρατήρηση: Καμία καπι-
ταλιστική χώρα δεν ήταν ευχαριστημένη το 2015. Παντού κυριαρχούσε
αστάθεια και ασάφεια για το τι τους περιμένει. Και η Λαγκάρντ έκανε
δήλωση ότι η κατάσταση της οικονομίας για την επόμενη χρονιά προ-
βλέπεται «απογοητευτική».

Οι δυσκολίες είναι και πολιτικές. Σχόλιο δημοσιογράφου της Καθημε-
ρινής μετά τις εκλογές της ΝΔ έλεγε ότι για πρώτη φορά το “μικρό Ψυ-
χικό” κέρδισε το “μεγάλο Περιστέρι”, εννοώντας ότι ο Μητσοτάκης πή-
ρε περισσότερους ψήφους στο Ψυχικό από ό,τι ο Μεϊμαράκης στο Πε-
ριστέρι. Ήταν η μικρότερη δυνατή συμμετοχή νεοδημοκρατών στις ερ-
γατογειτονιές. Αυτή είναι η εικόνα της κρίσης της ΝΔ και, παρότι το χά-
νει ακόμα και μεγάλο κομμάτι της αριστεράς, ο καθοριστικός παράγον-
τας γι’ αυτό ήταν το εργατικό κίνημα. Γιατί εκεί που κινείται και αγωνίζε-
ται, καθορίζει και τη στάση άλλων στρωμάτων. Έτσι ήρθε το 62% στο
δημοψήφισμα. Οι εργάτες ήταν στο κέντρο και τους καθόρισαν όλους.

Το άλλο μεγάλο πρόβλημα των από πάνω είναι ο πόλεμος και οι πρό-
σφυγες. Δεν ξέρουν πώς να μαζέψουν τους ανταγωνισμούς ανάμεσα
στη Ρωσία, την Τουρκία, την Αμερική, πιο πρόσφατα τη Γαλλία, την Αγ-
γλία και τη Γερμανία. Το νέο Σοσιαλισμός από τα Κάτω θα είναι αφιερω-
μένο σε αυτές τις διεθνείς εξελίξεις. Το κίνημα για τους πρόσφυγες μπο-
ρεί να γίνει ένα μεγάλο αντιπολεμικό κίνημα σε όλο τον κόσμο. Ο Τσί-
πρας, τη συμμαχία του με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, θα την πληρώσει.

Έχουν να μας διδάξουν

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μπαίνει στη νέα χρονιά έχοντας απέναντί
της μια μεγάλη αριστερή αντιπολίτευση. Ποτέ ξανά δεν είχαμε τόσο με-
γάλη αντιπολίτευση από τα αριστερά σε μια κυβέρνηση της αριστεράς. 

Το ‘81 στη Γαλλία, η επαναστατική αριστερά, παρότι υπαρκτή, έκανε
το λάθος της ανοχής στην κυβέρνηση και στο κοινό πρόγραμμα Μιτε-
ράν-ΚΚ. Ήταν η στιγμή που εμφανίστηκε ο Λεπέν σαν αντιπολίτευση.
Παρόμοια λάθη το ‘97 με την κυβέρνηση Ζοσπέν, ΚΚ και Πρασίνων, άφη-
σαν τα περιθώρια στο Λεπέν να πάρει τη δεύτερη θέση στις προεδρικές
εκλογές. Έχουν να μας διδάξουν πολλά εκείνα τα παραδείγματα.

Σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απέναντί του ένα εργατικό κίνημα που αντιστέ-
κεται στα μνημόνια, ένα αντιφασιστικό κίνημα που έχει στείλει τη Χρυσή
Αυγή στα δικαστήρια, ένα αντιρατσιστικό κίνημα που συμπαραστέκεται
στους πρόσφυγες. Δεν είναι απλά μια αριστερόστροφη πορεία, είναι
οργανωμένη αντίσταση. Χρειάζεται να πρωτοστατήσουμε για να μην
αφήσουμε, μπροστά στην κρίση της κυβέρνησης της αριστεράς, να ορ-
θοποδήσει η δεξιά αντιπολίτευση.

Το πρώτο κρίσιμο ζήτημα για να το πετύχουμε, είναι να ξεκαθαρίσου-
με ότι με όλα τα  κομμάτια που αντιστέκονται έχουμε ενιαιομετωπική
τακτική. Οργανώνουμε την κοινή δράση σε όλα τα μέτωπα. Ο ρόλος
των πυρήνων μας και όλων των συντρόφων είναι να χτίσουμε το ενιαίο
μέτωπο στις εργατικές, τις αντιρατσιστικές-αντιφασιστικές, τις αντιπο-
λεμικές μάχες. 

Το δεύτερο είναι η μάχη των ιδεών. Χρειάζεται να απαντήσουμε σε
όλα τα ζητήματα που ανοίγει ο κόσμος που σπάει με το ρεφορμισμό αλ-
λά επηρεάζεται από τις ρεφορμιστικές ιδέες. Το σπάσιμο με το ρεφορ-
μισμό δεν μετατρέπεται κατευθείαν σε επαναταστικές ιδέες. Ο ρόλος
της Εργατικής Αλληλεγγύης, του ΣΑΚ, των εκδόσεών μας είναι καθορι-
στικός σε μια περίοδο που έχει όλο αυτό το ψάξιμο και τις αναζητήσεις.
Οργανώνουμε τις μάχες και ταυτόχρονα συζητάμε με τις χιλιάδες, τις
εκατοντάδες χιλιάδες που σπάνε από τα αριστερά.

Πλούσια ήταν η συζήτηση που
ακολούθησε την εισήγηση. 

Συμπεράσματα από τη δράση του
πυρήνα Ηρακλείου Κρήτης, το τε-
λευταίο δίμηνο, μετέφερε ο Γιάννης
Β., από τη μάχη για την οργάνωση
των γενικών απεργιών στις 12/11
και 3/12, την πορεία του Πολυτε-
χνείου αλλά και το μονοήμερο συ-
ζητήσεων “Για ποια κοινωνία πα-
λεύουμε”. 

“Για να τα οργανώσουμε όλα αυ-
τά ο πυρήνας χρειάστηκε να κάνει
νέα ανοίγματα που έφεραν αποτε-
λέσματα. Χρειάζεται παράλληλο χτί-
σιμο και του κόμματος και του κινή-
ματος. Πολιτική συζήτηση στους
πυρήνες, δουλειά με την εφημερίδα
και παρέμβαση στους αγώνες. Η
παρέμβασή μας πρέπει να έχει στό-
χο να φτάνει τους αγώνες στη νίκη”
είπε μεταξύ άλλων.

Το παράδειγμα του πυρήνα της
Ν.Φιλαδέλφειας έφερε η Αλεξάν-
δρα Μ. σχετικά με την ανάγκη για
ενιαιομετωπική δουλειά στις μάχες
που ανοίγονται ενάντια στο φράχτη
του Έβρου, το ασφαλιστικό αλλά
και τη συζήτηση μέσα στην αριστε-
ρά. “Δουλεύοντας τις καμπάνιες
χωρίς σεχταρισμό αλλά με καθαρές
πολιτικές θέσεις, κατορθώσαμε
κομμάτια που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙ-
ΖΑ ή τη ΛΑΕ τοπικά, να δρούν μαζί
μας. Να οργανώνει η τοπική ΚΕΕΡ-
ΦΑ μαζί με την Ένωση Γονέων εκ-
δήλωση για ανοιχτά σύνορα και την
κινητοποίηση στον Έβρο, ή το σω-
ματείο των εργαζομένων του δήμου
να συνεργάζεται στο Συντονισμό
Ενάντια στα Μνημόνια. Αντίστοιχα
σε άλλους πυρήνες που δουλέψαμε
μαζί με κόσμο που επηρεάζεται από
την αυτονομία ή τον ρεφορμισμό,
για τους πρόσφυγες, τα πεντάμηνα
κλπ κι αυτό σήμαινε και νέα μέλη
στους πυρήνες”. 

Στο πώς αντιμετώπισαν την ιδιωτι-
κοποίηση της κοινωνικής υπηρεσίας
του δήμου Βριλησσίων, αναφέρθη-
κε ο Ορέστης Η., από τον πυρήνα
της περιοχής. “Αφενός κινητοποι-
ήσαμε το δημοτικό σχήμα που συμ-
μετέχουμε για να ανοίξει το ζήτημα
σε όλη τη γειτονιά, αφετέρου μαζί
με τους συντρόφους που δου-
λεύουν στο δήμο και το σωματείο,
βαλθήκαμε να ξεσηκώσουμε τους
εργαζόμενους του δήμου. Όταν
έφτασε η ώρα της ψηφοφορίας στο
δημ.συμβούλιο, με τη δική μας πα-

ρουσία και δεκάδων εργαζομένων
του δήμου, καταφέραμε με μία ψή-
φο διαφορά, να μην περάσει η ιδιω-
τικοποίηση. Τη νέα χρονιά πρέπει οι
πυρήνες να 'βιδωθούν' στις γειτο-
νιές. Η εξωτερική παρέμβαση στους
εργατικούς χώρους, με την εφημε-
ρίδα, να σημαίνει νέα μέλη και με-
γαλύτερο ρίζωμα σε χώρους δου-

λειάς και γειτονιές”. 

Η Ρούλα Σ., επίσης από τον πυρή-
να των Βριλησσίων κι εργαζόμενη
στο δήμο συνέχισε σχετικά με άλλη
μια μάχη που έδωσαν στο δήμο:
“Είμαι πρόσφατα εκλεγμένη στο Δ.Σ
του σωματείου και δίνουμε τη μάχη
με τη στήριξη του πυρήνα μου και
του Συντονισμού. Έχουμε συναδέλ-
φους στην καθαριότητα που ήταν
απλήρωτοι. Η ηγεσία του σωματεί-
ου πρότεινε να σταλεί έγγραφο στο
δήμο που να ζητάει εξηγήσεις, να
προειδοποιεί για κινητοποιήσεις
κλπ. Από τη μεριά μας προτείναμε
να εξαγγείλουμε επί τόπου ημερο-
μηνία που αν δεν γίνουν οι πληρω-
μές να ξεκινήσει αποχή από την ερ-
γασία και κατάληψη. Πράγματι με
την απειλή των σκουπιδιών χριστου-
γεννιάτικα στα Βριλήσσια, η διοίκη-
ση αναγκάστηκε να πληρώσει τους
συναδέλφους”.    

Στους δρόμους

Για την οργάνωση του κινήματος
στα νοσοκομεία μίλησε ο Κώστας Κ.
“Ήμασταν αυτοί που είχαμε ξεκά-
θαρη αντιμετώπιση της νέας περιό-
δου από την πρώτη μέρα που βγήκε
ο ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι στην αμηχανία
που διέτρεχε την αριστερά είπαμε
ότι 'Αριστερά στην κυβέρνηση ση-
μαίνει εργάτες στους δρόμους για
να διεκδικούν' και συνεχίσαμε να
οργανώνουμε τις απεργιακές μάχες
στα νοσοκομεία κι όχι μόνο. Έτσι
βγήκαν όλες οι κινητοποιήσεις από
το Μάρτη μέχρι σήμερα, πετύχαμε
πράγματα κι έκλεισε η χρονιά με
48ωρη απεργία στην Υγεία, απέναν-
τι σε όλους τους γραφειοκράτες
που ήθελαν να τη μαζέψουν. Έχου-
με να πατήσουμε πάνω σε αυτή την
εμπειρία και να συνεχίσουμε να δί-
νουμε τις μάχες κινηματικά και πολι-
τικά. Επόμενος σταθμός στα νοσο-
κομεία είναι η κινητοποίηση στον
Έβρο κι έχουμε 20 μέρες να γεμί-
σουμε τα πούλμαν με εργαζόμε-
νους από τα νοσοκομεία”.

Στην διακίνηση της Εργατικής Αλ-

ληλεγγύης στις γειτονιές της νότιας
Αττικής αναφέρθηκε ο Τόλης Μ.,
από τον πυρήνα του Ζωγράφου,
φέρνοντας μια σειρά εντυπωσιακά
παραδείγματα. «Κανένας δεν γεν-
νιέται επαναστάτης, αλλά γίνεται. Η
συστηματική παρουσία μέσα και
έξω από τους χώρους φέρνει τα
προχωρήματα είτε μιλάμε για το
Νοσοκομείο στο Γουδί, είτε για
τους εργαζόμενους στο Συμβούλιο
Ένταξης Μεταναστών ή για τον κό-
σμο της πλατείας στη Νέα Σμύρνη
που την έχει κάνει σαν το Σύνταγ-
μα».

Ο Νεκτάριος Χ. από τον πυρήνα
της Πάτρας έδωσε έμφαση στην
οργάνωση των πυρήνων. “Θα ήταν
λάθος να αντιμετωπίσουμε την πο-
λιτική συζήτηση και την οργάνωση
των μαχών σαν δύο διαφορετικά
πράγματα. Δεν είναι άλλο το πολιτι-
κό κι άλλο το κινηματικό. Η συζήτη-
ση στους πυρήνες πρέπει να ανα-
βαθμιστεί και για να ξεκαθαρίζονται
τα χιλιάδες ζητήματα που θέτει η
πολιτική περίοδος αλλά και για να
τροφοδοτεί η εμπειρία της κινηματι-
κής μας δράσης την πολιτική συζή-
τηση και το αντίθετο”.

“Είμαστε το κόμμα που δεν χρησι-
μοποιεί τις αναλύσεις του για να
εξηγήσει τις ήττες της εργατικής
τάξης αλλά για να οργανώσει τις νί-
κες της” είπε ο Μήτσος Α., από τον
πυρήνα του Πειραιά και συνέχισε:
“Με αυτή τη λογική οργανώνουμε
τη μάχη στον ΟΛΠ ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση, στα Καρφούρ ενάν-
τια στις μειώσεις, στα πεντάμηνα
ενάντια στις απολύσεις, στις τράπε-
ζες για οργάνωση κόντρα στους
συμβιβασμούς της ΟΤΟΕ κλπ. Ξέ-
ρουμε τη δύναμη του ΚΚΕ στους
ναυτεργάτες, αλλά το ΣΕΚ και η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν που στήριζαν νυχ-
θημερόν την 4ημερη απεργία των
ναυτών. Έτσι έφτανε να γίνεται
ολόκληρη ανταρσία και να μην μπο-
ρεί η γραφειοκρατία να σταματήσει
την απεργία μέχρι την τέταρτη ημέ-
ρα. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε.
Με τον αγώνα των συντρόφων ερ-
γαζομένων μέσα στους χώρους και
την απαραίτητη βοήθεια των τοπι-
κών πυρήνων”.

Την Κυριακή 3 Γενάρη συνεδρίασε το Πανελλα-

δικό Συμβούλιο του ΣΕΚ με τη συμμετοχή εκλεγ-

μένων αντιπροσώπων και παρατηρητών από

τους τοπικούς πυρήνες. Στη σελίδα αυτή παρου-

σιάζουμε συνοπτικά την εισήγηση που έκανε η

Μαρία Στύλλου και μερικές από τις 27 παρεμβά-

σεις που ακολούθησαν. Η συνεδρίαση ολοκληρώ-

θηκε με άλλες δυο συζητήσεις με θέματα την κι-

νητοποίηση στον Εβρο στο τέλος του μήνα και

την προετοιμασία της τρίτης Συνδιάσκεψης της

ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στις οποίες έγιναν άλλες 27 παρεμ-

βάσεις.

Χτίζουμε την αριστερή εναλλακτική

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ 
και Στέλιος Μιχαηλίδης
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Η
κυβέρνηση της "πρώτη
φορά αριστεράς", όπως
αποδείχθηκε, πριν και με-

τά τη ψήφιση των μνημονίων,
λειτουργεί με μυαλό τραπεζίτη,
έτσι οι αποφάσεις της δεν συνί-
σταται να ερμηνεύονται με λογι-
κές του δευτερόλεπτου αλλά με
το βάθος των χρόνων που έρ-
χονται. Οι αποφάσεις και τα
συμβόλαια των τραπεζιτών
όπως αποδείχθηκε άπειρες φο-
ρές δεν πρέπει επίσης να κρί-
νονται από τις πρώτες σελίδες
και τα μεγάλα γράμματα, αλλά
από τα μικρά και ψιλά γράμμα-
τα. Γιατί εκεί ανέκαθεν έκρυβαν
τις πραγματικές προθέσεις και
στοχεύσεις. 

Πάντως ένα "χέρι Ισραηλινού"
σκάναρε από το πρώτο γράμμα
μέχρι το τελευταίο του κειμένου
της "βουλής των μνημονίων".
Και αυτό εξηγεί γιατί η ελληνική
κυβέρνηση και το ελληνικό κρά-
τος δεν αναγνώρισαν την Πα-
λαιστίνη, αλλά υποβάθμισαν το
θέμα και το μεταβίβασαν στη
βουλή των μνημονίων. Εκεί στή-
θηκε φιέστα επικοινωνιακή ανα-
γκαία για να αναβαθμίσει περαι-
τέρω τη συμμαχία της κυβέρνη-
σης Τσίπρα-Καμένου με το κρά-
τος του προφήτη Ισραήλ. 

Και το χειρότερο ήταν ότι στο
ψήφισμα υιοθετήθηκε στη βου-
λή η φράση "στη βάση των
ορίων του 1967", και είναι η χει-
ρότερη ελληνική θέση από το
1967, δηλαδή από την κατάλη-
ψη των υπόλοιπων εδαφών της
Παλαιστίνης από το σιωνιστικό
κίνημα. Μια φράση που νομιμο-
ποιεί τις παράνομες σιωνιστικές
αποικίες σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ
και τις αποφάσεις του Συμβου-

λίου Ασφαλείας. Δηλαδή η Ελ-
λάδα της "πρώτη φορά αριστε-
ράς" είναι η πρώτη που παρα-
βιάζει όλες τις αποφάσεις των
διεθνών οργανισμών και νομιμο-
ποιεί τις σιωνιστικές αποικίες
στα κατεχόμενα εδάφη του
1967...

Και μάλιστα ο ίδιος ο Τσίπρας
δικαιολόγησε την απόφαση της
κυβέρνησης να μην προχωρήσει
στην αναγνώριση του Παλαιστι-
νιακού κράτους, στη κοινή συ-
νέντευξη με τον πρόεδρο της
Παλαιστινιακής Αρχής, λέγον-
τας ότι η Ελλάδα δεν το κάνει
γιατί θέλει να παίξει ρόλο γεφυ-
ροποιού μεταξύ των Παλαιστι-
νίων και Ισραηλινών. Είναι πραγ-
ματικά να απορεί κανείς σε ποιο
φανταστικό κόσμο ζει ο κύριος
Τσίπρας. Πάντως μια χώρα
όπως είναι η Ελλάδα που τα γιο-
φύρια της έχουν καταρρεύσει
δεν μπορεί να χτίζει γιοφύρια
μεταξύ άλλων, που υπερδυνά-
μεις απέτυχαν να το πράξουν
επειδή το κράτος των αποίκων
στην κατεχόμενη Παλαιστίνη εί-
ναι μια υπόθεση μη αναστρέψι-
μη με ειρηνικά μέσα. Αυτός δεν
ήταν ο λόγος που η ΕΕ αποφά-
σισε να σημαδέψει τα προϊόντα
που έρχονται από αυτές τις
αποικίες. Γιατί προφανώς ανα-

γνωρίζει πια ότι αποτελούν το
μόνο εμπόδιο για την ειρήνη
στην Παλαιστίνη. 

Και μάλιστα οι συμφωνίες, οι
οικονομικές και στρατιωτικές
και σε πολλούς άλλους τομείς,
που υπέγραψε αυτή η κλίκα του
Τσίπρα-Δραγασάκη-Καμένου με
το Ισραήλ, είναι δούρειος ίππος
μέσα στην ελπίδα για μια ελεύ-
θερη Παλαιστίνη. Έμμεσα και
άμεσα παρέχει το ζεστό χρήμα
στο καθεστώς των αποίκων και
παρατείνει πρακτικά την σιωνι-
στική κατοχή στα εναπομένοντα
παλαιστινιακά κατεχόμενα εδά-
φη. Ναι εναπομένοντα εδάφη,
εκεί που δεν μπορεί πια να ιδρυ-
θεί το παλαιστινιακό κράτος.
Δηλαδή με λίγα λόγια η υπόθε-
ση πια του παλαιστινιακού κρά-
τους είναι νεκρή, γιατί δεν
υπάρχει πια εδαφική δυνατότη-
τα για την ίδρυση του. Αυτό συ-
νεπάγεται ότι η λύση δυο κρα-
τών ετελείωσε, την εκτέλεσε το
κράτος του προφήτη Ισραήλ.
Και αυτή την αλήθεια την γνωρί-
ζει το Μαξίμου. Γνωρίζει ότι στις
παράνομες σιωνιστικές αποικίες
που έχουν φυτευτεί σε όλα τα
εδάφη του Παλαιστινιακού κρά-
τους, δηλαδή μέσα στα εδάφη
όπου θα ιδρύεται το παλαιστι-
νιακό κράτος, ζουν και εργάζον-
ται πάνω από 600.000 σιωνιστές
άποικοι... οι οποίοι έχουν ήδη
φτιάξει ένα δικό τους κράτος
και δικό τους ουσιαστικά στρα-
τό μέσα στο ίδιο το ισραηλινό
στρατό... και είναι πια το ισχυ-
ρότερο κομμάτι μέσα στο σιωνι-
στικό στρατό κατοχής. 

H υπόθεση της Παλαιστίνης
είναι υπόθεση λαών και κοινω-
νιών και όχι των κρατών και των
αφεντικών τους. Είναι υπόθεση
αγώνων και όχι διαπραγματεύ-
σεων...

Νασίμ Αλάτρας

Στα ψιλά γράμματα κρύβεται 
η απάτη της "ομοφωνίας" 
στην ελληνική βουλή... Μ

εγάλη συζήτηση έγινε για την θέση του ΚΚΕ εναντίον του συμφώνου
συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πολλοί σχολίασαν αρνητικά ότι το
ΚΚΕ ήταν το μοναδικό κόμμα που επί της αρχής ψήφισε “κατά” του νομο-

σχεδίου, όπως έκανε και η Χρυσή Αυγή. Πίσω στο δημοψήφισμα του Ιούλη, ο Ρι-
ζοσπάστης κατηγορούσε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ ότι δέχτηκε να συναθροίζεται το ΟΧΙ
της με αυτό του ΣΥΡΙΖΑ ή ακόμα χειρότερα με αυτό των νεοναζί. Επρόκειτο
εξαρχής για μία αυθαίρετη εξίσωση, και φυσικά τώρα το ΚΚΕ διαμαρτύρεται
απέναντι σε όσους χρησιμοποιούν την ίδια αυθαιρεσία εναντίον του. Αλλά το
πρόβλημα με τη θέση του ΚΚΕ δεν προκύπτει από το ξαναζέσταμμα της “θεω-
ρίας των δύο άκρων” που είναι φυσικά λαθεμένη. Το πρόβλημα βρίσκεται στην
ουσία της τοποθέτησης.

Το ΚΚΕ τάχτηκε γενικότερα εναντίον της νομοθέτησης “συμφώνου συμβίω-
σης” (τόσο για τα ετερόφυλα όσο και τα ομόφυλα ζευγάρια), προκρίνοντας την
απλοποίηση του πολιτικού γάμου. Αυτό είναι γενικά σωστό: ο πολιτικός γάμος -
και όχι κάποιο ξεχωριστό “σύμφωνο” - θα έπρεπε να αποτελεί το αυτονόητο δι-
καίωμα κάθε ζευγαριού που επιθυμεί να “νομιμοποιήσει” τον δεσμό του. Όμως,
το ΚΚΕ εξαιρεί ρητά τα ομόφυλα ζευγάρια από τη δυνατότητα να κάνουν οικογέ-
νεια (είτε μέσω πολιτικού γάμου είτε μέσω συμφώνου συμβίωσης) με τη βασική
αιτιολογία ότι οικογένεια σημαίνει παιδιά. Και όπως είπε ο Γκιόκας, “στη συμβίω-
ση των ομόφυλων ζευγαριών, αντικειμενικά το παιδί έχει παραποιημένη αντίληψη
αυτής της βιολογικής σχέσης... Το ανδρικό - πατρικό και το γυναικείο - μητρικό
πρότυπο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, που πηγάζουν από τη φυσιολογία του
ανθρώπινου είδους και είναι απαραίτητα για την ομαλή ψυχοσωματική και κοινω-
νική ανάπτυξη του παιδιού” (Ριζοσπάστης, 20/12/2015).

Απαράδεκτη

Πρόκειται για απαράδεκτη τοποθέτηση. Αφενός, είναι λάθος ότι οικογένεια ση-
μαίνει κατ' ανάγκην παιδιά: πολλά ζευγάρια δεν αποκτούν ποτέ παιδιά, είτε γιατί
δεν το επιθυμούν είτε γιατί δεν το καταφέρνουν, ένα φαινόμενο μάλιστα όλο και
συχνότερο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν ση-
μαίνει ότι η σχέση τους δεν συγκροτεί “οικογένεια”, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
δικαιώματα κληρονομικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, κλπ. Γιατί να μην έχουν τα
ομόφυλα ζευγάρια όλα τα δικαιώματα που υπάρχουν και για τα ετερόφυλα; Αφε-
τέρου, είναι απαράδεκτο να ανάγεται η οικογένεια στη βιολογία του ανδρικού και
του γυναικείου σώματος, και μάλιστα να θεωρείται κομμάτι της “ομαλής” ανά-
πτυξης του παιδιού η εμπέδωση αυτής της “βιολογικής σχέσης”. 

Η βιολογία του αντρικού και του γυναικείου σώματος και η συνεύρεσή τους
μονάχα σε ελάχιστες περιπτώσεις στη ζωή ενός ανθρώπου καταλήγει σε αναπα-
ραγωγή: στη συντριπτική πλειοψηφία των σεξουαλικών συνευρέσεων, σκοπός
δεν είναι η αναπαραγωγή του είδους αλλά η ικανοποίηση και η ηδονή. Οι διάφο-
ρες μορφές της οικογένειας στην ανθρώπινη ιστορία δεν ανάγονται στη βιολο-
γία, αλλά είναι κοινωνικές κατασκευές. Η πυρηνική οικογένεια “άντρας-γυναίκα-
παιδί”, όπως τη γνωρίζουμε στον σύγχρονο καπιταλισμό, έχει να κάνει, ανάμεσα
στ' άλλα, με τις ανάγκες συλλογικής αναπαραγωγής της εργατικής τάξης, τόσο
με το φόρτωμα μιας σειρά κοινωνικών λειτουργιών στη γυναίκα, όσο και με την
αναπαραγωγή νέου εργατικού δυναμικού. Το να θεωρεί ένα κομμουνιστικό κόμ-
μα την πυρηνική οικογένεια όριο της κοινωνικής συμβίωσης δύο ή περισσοτέρων
ανθρώπων, με όπλο μάλιστα τη βιολογία, συνιστά μια βαθιά υπόκλιση στους θε-
σμούς της αστικής κοινωνίας, που μόνο μέσα από την ιστορία των ΚΚ του 20ού
αιώνα και την προσκόλληση τους στον σταλινισμό μπορεί να εξηγηθεί.

Με δεδομένο ότι η θέση περί “βιολογίας” προσεγγίζει επικίνδυνα τις κραυγές
των παπάδων, δεν προξενεί απορία ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΚΚΕ
σύμφωνα με δημοσκοπήσεις τάσσεται υπέρ του συμφώνου για τα ομόφυλα ζευγά-
ρια σε ποσοστό 77%, περισσότερο δηλαδή από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και
του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας έτσι την καλύτερη απάντηση στις θεωρίες των “δυο άκρων”
(με το αντίστοιχο ποσοστό στους ψηφοφόρους της ΧΑ να είναι 28,5%). Το μόνο
δηλαδή που κατάφερε η ηγεσία του ΚΚΕ με την τοποθέτησή της είναι να προσφέ-
ρει δωρεάν ένα παράσημο “προοδευτικότητας” στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και
στα διάφορα κεντροαριστερά ρετάλια, που ψήφισαν το σύμφωνο ως δήθεν αντι-
στάθμισμα στα μνημονιακά μέτρα που καταστρέφουν τα δικαιώματα όλων των ερ-
γαζόμενων και της νεολαίας, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας και σεξουαλικού
προσανατολισμού. Όσο γρηγορότερα αλλάξει το ΚΚΕ αυτή την τοποθέτηση, τόσο
καλύτερα για την αριστερή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
αλλά και συνολικότερα για το εργατικό κίνημα που παλεύει ενάντια στην καπιταλι-
στική εκμετάλλευση και όλες τις μορφές καταπίεσης που τη διαιωνίζουν.

Θανάσης Καμπαγιάννης

To ΚΚΕ για το σύμφωνο συμβίωσης

Βαθιά υπόκλιση 
στους αστικούς θεσμούς

Συνάντηση Τσίπρα-Νετανιάχου τον Νοέμβρη του 2015

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
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Η
εκτέλεση του αντικαθεστωτι-
κού Σιίτη κληρικού Σεΐχη
Νιμρ αλ Νιμρ μαζί με 46 ακό-

μα "ληστές" τις πρώτες ώρες του νέ-
ου έτους από το καθεστώς της Σα-
ουδικής Αραβίας ήταν αναμφίβολα
μια πράξη θηριωδίας: οι εκτελέσεις
έγιναν ταυτόχρονα σε δώδεκα δια-
φορετικές φυλακές -στις τέσσερις
με εκτελεστικό απόσπασμα, στις άλ-
λες με αποκεφαλισμό. Ήταν η πιο
μαζική εκτέλεση εδώ και τριάντα
πέντε χρόνια, από τον δημόσιο απο-
κεφαλισμό τον Γενάρη του 1980 των
63 "εξτρεμιστών" που είχαν καταλά-
βει και αιματοκυλήσει λίγες εβδομά-
δες πριν το Μαστζίντ αλ Χαράμ, το
ιερό Τέμενος της Μέκκας. 

Η εκτέλεση όξυνε τις ήδη τεταμέ-
νες σχέσεις ανάμεσα στο Ιράν και τη
Σαουδική Αραβία. Ο Αγιοταλάχ Χα-
μεϊνί, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέ-
της του Ιράν, συνέκρινε τη Σαουδική
Αραβία με το Ισλαμικό Κράτος: δη-
μοσίευσε δυο φωτογραφίες δίπλα
δίπλα, ενός Σαουδάραβα δήμιου
από τη μια και του διαβόητου εκτε-
λεστή του Ισλαμικού Κράτους, Τζι-
χάντι Τζον από την άλλη. "Βλέπετε
κάποια διαφορά;" έγραφε η λεζάντα
από κάτω. Λίγες ώρες αργότερα
διαδηλωτές πυρπόλησαν, με την
ανοχή ουσιαστικά της αστυνομίας,
την πρεσβεία της Σαουδικής Αρα-
βίας στην Τεχεράνη. Το βράδυ η κυ-
βέρνηση του Ριάντ ανακοίνωσε τη
διακοπή των διπλωματικών σχέσεων
με το Ιράν και έδωσε διορία 48
ωρών στους διπλωμάτες του να εγ-

καταλείψουν τη χώρα.
Ο Σεΐχης Νιμρ αλ Νιμρ επέκρινε

ανοιχτά και δημόσια το "καταπιεστι-
κό καθεστώς" των Αλ Σαούντ (του
βασιλικού οίκου της Σαουδικής Αρα-
βίας) - πράγμα που τον είχε οδηγή-
σει πολλές φορές στις φυλακές. Αλ-
λά δεν ήταν ούτε μαριονέτα του
Ιράν, ούτε θιασώτης της σεχταριστι-
κής έντασης ανάμεσα στους Σιιίτες
και τους Σουνίτες, ούτε υποστηρι-
κτής της βίας. "Την ευσέβεια υπηρε-
τεί μόνο ο Θεός", έλεγε, "όχι τα έθνη
και τα κράτη που κινούνται με βάση
τα συμφέροντά τους". Στις ομιλίες
του καλούσε τους καταπιεσμένους
να ενωθούν ενάντια στους καταπιε-
στές τους, αντί να γίνονται πιόνια
τους. Τα εκατομμύρια των Σουνιτών
της Σαουδικής Αραβίας δεν ήταν
υπεύθυνα για την καταπίεση της Σιι-
τικής μειονότητας από το καθεστώς
του Ριάντ. Το πρόβλημα, έλεγε, είναι
οι "τύραννοι", όχι οι απλοί άνθρωποι.
Ο Μπασάρ αλ Άσαντ, ο δικτάτορας
της Συρίας και βασικός υπεύθυνος
για την καταστροφή της χώρας,

ανήκε, σύμφωνα με τον αλ Νιμρ και
αυτός στους "τυράννους" -παρόλο
που είναι Σιίτης και σύμμαχος της
Τεχεράνης. Αλλά οι απλοί Σιίτες της
Συρίας δεν ήταν συνυπεύθυνοι για
τα εγκλήματά του.

Πνευματικός ηγέτης

Ο αλ Νιμρ ήταν ο αδιαμφισβήτη-
τος πνευματικός ηγέτης της εξέγερ-
σης που ξεκίνησε από τις Σιιτικές
περιοχές της Σαουδικής Αραβίας το
2011-12, την εποχή της Αραβικής
Άνοιξης. Στην αρχή οι διαδηλώσεις
στρέφονταν ενάντια στις διακρίσεις
σε βάρος των Σιιτών, πολύ γρήγορα,
όμως, μετατράπηκαν σε διαμαρτυ-
ρίες ενάντια στην καταπίεση -τις φυ-
λακίσεις χωρίς δίκη, τις διακρίσεις
σε βάρος των γυναικών (από τα
εκλογικά δικαιώματα μέχρι την απα-
γόρευση να οδηγούν αυτοκίνητο)-
και το ίδιο το καθεστώς των αλ-Σα-
ούντ. 

Τον Ιούλη του 2012 η αστυνομία
συνέλαβε τον αλ Νιμρ και τον έκλει-
σε στις φυλακές. Τον Οκτώβρη του

2014 το δικαστήριο τον καταδίκασε,
με μια δίκη παρωδία, σε θάνατο. Η
απόφαση εκτελέστηκε, με τη ρητή
έγκριση της κυβέρνησης, τις πρώτες
ώρες του 2016.

Αυτό που κρύβεται πίσω από αυτή
τη θηριωδία, όμως, δεν είναι "ο φα-
νατισμός ανάμεσα στους Σιιίτες και
τους Σουνίτες", όπως έτρεξαν το
βράδυ της Κυριακής να μας "εξηγή-
σουν" τα δελτία ειδήσεων. Κατ' αρ-
χήν από τους 47 εκτελεσθέντες μό-
νο οι τέσσερις ήταν Σιίτες: οι υπό-
λοιποι 43 ήταν Σουνίτες, ανάμεσά
τους και μερικοί διάσημοι ηγέτες
της αλ-Κάιντα της Σαουδικής Αρα-
βίας. 

Αυτό που κρύβεται πίσω από τη
θηριωδία είναι ο φόβος. Η Σαουδική
Αραβία είναι, όπως και η Τουρκία, το
Ισραήλ, το Ιράν, χωμένη μέχρι το
λαιμό στον "εμφύλιο" πόλεμο της
Συρίας, δίπλα στις ΗΠΑ, τη Ρωσία
και την ΕΕ. Αντί να σταθεροποι-
ήσουν τη Συρία οι παρεμβάσεις αυ-
τές απειλούν τώρα να αποσταθερο-
ποιήσουν τους ίδιους τους "ειρηνο-

ποιούς": η Τουρκία στέλνει ξανά τα
τανκς να καταστείλουν τις αντιδρά-
σεις στις Κουρδικές επαρχίες της,
το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με
τον κίνδυνο μιας νέας Ιντιφάντα, η
Ευρώπη-Φρούριο είδε το καλοκαίρι
τους πρόσφυγες να γκρεμίζουν τα
σύνορά της και τους πληθυσμούς
της να στέκονται αλληλέγγυοι στο
πλευρό των "εισβολέων". Οι Σαούντ
προσπαθούν να προλάβουν τις εξε-
λίξεις με τον τρόπο που ξέρουν: με
τον δήμιο, το εκτελεστικό απόσπα-
σμα και την αγχόνη. Οι φόβοι τους
δεν είναι αβάσιμοι.

Η Σαουδική Αραβία θα έχει φέτος
τον πρώτο της προϋπολογισμό λιτό-
τητας εδώ και δεκαετίες. Η αιτία εί-
ναι η οικονομική κρίση που έχει συμ-
πιέσει τις τιμές του πετρελαίου -από
το οποίο ζει όχι μόνο το καθεστώς
αλλά και ολόκληρη η χώρα. Αυτή η
στροφή αναμένεται να έχει μεγάλες
επιπτώσεις, όχι μόνο για τους ίδιους
τους Σαουδάραβες αλλά και για τα
εκατομμύρια των φτωχών μετανα-
στών που δουλεύουν στις πετρελαι-
οπηγές, τα διυλιστήρια και τους
αγωγούς. Το καθεστώς τρέμει τις
συνέπειες αυτών των αντιδράσεων.
Το "μήνυμα" των εκτελέσεων δεν
απευθυνόταν στο Ιράν, ούτε στο Ισ-
λαμικό Κράτος: απευθυνόταν στο
εσωτερικό της χώρας. Και το περιε-
χόμενό του απλό: οι ανταρσίες θα
καταστέλλονται, "από όπου και αν
προέρχονται". Μέχρι θανάτου.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Σ
την "Άνοδο και Πτώση της πόλης του
Μαχαγκόνι" ο Μπέρτολντ Μπρεχτ πε-
ριγράφει μια φανταστική πολιτεία λη-

στών όπου όλα επιτρέπονται εκτός από ένα:
να μην μπορείς να πληρώσεις. Ο Τζίμι Μα-
χόνεϊ οδηγείται στην αγχόνη όχι για τα
πραγματικά του εγκλήματα αλλά γιατί κέρα-
σε τους φίλους του σε ένα μπαρ -και ύστε-
ρα ανακάλυψε ότι δεν είχε λεφτά να εξο-
φλήσει το κέρασμα. Ο καπιταλισμός του
21ου αιώνα ελάχιστα διαφέρει από αυτή την
πολιτεία των κακούργων.

Στις 17 Δεκέμβρη η αμερικανική αστυνο-
μία συνέλαβε τον Μάρτιν Σκρέλι, τον δια-
βόητο 32χρονο πρώην κερδοσκόπο και νυν
φαρμακοβιομήχανο και τον οδήγησε, με χει-
ροπέδες, στα δικαστήρια.

Ο Σκρέλι είχε γίνει "διάσημος" (με την αρ-
νητική έννοια) με το σκάνδαλο του Νταρα-
πρίμ. Το Νταραπρίμ είναι ένα φάρμακο ευ-
ρείας κυκλοφορίας που χρησιμοποιείται για
την καταπολέμηση της τοξοπλάσμωσης,
μιας ασθένειας που μπορεί να αποδειχτεί
θανατηφόρα για τα αγέννητα ακόμα παιδιά
ή για ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον
υιό του AIDS ή πάσχουν από άλλες παθή-
σεις του ανοσοποιητικού συστήματος. Το
Νταραπρίμ είναι ένα παλιό φάρμακο και δεν
καλύπτεται πλέον από κανένα δίπλωμα ευ-
ρεσιτεχνίας. Μέχρι τον Σεπτέμβρη η τιμή
του στις ΗΠΑ ήταν 13.5 δολάρια ανά χάπι. 

Πριν από μερικούς μήνες η Touring Phar-

maceuticals AG αγόρασε το Νταραπρίμ από
την παλιά εταιρεία που το παρασκεύαζε.
Ύστερα άλλαξε τον τρόπο διανομής -το
φάρμακο έπαψε να είναι πλέον διαθέσιμο
στα φαρμακεία και μπορούσε να το προμη-
θευτεί κανείς μόνο μέσα από το κύκλωμα
της εταιρείας. Στη συνέχεια, αφού εξασφά-
λισε με αυτόν τον τρόπο ότι δεν θα μπορού-
σε να αντιγραφεί εύκολα, ο Σκρέλι ανέβασε
ξαφνικά την τιμή του κατά 5.500% -από τα
13.5 δολάρια στα 750. Για χιλιάδες ασθενείς
που δεν είναι πλέον σε θέση να πληρώσουν
αυτό το υπέρογκο ποσό, η αύξηση ισοδυνα-
μεί απλά με θάνατο. Για τα ασφαλιστικά τα-
μεία μια αφαίμαξη εκατομμυρίων. Ακόμα και
οι πιο σκληροί υποστηρικτές της ελεύθερης
αγοράς αναγκάστηκαν να καταγγείλουν αυ-
τή την απροκάλυπτη αλητεία. Ο Σκρέλι,
όμως, έμεινε ασυγκίνητος. Το φάρμακο
ανήκει στην εταιρεία του. Αυτός καθορίζει
την τιμή. Αν οι "πελάτες" δεν θέλουν να συ-
νεχίσουν να το αγοράζουν είναι ελεύθεροι

να το κάνουν. Και η δικαιοσύνη και η αστυ-
νομία έμειναν, φυσικά, εξίσου ασυγκίνητες.
Ο νόμος είναι νόμος.

Πυραμίδα

Η σύλληψή του στις 17 Δεκέμβρη δεν έγι-
νε για το σκάνδαλο Νταραπρίμ. Το "έγκλη-
μα" που τον οδήγησε στη δικαιοσύνη ήταν η
εξαπάτηση των "επενδυτών". Σύμφωνα με
τις δηλώσεις του εισαγγελέα που διέταξε τη
σύλληψή του, ο Σκρέλι λειτουργούσε τις
επιχειρήσεις του σαν πυραμίδα. Οι επιχειρή-
σεις του είχαν συνέχεια τεράστιες ζημιές
αλλά κατάφερνε να εξαπατάει τους επενδυ-
τές δημιουργώντας συνέχεια νέες επιχειρή-
σεις -με τα λεφτά των οποίων εξοφλούσε
στη συνέχεια τους επενδυτές των παλαιότε-
ρων για τα υποτιθέμενα κέρδη τους.

Σε αντίθεση με το δικαστήριο της πόλης
του Μαχαγκόνι, το αμερικανικό δικαστήριο
δεν καταδίκασε σε θάνατο τον Σκρέλι. Αντί-
θετα τον άφησε προσωρινά ελεύθερο -

αφού τον υποχρέωσε να καταβάλλει πρώτα
5 εκατομμύρια δολάρια σαν εγγύηση. 

Ο Αλ Καπόνε, ο διάσημος μαφιόζος κακο-
ποιός των αρχών του 20ου αιώνα είχε κλει-
στεί τελικά στις φυλακές για φορολογικές
παραβάσεις και όχι για τα εγκλήματά του. Η
περίπτωση του Σκρέλι, όμως, είναι διαφορε-
τική. Στην περίπτωση του Αλ Καπόνε η δι-
καιοσύνη χρησιμοποίησε το οικονομικό έγ-
κλημα (την φοροδιαφυγή) σαν δικαιολογία
για να τον κλείσει στις φυλακές για τη "σφα-
γή του Αγίου Βαλεντίνου" -την εν ψυχρώ δο-
λοφονία 6 κακοποιών μιας αντίπαλης συμ-
μορίας (και ενός άσχετου) στις 14 Φε-
βρουαρίου του 1929. Στην περίπτωση του
Σκρέλι, όμως, η εξαπάτηση των επενδυτών
δεν είναι πρόσχημα, είναι η ουσία: η αύξηση
της τιμής του Νταραπρίμ δεν είναι έγκλημα
σύμφωνα με την αστυνομία και τη δικαιοσύ-
νη -ακόμα και αν πεθάνουν δεκάδες ασθε-
νείς εξαιτίας της. Η Touring Pharmaceuti-
cals AG άλλωστε δεν είναι ούτε η πρώτη,
ούτε η τελευταία φαρμακευτική βιομηχανία
που κάνει κάτι τέτοιο. Ο εκβιασμός των
ασθενών είναι πάγια ταχτική όλων των μεγά-
λων επιχειρήσεων φαρμάκων. Πριν ακόμα
μπει στον χώρο του φαρμάκου ο Σκρέλι, η
Retrophin είχε ανεβάσει την τιμή του Thiola,
ενός φαρμάκου για τις παθήσεις των νε-
φρών, από το 1.5 δολάριο ανά χάπι στα 30
δολάρια. Περιττό να το πει κανείς, η
Retrophin ζει και βασιλεύει.

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

Οι εκτελεστές 
της Αραβικής Άνοιξης

ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

Ξεπερνούν και τη
φαντασία του Μπρεχτ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΛΑΙ, ΛΑΜΠΕΝΤΟΥΖΑ, ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Ανοίξτε τα σύνορα

ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση
Παρασκευή 22 Γενάρη
Σταθμός Λαρίσης, 11μμ
κόστος 25€
Δηλώστε συμμετοχή
210 3232871, 6932828964

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναχώρηση
Σάββατο 23 Γενάρη
Σταθμός ΟΣΕ, 8πμ
κόστος 15€
Δηλώστε συμμετοχή
6936127797, 6974770802

ΞΑΝΘΗ
Αναχώρηση
Σάββατο 23 Γενάρη
Εργατικό Κέντρο, 11πμ
κόστος 10€
Δηλώστε συμμετοχή
6987745669ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Αναχώρηση
Σάββατο 23 Γενάρη
Πλατεία
Νομαρχίας,
4.30πμ
κόστος 15€
Δηλώστε συμμετοχή
6981065550

ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση
Παρασκευή 22 Γενάρη
Πλατεία Όλγας, 11μμ
κόστος 20€
Δηλώστε συμμετοχή
6970988678

ΒΟΛΟΣ
Αναχώρηση
Σάββατο 23 Γενάρη
Δημαρχείο, 2πμ
κόστος 20€
Δηλώστε συμμετοχή
6974820870

ΧΑΝΙΑ
Αναχώρηση
Πέμπτη 21 Γενάρη
Λιμάνι, 8μμ
κόστος 30€
Δηλώστε συμμετοχή
6948946578

ΡΕΘΥΜΝΟ
Αναχώρηση
Πέμπτη 21 Γενάρη
Σταθμός ΚΤΕΛ, 7μμ
κόστος 30€
Δηλώστε συμμετοχή
6979240756,
6937799627

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Αναχώρηση
Πέμπτη 21 Γενάρη
Λιμάνι, 8μμ
κόστος 30€
Δηλώστε συμμετοχή
6977783666

Σάββατο 
23 Γενάρη
Διαδήλωση:
Αλεξανδρούπολη, 

Δημαρχείο, 3μμ

Εκδήλωση: 
συζήτηση με συμμετοχή

διεθνών αντιπροσωπειών
Δημοτικό Θέατρο

Αλεξανδρούπολης, 6μμ

Κυριακή 
24 Γενάρη

Πορείες:
σε Φράχτη και Κήπους

του Έβρου, 12μες

Συγκέντρωση 
στην Αλεξανδρούπολη,

6μμ -Αναχώρηση


