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• Εξω το ΝΑΤΟ και οι Προσφυγοπνίχτες 
• Κάτω τα χέρια απ’ τις συντάξεις
• STOP στις ιδιωτικοποιήσεις

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ
ΜΕ ΤΑ
ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΑ

Οι άρχουσες τάξεις και οι
κυβερνήσεις της ΕΕ οξύ-
νουν τις επιθέσεις τους

ενάντια στους πρόσφυγες και
τους µετανάστες. Την ίδια στιγ-
µή που οι ανταγωνισµοί και ο
πόλεµος φουντώνουν στη Συ-
ρία και την ευρύτερη περιοχή
µεγαλώνοντας το προσφυγικό
κύµα, οι ηγέτες της ΕΕ ζητούν τη
συνδροµή του ΝΑΤΟ προκειµέ-
νου µαζί µε τη Φρόντεξ, το ελ-
ληνικό και το τουρκικό λιµενι-
κό, και τον ελληνικό και τουρκι-
κό στρατό, να κλείσουν ερµητι-
κά το δρόµο στους πρόσφυγες. 

Πρόκειται για µια εξέλιξη που
σε συνδυασµό µε το φράχτη στον
Έβρο (που παραµένει) θα σηµάνει
αναµφίβολα νέα αύξηση των
αθώων πνιγµένων στο Αιγαίο. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
όχι µόνο επικροτεί τις αποφάσεις
που έβγαλε η πρόσφατη σύνο-
δος κορυφής της ΕΕ για συνδρο-
µή του ΝΑΤΟ. Όχι µόνο συνειδη-
τά εµποδίζει τους πρόσφυγες να
έρχονται. Αλλά στοχοποιεί συνο-
λικά τη µετανάστευση. Ενάντια
στην παράδοση της Αριστεράς
και των συνδικάτων που τις τε-
λευταίες δεκαετίες διεκδίκησαν
και (µερικώς) πέτυχαν τη νοµιµο-
ποίηση της µετανάστευσης,  µε
τα µέτρα της ΕΕ και του Μουζάλα
οι µετανάστες,  (ή ακόµη χειρότε-
ρα όσοι θα χαρακτηρίζονται έτσι)
θα οδηγούνται σε απέλαση µετά
από «διαλογή». Το κριτήριο µε το
οποίο οι Αφγανοί τη µια χαρακτη-
ρίζονται µετανάστες και την άλλη
πρόσφυγες είναι τυπικό παρά-
δειγµα τι σηµαίνει “διαλογή”. 

Ο απάνθρωπος αυτός διαχω-
ρισµός ανάµεσα σε «πρόσφυγες»
και «µετανάστες», θα γίνεται στα
hotspot, τόπους «συγκέντρωσης»
και «διαλογής» - και όχι «φιλοξε-
νίας» και «διαµονής» όπως δια-
τείνεται ο υπουργός Μετανάστευ-
σης Μουζάλας. Επίσης, στο νέο
νοµοσχέδιο που ετοιµάζει, θα
προβλέπεται κράτηση µέχρι και
25 µέρες στα hotspot. Χιλιάδες
άνθρωποι θα «κρατούνται» σε
αυτά είτε αναµένοντας την απέ-
λαση είτε την «έγκριση» των κυ-
βερνήσεων της ΕΕ που δεν δεί-
χνουν την παραµικρή διάθεση να
βοηθήσουν γυναίκες, άντρες και
παιδιά να γλυτώσουν από µια κα-
ταστροφή στην οποία είναι συνυ-
πεύθυνες. Mία “επιβράβευση” για-
τι κατάφεραν να γλυτώσουν από
τον πόλεµο και τα κύµατα...

Ταυτόχρονα τις τελευταίες βδο-

µάδες βρίσκεται σε εξέλιξη
µια προσπάθεια ποινικοποί-
ησης της αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες µε απαγορεύσεις,
αστυνοµικές εφόδους και
συλλήψεις παρουσία εισαγ-
γελέων, µε κατηγορίες που
αφορούν από «διακίνηση»
µέχρι τη «µη πιστοποίηση»
εθελοντών και οργανώσεων.   

Απάντηση
Το συλλαλητήριο και η

συνολικότερη καµπάνια για
τις 19 Μάρτη είναι η ευκαι-
ρία για να κλιµακώσουµε
την απάντηση από την πλευ-
ρά του κινήµατος αλληλεγ-
γύης, από την πλευρά των
εργαζοµένων, της νεολαίας,
των ίδιων των προσφύγων
και των µεταναστών – και µάλι-
στα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
όπως ακριβώς γίνονται και οι
επιθέσεις της άρχουσας τάξης. 

Θα είναι µια απάντηση στην
απόπειρα των φασιστικών και
ακροδεξιών συµµοριών να σηκώ-
σουν κεφάλι πατώντας στο ρατσι-
στικό κατήφορο των κυβερνήσε-

ων της «πολιτισµένης» Ευρώπης.
Θα είναι µια άµεση απάντηση

στις αποφάσεις της Συνόδου Κο-
ρυφής της ΕΕ στις 17-18 Μάρτη
στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες της
ΕΕ αναµένεται να «κλείσουν» όλα
τα ανοιχτά ζητήµατα του προσφυ-
γικού, όπως η συµµετοχή της
Τουρκίας – που βέβαια µετά και τις

τελευταίες επιθέσεις, από σταθε-
ροποιητικός παράγοντας έχει αρχί-
σει να αποσταθεροποιείται η ίδια.

Θα είναι µια άµεση απάντηση
στην ξεφτίλα της ελληνικής δι-
καιοσύνης που στις 18 Μάρτη θα
αποφυλακίζει τον Ρουπακιά, το
χρυσαυγίτη δολοφόνο του Παύ-
λου Φύσσα, την ίδια στιγµή που η
ΕΛ.ΑΣ εξακολουθεί να κάνει πλά-
τες στις φασιστοσυνάξεις του Μι-
χαλολιάκου από τη Μεσογείων
µέχρι το Σχιστό.  

Πρόταση
Η πρόταση για την πραγµατο-

ποίηση πανευρωπαϊκής µέρας
δράσης ενάντια στο ρατσισµό και
τον φασισµό το Σάββατο 19 Μάρ-
τη έγινε στη ∆ιεθνή Αντιφασιστι-
κή Συνάντηση που διοργάνωσε η
ΚΕΕΡΦΑ στο κλειστό γήπεδο του
Ρουφ στις 10-11 Οκτώβρη.  

Όπως χαρακτηριστικά έγραφε
η απόφαση της Συνάντησης: «Το
επόµενο διάστηµα προχωράµε σε
πανελλαδική καµπάνια και κινητο-
ποίηση στα τέλη Γενάρη µε σύνθη-
µα να πέσει ο φράχτης στον Έβρο-
να ανοίξουν τα σύνορα- Άσυλο
στους πρόσφυγες-νόµιµοι οι µετα-
νάστες. Με πρωτοβουλίες ενάντια
στην ίδρυση των hotspots και κα-
τά της ανάπτυξης της FRONTEX
στον Πειραιά και τα νησιά του Αι-
γαίου. Με διεθνή κινητοποίηση στις
19 Μάρτη 2016 ενάντια στο ρα-
τσισµό και τον φασισµό».

Οι εξελίξεις των τελευταίων
µηνών απέδειξαν πόσο έγκαιρες
ήταν αυτές οι πρωτοβουλίες. Η
µεθόδευση να συνδεθεί το ζήτηµα
της προσφυγιάς µε τις τροµοκρα-
τικές επιθέσεις στο Παρίσι και µε
τις σεξιστικές επιθέσεις στη Γερµα-
νία, δεν έκαµψε το κίνηµα αλλη-
λεγγύης ούτε στη Γαλλία, ούτε στη
Βρετανία, ούτε στην Ελλάδα. Το
απέδειξε αυτό η επιτυχία των ταυ-
τόχρονων διαδηλώσεων και εκ-
δηλώσεων που έγιναν στις 23-
24 Γενάρη στο Καλαί, στον Έβρο
-και στις δύο πλευρές των συνό-
ρων- στην Κωνσταντινούπολη και
στη Σµύρνη. Όχι µόνο η ίδια η
συµµετοχή στις κινητοποιήσεις
αλλά και η συνολικότερη καµπά-
νια απέκτησε µαζικά χαρακτηρι-
στικά κερδίζοντας την υποστήριξη
στο κίνηµα αλληλεγγύης, δεκά-
δων συνδικάτων, φοιτητικών
συλλόγων και συλλογικοτήτων
από όλο το φάσµα της Αριστεράς.
Σε αυτό το δρόµο συνεχίζουµε
αποφασιστικά οργανώνοντας µια
µαζική 19 Μάρτη!

Διαδηλώνουμε!

www.antiracismfascism.org 
6932828964, 2103232871

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαδηλώνουμε!

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΟΙ
Έξω το ΝΑΤΟ και η FRONTEX
Oχι στρατόπεδα συγκέντρωσης
στη φυλακή οι φασίστες 

εκδηλώσεις αλληλεγγύης 
στους Κούρδους για το Νεβρόζ 

ΜΕΡA
ΔΡΑΣΗΣ

Αθήνα
Ομόνοια 3μμ

Θεσσαλονίκη
Άγαλμα Βενιζέλου 12 μες

Πάτρα
Πλατεία Γεωργίου, 1μμ

Γιάννενα
Περιφέρεια, 1μμ

Ξάνθη
Κεντρική Πλατεία,12μεσ

Χανιά
Πλατεία Αγοράς, 12μεσ

Βόλος
ΠΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 12μεσ

Μυτιλήνη
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΠΦΟΥΣ, 12μεσ

ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΛΑΣΚΩΒΗ ΚΑΡΝΤΙΦ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΒΙΕΝΝΗ 
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΠΑΡΙΣΙ 
ΖΥΡΙΧΗ   ΛΟΖΑΝΗ   ΛΕΥΚΩΣΙΑ     ΤΟΥΡΚΙΑ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Για την πανευρωπαϊκή μέρα δράσης ενάντια 
στους φράχτες και στον πόλεμο στις 19 ΜάρτηΚ..Ε..Ε..Ρ..Φ..Α..
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“Σε όλη την Ευρώπη παρακολου-

θούµε µια αδυσώπητη επίθεση
σε βάρος των προσφύγων, των Μου-
σουλµάνων, των Εβραίων και των µε-
ταναστών εργατών. Χιλιάδες πρόσφυ-
γες βρίσκονται εγκλωβισµένοι σε
άθλιες συνθήκες, ακατάλληλες για αν-
θρώπους, χωρίς κατάλληλη στέγαση. 

Η ρατσιστική αντίδραση ενάντια
στους πρόσφυγες οδηγεί σε αύξηση
των ρατσιστικών, ισλαµοφοβικών και
αντι-Σηµιτικών επιθέσεων. Στην Ευρώ-
πη η λιτότητα έχει σηµάνει την επιδεί-
νωση του βιοτικού επιπέδου για το
99% της κοινωνίας. Οι πρόσφυγες, οι
Μουσουλµάνοι και οι µετανάστες εργά-
τες άδικα κατηγορούνται για αυτό. 

Τη δεκαετία του 1930 ήταν οι Εβραί-
οι αυτοί που κατηγορήθηκαν για την οι-
κονοµική δυσπραγία κατά τη διάρκεια
της Μεγάλης Ύφεσης. Έχουµε υπάρξει
στο ίδιο έργο θεατές και ξέρουµε που
µπορεί να καταλήξει. Είµαστε αντίθετοι
σε κάθε µορφή καταπίεσης: το ρατσισµό,
το σεξισµό την Ισλαµοφοβία, τον αντι-
Σηµιτισµό, την οµοφοβία και το φασι-
σµό. Είµαστε αντίθετοι στην Ευρώπη των
φραχτών, τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, το ρατσισµό και τις επεµβάσεις σε
Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία. 

Καλούµε τους προοδευτικούς αν-
θρώπους σε όλη την Ευρώπη, που σκέ-
φτονται ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να
έχουν ίση µεταχείριση, µε σεβασµό και
αξιοπρέπεια, να βαδίσουν µε αλληλεγ-
γύη και να τιµήσουν την Παγκόσµια Μέ-
ρα κατά του ρατσισµού του ΟΗΕ το
Σάββατο 19 Μαρτίου. Λέµε ότι οι πρό-
σφυγες είναι καλοδεχούµενοι, αντιστε-
κόµαστε στο ρατσισµό, την Ισλαµοφο-
βία, τον αντι-Σηµιτισµό και το φασι-
σµό”.

• Το διεθνές κάλεσµα για τις 19 Μάρτη
κυκλοφορεί ήδη στα αγγλικά, τα ελληνι-
κά, τα πολωνικά, τα γερµανικά, τα γαλλι-
κά, τα αραβικά, τα ισπανικά, τα καταλανι-
κά, τα δανέζικα, τα ολλανδικά και µπο-
ρείτε να το κατεβάσετε από τη σελίδα της
ΚΕΕΡΦΑ. Yπογράφεται ανάµεσα σε άλ-
λους από United Against Fascism,
Stand Up Against Racism, (Bρετανία)
ΚΕΕΡΦΑ (Ελλάδα), Unitat Contra el Fei-
xisme i el Racisme, (Βαρκελώνη-Μαδρί-
τη), Comite 21 maart, (Ολλανδία), Zjed-
noczeni Przeciw Rasizmowi (Πολωνία),
Plattform für eine menschliche Asyl-
politik (Αυστρία).
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19 ΜΑΡΤΗ
Πρόσφυγες
καλοδεχούμενοι

σελ. 8, 9

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Διεθνιστικό ΟΧΙ 
στην ΕΕ
Γράφει ο Άλεξ
Καλλινικός

σελ. 18

Οι μεγαλοφυείς 
ιδέες του Αϊνστάιν

σελ. 18

Νέο βιβλίο για τη
Ρόζα Λούξεμπουργκ

σελ. 10, 11

Εργαζόμενοι σε ΟΛΠ και COSCO - Κοινός Αγώνας Γυρίστε στη 
σελίδα 5

Βήματα μπροστά για 
την επαναστατική αριστερά
Η άποψή μας σελίδα 3

Οι μάχες στα
Νοσοκομεία

σελ. 6, 7

Πανελλαδικό απεργιακό συλλαλητήριο λιμενεργατών στην Αθήνα, Τετάρτη 17/2
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Nέα Πανεργατική προτείνει η ΑΔΕΔΥ στις 10Μ

Γ
ια “θετική κατάληξη σε ό,τι
αφορά τα συμπεράσματα” της
Συνόδου Κορυφής της Ευρω-

παϊκής Ένωσης που έγινε το περα-
σμένο Σαββατοκύριακο στις Βρυξέ-
λες μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή
ήταν η εκτίμηση του πρωθυπουργού
για μια Σύνοδο που έγινε με κεντρικό
θέμα συζήτησης την προσφυγική κρί-
ση και στόχο, για άλλη μια φορά, την
ενίσχυση της πολιτικής των κλειστών
συνόρων και της Ευρώπης Φρούριο
απέναντι στους πρόσφυγες.

Το “θετικό” για τον Τσίπρα ήταν
ότι απέφυγε -προς το παρόν- την
αποπομπή της Ελλάδας από τη συν-
θήκη Σένγκεν λαμβάνοντας τη στή-
ριξη της ΕΕ στις “προσπάθειες” που
κάνει για την αντιμετώπιση του προ-
σφυγικού, ενώ παράλληλα αποφασί-
στηκε η συνέχιση της πίεσης προς
την Τουρκία για να τηρήσει τις δικές
της δεσμεύσεις πάνω στο ζήτημα.
“Λίγο πριν το τέλος της Συνόδου,
πήραμε μια σαφή διαβεβαίωση, μετά
από επαφές που είχαμε, με πρωτο-
βουλία του προεδρεύοντος Ολλαν-
δού Πρωθυπουργού, της Καγκελα-
ρίου Μέρκελ, του Καγκελαρίου Φέι-
μαν και των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που βρίσκονται στη διαδρο-
μή των Βαλκανίων, ότι θα υπάρξει
ουσιαστική συνεργασία το επόμενο
διάστημα, προκειμένου να διατηρη-
θεί το συγκεκριμένο status quo και
να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις
ώστε να εφαρμοστεί η συμφωνία με
την Τουρκία για τη μείωση των προ-
σφυγικών ροών και την αντιμετώπι-
ση της ανθρωπιστικής αυτής προ-
σφυγικής κρίσης”, δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, η
απειλή αποπομπής της Ελλάδας
από τη Σένγκεν διατυπώνεται εδώ
και καιρό ανοιχτά από πολλούς ηγέ-
τες κρατών μελών της ΕΕ αν η χώρα
μας δεν παρουσιάσει άμεσα έργο
στην αποτροπή των προσφυγικών
ροών. Κι όταν μιλάνε για “έργο” εν-
νοούν φυσικά φράχτες και στρατό-
πεδα συγκέντρωσης, μεγαλύτερη
παρουσία της FRONTEX και κλείσι-

μο των συνόρων για τους κατατρεγ-
μένους του πολέμου. Μπροστά στον
εκβιασμό, ο Τσίπρας έτρεξε να τους
ικανοποιήσει όπως ακριβώς και με
τα μνημόνια. Αποδέχτηκε να στήσει
“hot spot” σε πέντε νησιά (Σάμο, Λέ-
ρο, Χίο, Λέσβο και Κω) και να παρα-
χωρήσει τα στρατόπεδα της Σίνδου
στη Θεσσαλονίκη και του Σχιστού
στον Κορυδαλλό για τον ίδιο λόγο.
Ενίσχυσε τη συνεργασία του Λιμενι-
κού με τη FRONTEX όλους τους τε-
λευταίους μήνες ενώ πρόσφατα
αποδέχτηκε και τις δολοφονικές πε-
ριπολίες του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο με
στόχο να αποκλειστεί κάθε δυνατό-
τητα εισόδου των προσφύγων και
των μεταναστών από τα ελληνο-
τουρκικά σύνορα.

Με αυτό το “έργο” πήγε ο Τσίπρας
στις Βρυξέλλες, χρησιμοποιώντας
μάλιστα προκλητικά τους πρόσφυ-
γες ως διαπραγματευτικό χαρτί για
να μειωθούν οι πιέσεις των δανει-
στών στην υλοποίηση του τρίτου
μνημόνιου με ακόμα μεγαλύτερες
επιθέσεις. Εννοείται ότι κάτι τέτοιο
δεν έγινε. “Πρέπει να υπάρχει στενή

συνεργασία, μεταξύ της ΕΕ και ιδίως
της FRONTEX με το ΝΑΤΟ”, αναφέ-
ρει έτσι η ανακοίνωση, με την υπο-
γραφή Τσίπρα, των ευρωπαίων ηγε-
τών εκφράζοντας την ικανοποίησή
τους για την απόφαση του ΝΑΤΟ να
βοηθήσει στην αναγνώριση, παρακο-
λούθηση και επιτήρηση των “παρά-
νομων διελεύσεων” στο Αιγαίο.

Δολοφονικές πολιτικές

Τα ίδιο προκλητική από την πλευ-
ρά του Τσίπρα είναι και η αποδοχή
του δεύτερου σκέλος της ανακοίνω-
σης που αφορά στην Τουρκία. “Προ-
τεραιότητα είναι η πλήρης και ταχεία
εφαρμογή του σχεδίου δράσης ΕΕ-
Τουρκίας”, αναφέρει, “Για το λόγο
αυτό απαιτούνται περισσότερες και
αποφασιστικές προσπάθειες και από
την πλευρά της Τουρκίας”. Υπενθυ-
μίζουμε ότι η συμφωνία περιλαμβά-
νει την εκταμίευση από τα κοινοτικά
ταμεία κονδυλίου ύψους τριών δις
ευρώ προκειμένου η Τουρκία να στα-
ματήσει τις προσφυγικές ροές.

Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας
κάνει την επιλογή να συντάσσεται με

αυτές τις δολοφονικές πολιτικές και
να μιλά για θετική κατάληξη της Συ-
νόδου την ίδια στιγμή που η προ-
σφυγική κρίση προκαλεί τις μεγαλύ-
τερες συγκρούσεις και διαμάχες
στο εσωτερικό της ΕΕ. Η ίδια η Σύ-
νοδος δεν κατάφερε να καταλήξει
καν σε αποφάσεις αλλά μονάχα σε
“συμπεράσματα”. 

Γι’ αυτό και αποφασίστηκε νέα
έκτακτη Σύνοδος στις 6 Μάρτη πριν
την τακτική στο τέλος του ίδιου μή-
να. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε η
εφημερίδα Financial Times: “Η καγ-
κελάριος Άγκελα Μέρκελ ήλπιζε ότι
η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ αυτήν
την εβδομάδα θα προσέφερε τουλά-
χιστον μια εικόνα ευρωπαϊκής ενότη-
τας απέναντι στην προσφυγική κρί-
ση. Αντίθετα, η Σύνοδος έληξε απο-
διοργανωμένη… οι ηγέτες είναι πε-
ρισσότερο διχασμένοι από ποτέ
απέναντι στη μεγαλύτερη πρόκληση
της ΕΕ εδώ και δεκαετίες”.

Όλοι τους συμφωνούν στο να μεί-
νουν οι πρόσφυγες έξω από την Ευ-
ρώπη. Οι κόντρες αρχίζουν στον
τρόπο που η αποτροπή τους θα γίνει

πράξη. Από τη μία είναι οι χώρες
που απαιτούν πιο δραστικά μέτρα
στο εσωτερικό. Η Αυστρία για παρά-
δειγμα ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά
όριο στις αιτήσεις ασύλου, μόλις 80
την ημέρα. Ενώ την ίδια στιγμή Πο-
λωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγα-
ρία παρουσίασαν σχέδιο για κλείσι-
μο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ
και σφράγισμα της βαλκανικής
οδού. Όλοι αυτοί είναι οι πιο σκλη-
ροί επικριτές της Ελλάδας υποστη-
ρίζοντας την έξοδό της από τη Σένγ-
κεν. Από την άλλη, η Μέρκελ επιμέ-
νει στη διατήρηση της Σένγκεν και
εναποθέτει τις ελπίδες της στη συ-
νεργασία με την Τουρκία για να στα-
ματήσουν τα προσφυγικά κύματα. 

Στην αποδιοργάνωση της Συνό-
δου συνέβαλε και ότι ο πρωθυπουρ-
γός της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτο-
γλου ακύρωσε το ταξίδι του στις
Βρυξέλες με αφορμή την έκρηξη
στην Άγκυρα. 

Όπως έγραψε η Καθημερινή: “Η
απουσία του Αχμέτ Νταβούτογλου
από τη Σύνοδο Κορυφής σχολιάστη-
κε έντονα στο παρασκήνιο… ηγέτες
ξένων χωρών και διπλωμάτες εκτί-
μησαν ότι η Τουρκία ήθελε να στεί-
λει μήνυμα στην ΕΕ ότι δεν είναι δια-
τεθειμένη να συνεργαστεί στο προ-
φυγικό χωρίς ανταλλάγματα στο
Κουρδικό. Σημειώνεται ότι ούτε οι
ΗΠΑ ούτε η ΕΕ έχουν ασπαστεί τις
θέσεις της ότι οι Κούρδοι της Συ-
ρίας είναι τρομοκράτες, ενώ είναι
αντίθετες σε χερσαία εισβολή. Μόνο
η Γερμανία δήλωσε ότι συμφωνεί με
τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας 10
χιλιομέτρων στα σύνορα Τουρκίας-
Συρίας, «εξαργυρώνοντας» τη θετι-
κή στάση της Τουρκίας στην παρου-
σία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο”. Με άλλα
λόγια, όχι μόνο συνεχίζουν τις ρα-
τσιστικές πολιτικές, αλλά και, μπρο-
στά στα αδιέξοδά τους, φέρνουν
την κλιμάκωση του πολέμου.

Λένα Βερδέ

• Περισσότερα για τις εξελίξεις στη
Συρία στη σελίδα 19.

Η κατρακύλα του Τσίπρα διευκολύνει τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη να «βάλει εθνική πλάτη» για να περάσουν τα μέτρα της
ΕΕ και σε βάρος των προσφύγων και για το Ασφαλιστικό. Στη
Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο πρόεδρος της
ΝΔ διαβεβαίωσε τη Μέρκελ, στη συνάντηση που είχαν οι δυο
τους, ότι στηρίζει την ελληνική γραμμή στο προσφυγικό.

Σύμφωνα με το ΒΗΜΑ, “ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης αναγνώρισε ότι είναι απολύτως απαραίτητο η Ελλά-
δα να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της με την ολοκλήρωση
όλων των δομών που θα εξασφαλίζουν ασφαλή έλεγχο των
συνόρων”. Σιγά μην έκανε ο Μητσοτάκης αντιπολίτευση στις

δεσμεύσεις για στρατόπεδα συγκέντρωσης, συνεργασία με
FRONTEX και ΝΑΤΟ και όλα τα δολοφονικά μέτρα της ΕΕ.

Σειρά έχει τώρα να βάλει πλάτη και για το Ασφαλιστικό.
Σύμφωνα με την Καθημερινή “η -όπως προκύπτει από ευρω-
παϊκές πηγές- αναφορά της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγκελα
Μέρκελ στην ανάγκη αποφυγής πάση θυσία ενός νέου αδιεξό-
δου, αντίστοιχου με αυτό του περασμένου Ιουνίου, καθώς σε
μια τέτοια περίπτωση το Βερολίνο δε θα είναι σε θέση να βοη-
θήσει, αποτέλεσε ένα ισχυρό μήνυμα για το νέο αρχηγό της
ελληνικής Κεντροδεξιάς και, εκ των πραγμάτων, συνομιλητή
των Ευρωπαίων και υπερατλαντικών εταίρων της χώρας”. 

Σ
ε νέα Γενική Απεργία για τις 10 του Μάρτη προσανατολί-
ζεται η ΑΔΕΔΥ μετά τη συνεδρίασή της την Τρίτη 23 Φλε-
βάρη. Η Συνομοσπονδία απευθύνει κάλεσμα σε ΓΣΕΕ, επι-

στημονικούς φορείς, ΕΒΕΕ κ.ά. να πάρουν αντίστοιχη απόφαση
και οργανώνει κοινή σύσκεψη την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι. 

Aυτή η Γενική Απεργία θα είναι η τέταρτη από τη στιγμή
που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανακοίνωσε την πρόθεσή
της να κατεβάσει το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό. Ο ίδιος
ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γ. Κα-
τρούγκαλος παραδέχτηκε σε επικοινωνία με στελέχη της
ΑΔΕΔΥ ότι η κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη να καταθέσει το νο-
μοσχέδιο στη Βουλή. Προσανατολίζεται να το καταθέσει στο
δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μάρτη. 

Εμπρός, με νέο απεργιακό-σεισμό, να μην αφήσουμε να
κατατεθεί το νομοσχέδιο-σφαγείο!  

Tσίπρας - Μητσοτάκης μαζί “μια εθνική πλάτη”

Σύνοδος ΕΕ - όλο πιο σκληρά
ενάντια στους πρόσφυγες
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Βήματα μπροστά για 
την επαναστατική αριστερά

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Α
υτό το Σαββατοκύριακο, αρχίζοντας
από την Παρασκευή το απόγευμα, το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα οργα-

νώνει την ετήσια Συνδιάσκεψή του για το
2016. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο ακο-
λουθεί η τρίτη Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. Πρόκειται για διαδικασίες που σημα-
τοδοτούν βήματα μπροστά για την επανα-
στατική αριστερά σε μια κρίσιμη καμπή των
εξελίξεων.

Η ετήσια Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ (και παλιό-
τερα της ΟΣΕ) είναι ένας θεσμός με σταθε-
ρή παρουσία από τα χρόνια της Μεταπολί-
τευσης. Είναι χαρακτηριστική η σύνθεση
των αντιπροσώπων που έχουν εκλεγεί από
τους τοπικούς πυρήνες φέτος: Ένα 2% των
αντιπροσώπων έχει κομματική ηλικία πάνω
από 40 χρόνια, το 6% μεταξύ 26 και 40 χρό-
νια, το 10% από 16 μέχρι 25, το 28% από 6
μέχρι 15, ενώ το 54% των αντιπροσώπων
έχει ενταχθεί τα τελευταία έξη χρόνια.

Από αυτούς το 46% είναι γυναίκες και το
54% άντρες, χωρίς να χρειαστεί κάποια
διαδικασία επιβολής ποσοστώσεων. Αντί-
στοιχα αντιπροσωπευτική είναι η εικόνα της
προέλευσης των αντιπροσώπων από τους
διάφορους χώρους. Περίπου το 55% είναι
εργαζόμενοι, 30% φοιτητές, 2% συνταξιού-
χοι, 2% μαθητές. Ανάμεσα στους εργαζό-
μενους, ισχυρή παρουσία έχουν σύντροφοι

και συντρόφισσες από τα Νοσοκομεία, την
Εκπαίδευση αλλά και από τον ιδιωτικό το-
μέα.

Αυτές είναι ελπιδοφόρες εικόνες για το
άπλωμα και το ρίζωμα της επαναστατικής
στρατηγικής σε όλα τα τμήματα του κινήμα-
τος που τόσο έχουμε ανάγκη αυτή την πε-
ρίοδο. Η βαθιά κρίση που χαρακτηρίζει τον
σημερινό καπιταλισμό σε όλα τα επίπεδα,
στην οικονομία, στην πολιτική, στους διε-
θνείς ανταγωνισμούς, φέρνει το εργατικό κί-
νημα και την Αριστερά μπροστά σε κρίσιμες
επιλογές διαρκώς. Καθώς η κρίση βαθαίνει,
το ερώτημα «Ποιος δρόμος για την Αριστε-
ρά» γίνεται πιο πιεστικό.

Συμβολή

Οι απαντήσεις από τη σκοπιά της εργατικής
ανατροπής είναι το κεντρικό μοτίβο των ανα-
ζητήσεων της Συνδιάσκεψης του ΣΕΚ και θα
είναι μια συμβολή στις αναζητήσεις που χαρα-
κτηρίζουν όλο τον κόσμο της Αριστεράς
μπροστά στην τραγική κατάντια της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ.

Το μέτωπο της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, πέρασε μια περίοδο δι-
κής του κρίσης το προηγούμενο διάστημα,
όπως φάνηκε και από την καθυστέρηση της
Γ’�Συνδιάσκεψης και από τις αποχωρήσεις
ορισμένων συνιστωσών στις παραμονές των

εκλογών του περασμένου Σεπτέμβρη. Ωστό-
σο, όχι μόνο άντεξε, αλλά έχει τη δυνατότη-
τα να αποτελέσει πολύτιμο στήριγμα στις
μάχες που ανοίγονται μπροστά μας. 

Προχωράμε με αισιοδοξία για να χτίσουμε
τη δύναμη της αριστεράς που μπορεί να ξε-
φύγει από τα αδιέξοδα του ρεφορμισμού
και να ανοίξει το δρόμο της σοσιαλιστικής
προοπτικής.

Γενική Συνέλευση της ΕΣΗΕΑ θα
γίνει την Τετάρτη 24 Φλεβάρη στο
ξενοδοχείο Divani Caravel (Αίθουσα
«ΟΛΥΜΠΙΑ» (Βασ. Αλεξάνδρου 2)
στις 11πμ. 

Η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή,
όπου συμμετέχουν και οι Financial
Crimes, καλεί σε μαζική συμμετοχή
για να παρθεί απόφαση για παρατε-
ταμένο απεργιακό αγώνα. Καλεί επί-
σης την ΕΣΗΕΑ να πραγματοποιήσει
24ωρη απεργία για την ημέρα της
συνέλευσης, κι όχι απλώς 5ωρη στά-
ση εργασίας, έτσι ώστε να συμμετέ-
χουν όσο το δυνατόν περισσότεροι
δημοσιογράφοι στη συνέλευση.

Η ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας
για την Ανατροπή αναφέρει: «Με τα-
χείς ρυθμούς προχωρά το σχέδιο κυ-
βέρνησης και δανειστών, το οποίο
ολοκληρώνει τη μνημονιακή κατεδά-
φιση των ασφαλιστικών μας δικαιω-
μάτων. Οι προτάσεις περί διαλόγου
όχι απλώς είναι προσχηματικές, αλ-
λά έχουν στόχο να μας ρίξουν στά-
χτη στα μάτια, ώστε να βρεθούμε
προ τετελεσμένων και μετά να μας
λένε κουνώντας το κεφάλι ότι είναι
πια πολύ αργά για δάκρυα...».

Και προτείνει: «Η συνέλευση οφεί-
λει να λάβει σαφή απόφαση για άμε-
ση κήρυξη απεργιακού αγώνα διαρ-
κείας, σε συντονισμό με τους εργα-
ζόμενους όλης της χώρας που επιμέ-
νουν να αντιστέκονται. Ταυτόχρονα,
να εκλέξει ένα συντονιστικό το οποίο
θα έχει την αποφασιστική ευθύνη για
την οργάνωση του αγώνα, απαλλαγ-
μένο από τα βαρίδια και τις εξαρτή-
σεις της συνδικαλιστικής γραφει-
οκρατίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το συντονιστι-
κό μπορεί και πρέπει να συμμετέχει,
το Σάββατο 27 του μήνα, στη σύσκε-
ψη που έχει καλέσει η ΠΟΕΣΥ με τη
συμμετοχή των ΔΣ όλων των Ενώσε-
ων – υπαναχωρώντας προκλητικά
από την προηγούμενη απόφαση για
μια έκτακτη συνδιάσκεψη όλου του
κλάδου, ανοιχτή σε κάθε εργαζόμε-
νο, αλλά και σε όλη την κοινωνία».

Περιοδικό

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
http://socialismfrombelow.gr

Θα το βρείτε στο
μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

Εμπρός 
για απεργία
στα ΜΜΕ

Καστανιές Έβρου, 24/1
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Α
περγιακή κλιμάκωση χωρίς αναμονή ενάντια στο
ασφαλιστικό-σφαγείο προτείνει ο Συντονισμός ενάντια
στα Μνημόνια. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε

την Παρασκευή 19/2 στην ΕΣΗΕΑ συζητήθηκε πως μπορούν
να παρθούν πρωτοβουλίες για να μπει πίεση στις συνδικαλι-
στικές ηγεσίες να αποφασίσουν άμεσα νέα Γενική Απεργία,
καθώς και να στηριχτούν οι αγώνες που είναι σε εξέλιξη σε
μια σειρά από κλάδους. 

Συγκεκριμένα, ο Συντονισμός θα προωθήσει τη συνέχιση
της πρωτοβουλίας για το συντονισμό των εργαζόμενων στις
μεταφορές και τις συγκοινωνίες, θα παρέμβει με ανακοίνωση
στον γύρο των Γενικών Συνελεύσεων των ΕΛΜΕ, θα οργανώ-
σει εξορμήσεις στα καταστήματα Καρφούρ-Μαρινόπουλος
όπου οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν με μαζικές απολύσεις, θα
στηρίξει τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζόμενων
στον ΟΛΠ και την Cosco και θα συμμετέχει στην κινητοποί-
ηση στην ιδιωτική κλινική Νέον Αθήναιον.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εργαζόμενοι από τα νοσοκομεία
Αγλαΐα Κυριακού και Γεννηματά, από τα Καρφούρ, από την Ιν-
τρακόμ, από τη Γ’ ΕΛΜΕ, από το Σύλλογο Δασκάλων Άνω Λιο-
σίων-Ζεφειρίου-Φυλής, από τους λιμενεργάτες, από τις ταχυμε-
ταφορές, από το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
από το ΔΟΛ, από το ΕΚΠΑ, από το ΜΕΤΡΟ, από την ιδιωτική
υγεία, καθώς και αγωνιστές από το Συντονισμό Συνταξιούχων.

Την εισήγηση έκανε ο Τάσος Αναστασιάδης, υπεύθυνος
του Συντονισμού. Εξήγησε ότι η κυβέρνηση καταβάλλει όλες
τις δυνατές προσπάθειες για να διασπάσει το ενιαίο μέτωπο
απέναντι στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει, αλλά δεν τα έχει κα-
ταφέρει. Τόνισε ότι πρέπει να στηριχτούν όσοι κλάδοι βρί-
σκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς αυτό δίνει τη
δυνατότητα για άμεση κλιμάκωση με νέα 48ωρη απεργία,
όπως προτείνεται από πολλά σημεία. Έκλεισε προσθέτοντας
ότι πρέπει να ενταθούν και οι προσπάθειες για στήριξη της
παγκόσμιας αντιρατσιστικής μέρας στις 19 Μάρτη, όπως είχε
αποφασιστεί σε προηγούμενη συνέλευση του Συντονισμού.

Στη συνέχεια πήραν το λόγο εργαζόμενοι από τους παρα-
πάνω χώρους. Ανάμεσα σε άλλους, ο Γιάννης Τσαλίμογλου
από την Ένωση Λιμενεργατών ενημέρωσε για τις τελευταίες
απεργιακές κινητοποιήσεις στον ΟΛΠ, καθώς και τις προσπά-
θειες συντονισμού με τους εργαζόμενους στην Cosco.

O Σπύρος Ανδριώτης από το σωματείο εργαζόμενων στο
ΕΚΠΑ πρότεινε να στηριχτούν οι εργαζόμενοι στο Ευγενίδειο
Θεραπευτήριο όπου παραμένουν απλήρωτοι για εφτά μήνες.
Ο Κώστας Πολύδωρος από την ιδιωτική υγεία ενημέρωσε για
την αντίστοιχη μάχη στην κλινική Νέο Αθήναιον και πρότεινε
να γίνει προσπάθεια να συνδεθούν οι δύο χώροι. 

Ο Μιχάλης Βερβέρης από το Καρφούρ-Μαρινόπουλος μί-
λησε για τον κίνδυνο των απολύσεων που βιώνουν οι εργαζό-
μενοι μετά την απόφαση της εργοδοσίας να δημιουργήσει
υπερ-μάρκετ σε συνεργασία με τον Σκλαβενίτη. Πολλά κατα-
στήματα των Καρφούρ θα οδηγηθούν σε κλείσιμο, ενώ οι ερ-
γαζόμενοι δεν γνωρίζουν τι θα γίνει με τις θέσεις τους. 

Ο Χρίστος Αργύρης από το Νοσοκομείο Γεννηματά ανα-
φέρθηκε στην επιτυχία της απεργίας στις 4/2 που έχει βάλει
πίεση σε όλες τις συνδικαλιστικές ηγεσίες και μετέφερε την
εικόνα από την ΠΟΕΔΗΝ που προσανατολίζεται σε απεργία
αρχές Μάρτη, προτείνοντας το ίδιο και στην ΑΔΕΔΥ.

Ο Ηλίας Αργυρόπουλος από τον ΔΟΛ μίλησε για την κατά-
σταση στο χώρο του όπου η διοίκηση επιχειρεί με υποσχέσεις
πληρωμής να σταματήσει τις απεργιακές κινητοποιήσεις και για
την ανεπάρκεια της συνδικαλιστικής ηγεσίας που το δέχτηκε. 

Η Ντίνα Γκαρανέ από τη Γ’ ΕΛΜΕ ενημέρωσε για τις κινητο-
ποιήσεις που έκαναν δάσκαλοι και καθηγητές για άμεσους διο-
ρισμούς και για τον γύρο των Γενικών Συνελεύσεων που έπεται. 

Νεκ. Δ.

Συντονισμός 
ενάντια στα Μνημόνια
Χρειάζεται 
απεργιακή κλιμάκωση

Την Παρασκευή 19 και το
Σάββατο 20/2 ήταν προγραμ-
ματισμένες να πραγματοποι-
ηθούν οι εργασίες του 34ου
Συνεδρίου του Εργατικού Κέν-
τρου Πειραιά. 

Σε μια περίοδο που στον Πει-
ραιά οι εργαζόμενοι στα καρά-
βια, το λιμάνι και μια σειρά άλ-
λους χώρους, είναι σε τροχιά
κινητοποιήσεων τόσο για το
ασφαλιστικό όσο κι ενάντια στο
ξεπούλημα του λιμανιού, το
συνέδριο του Εργατικού Κέν-
τρου θα μπορούσε να πάρει
αγωνιστικές αποφάσεις, να
συνδέσει τους αγώνες, να ξε-
σηκώσει ολόκληρο τον Πειραιά
με απεργιακές πρωτοβουλίες
που θα φρέναραν τις επιθέ-
σεις.

Η συζήτηση αυτή όμως δεν
πραγματοποιήθηκε. Οι εργα-
σίες του συνεδρίου σταμάτη-
σαν με το ξεκίνημά του μετά

από αντιπαραθέσεις γύρω από
τη νομιμοποίηση συνέδρων -
εκπροσώπων σωματείων. Ου-
σιαστικά οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ
οι οποίες είχαν την πλειοψηφία
των παρόντων συνέδρων επέ-
βαλαν των αποκλεισμό των εκ-
προσώπων του σωματείου των
θαλαμηπόλων και του πανελλή-
νιου συνδικάτου φύλαξης, με
αποτέλεσμα την αποχώρηση
των υπολοίπων παρατάξεων. 

Οι εκλογές για την ανάδειξη
νέου Δ.Σ κι αντιπροσώπων στη
ΓΣΕΕ θα πραγματοποιηθούν
κανονικά και θα διαρκέσουν
από τις 28/2 μέχρι τη 1/3. Σε
αυτές συμμετέχουν τα ψηφο-
δέλτια που στηρίζονται από τις
δυνάμεις του ΠΑΜΕ, του ΜΕ-
ΤΑ, της ΔΑΚΕ, της ΠΑΣΚΕ και
αυτό της Ταξικής Εργατικής
Συσπείρωσης (αριστερό αγωνι-
στικό ψηφοδέλτιο με βασική
δύναμη ναυτεργάτες μέλη της
ΠΕΝΕΝ).

Περισσότερα από 80 άτομα συμμετείχαν το Σάββατο
20/2 στην κοινή εκδήλωση για το ασφαλιστικό που
πραγματοποίησαν στο Πολιτιστικό Κέντρο “Α. Σαμαρά-
κης” στα Ταμπούρια, η ΠΕΝΕΝ ο Σύλλογος Δασκάλων
Κερατσινίου – Περάματος «Νίκος Πλουμπίδης», ο Σύλ-
λογος Εργαζομένων Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώ-
νας, το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιομηχα-
νίας Παπαστράτου και συλλογικότητες της περιοχής.

“Ηταν μια πρωτοβουλία για την ενημέρωση των εργα-
ζομένων και των κατοίκων της περιοχής σχετικά με το
αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνη-
ση”, μεταφέρει στην Ε.Α ο Γιάννης Λειβαδάρος από το
Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Κερατσινίου - Δραπε-
τσώνας. “Η ουσία της συζήτησης ήταν ότι με τους δι-
κούς τους όρους το ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να
σταθεί, αντίθετα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα είναι αυ-
τό που λειτουργεί με τους όρους των εργαζομένων. Τα
ασφαλιστικά ταμεία είχαν τεράστια αποθέματα, που τα
είχαν πληρώσει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Τα κατασπαρά-
ξανε οι κυβερνήσεις και οι φίλοι τους. Και τώρα με τις
αλλαγές που θέλουν να κάνουν πάνε να τα καταστρέ-
ψουν τελείως. Στην εκδήλωση αποφασίστηκαν περαιτέ-
ρω δράσεις όπως είναι διαδήλωση στο Κερατσίνι μέσα
στο επόμενο δεκαπενθήμερο και θα ακολουθήσουν και
σε άλλες γειτονιές, στη Νίκαια κλπ”.

Συνέδριο Ε.Κ. Πειραιά ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Nα μην κλείσει το 35ο Δημοτικό

Π
αρέμβαση στο Δημοτικό Συμβού-
λιο της Αθήνας θα γίνει την Πέμ-
πτη 25/2 προκειμένου να μην κλεί-

σει το 35ο Δημοτικό στα Εξάρχεια (οδός
Κωλέτη).

Επιχειρείται η απαξίωση του σχολείου
με τον υποβιβασμό του από 6/θέσιο σε
4/θέσιο με αποτέλεσμα οι πιθανότητες να
οδηγηθεί σε κλείσιμο να είναι παραπάνω
από μεγάλες. Ήδη, η 1η Δημοτική Επιτρο-
πή Παιδείας του Δήμου Αθήνας έχει βγά-
λει ψήφισμα για να μείνει ανοιχτό, ενώ το
ίδιο θα ζητηθεί και από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο. 

Ανακοίνωση για το θέμα έχει κυκλοφο-
ρήσει και η «Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας». Η παράταξη της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς τονίζει: «Πάρα πολλές ερ-
γατικές οικογένειες, ντόπιων και μετανα-
στών, δίνουν τη μάχη για αξιοπρεπή ζωή
και πρόσβαση των παιδιών τους στη μόρ-
φωση. Γι’ αυτό συνεχίζουμε να στηρίζουμε
το σχολείο της γειτονιάς όπως το προ-
ηγούμενο διάστημα, όταν συγκρουστήκα-
με με τις συγχωνεύεις και καταργήσεις
σχολείων κόντρα στις μνημονιακές περικο-
πές δαπανών για την παιδεία για να ξεπλη-
ρωθεί το χρέος προς τους τραπεζίτες.

Για μας δεν τίθεται ζήτημα «πόσο στοι-
χίζει ένα παιδί» ούτε αποτελεί κριτήριο για
να κλείνουμε ή να ανοίγουμε σχολεία. Κα-
νένα σχολείο δεν περισσεύει. Τα θέλουμε
με πλήρες εκπαιδευτικό προσωπικό, επαρ-
κή συντήρηση των κτιρίων, φύλακες, κα-
θαρίστριες, τραπεζοκόμους και τροχονό-
μους. 

Το συγκεκριμένο σχολείο έχει συμβάλει
στην ένταξη των παιδιών των μεταναστών
μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, σπάζον-
τας την μαθητική διαρροή και τους ρατσι-
στικούς αποκλεισμούς».

Σε γύρο Γενικών Συνελεύσεων από τις 22/2 έως και τις 26/2 προχωρούν
οι ΕΛΜΕ πανελλαδικά για να συζητήσουν την οργάνωση των κινητοποιήσε-
ων για το ασφαλιστικό. Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ θα γί-
νει το Σάββατο 27 Φλεβάρη, στις 10πμ, στο ξενοδοχείο Νovus (Καρόλου
23, πλατεία Καραϊσκάκη).

Εν τω μεταξύ, δάσκαλοι και καθηγητές από διάφορους συλλόγους συμ-
μετείχαν στη συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας την Τετάρτη 17 Φλε-
βάρη με αίτημα να γίνουν άμεσα διορισμοί. 

Η ΟΛΜΕ σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι ενώ η σχολική χρονιά σχεδόν
οδεύει προς το τέλος της υπάρχουν πάνω από χίλια κενά στη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση. 

Καταγγέλλει, ακόμα ότι «το Υπουργείο Παιδείας στοχοποιεί και ενοχο-
ποιεί τους εκπαιδευτικούς για τα κενά δημιουργώντας στρεβλή εντύπωση
ότι οι εκπαιδευτικοί πλεονάζουν, «αποδεικνύοντας» το, με «απλοϊκούς»
υπολογισμούς κενών και πλεονασμάτων, χωρίς να παίρνει υπόψη του την
κατανομή των διδακτικών ωρών στα σχολεία, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότη-
τες, τις μεγάλες ανάγκες της σχολικής μονάδας και το δεδομένο ότι οι πε-
ρισσότεροι εκπαιδευτικοί δουλεύουν σε περισσότερα από δύο σχολεία».

Συνελεύσεις ΟΛΜΕ-ΔΟΕ
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Α
πλώνεται η απεργιακή μάχη
ενάντια στο ξεπούλημα του
ΟΛΠ. Μετά την επιτυχημένη

48ωρη πανελλαδική απεργία των λι-
μενεργατών στις 16 και 17/2, ήρθε η
σειρά των εργατών της Cosco να
μπουν στον αγώνα με επαναλαμβα-
νόμενες στάσεις εργασίας το πιθα-
νότερο από Δευτέρα 29/2. 

Σε κοινή σύσκεψη συντονισμού
των εργατών του ΟΛΠ και της Co-
sco, καλεί ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια την Τετάρτη 2/3 στις
6μμ στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά.

Ο αγώνας των εργατών στον ΟΛΠ
αποδείχτηκε μεταδοτικός. Το πρωί
της Δευτέρας 22/2 και παρά την προ-
σπάθεια τρομοκρατίας από την μεριά
της εργοδοσίας, προχώρησαν σε στά-
ση εργασίας οι εργαζόμενοι της Co-
sco οπότε και πραγματοποίησαν Γενι-
κή Συνέλευση. Η απόφαση τους είναι
η κλιμάκωση με καθημερινές επανα-
λαμβανόμενες στάσεις εργασίας και
στις τρεις βάρδιες. Σύμφωνα με τους
συνδικαλιστές, οι στάσεις αναμένεται
να ξεκινήσουν στις 29/2. Βασικό διεκ-
δικητικό τους πλαίσιο είναι η υπογρα-
φή συλλογικής σύμβασης εργασίας, η
ένταξη όλων στα ΒΑΕ, να υπάρχει
ασθενοφόρο πλήρως εξοπλισμένο
όλο το 24ωρο στο χώρο δουλειάς, να
τηρούνται οι κανόνες Υγιεινής και
Ασφάλειας, να γίνουν όλοι οι εργαζό-
μενοι πλήρους απασχόλησης και να
τηρείται το διάλλειμα. 

“Οι εργαζόμενοι στην Cosco, κάθε
φορά που αποφασίζουν να κινητο-
ποιηθούν, σταματάνε τον κύριο όγκο
της διακίνησης εμπορευματοκιβω-
τίων στο Πειραιά. Μαζί με τους ερ-
γαζόμενους του ΟΛΠ έχουν τερά-
στια δύναμη στα χέρια τους τόσο
απέναντι στην κυβέρνηση όσο και
απέναντι στα αφεντικά της Cosco.

Τώρα είναι ή ώρα του Συντονι-
σμού. Οι εργαζόμενοι στον ΟΛΠ
πρέπει να συνεχίσουν τους αγώνες
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση τώρα
και να σταθούν αλληλέγγυοι στις κι-

νητοποιήσεις των συναδέλφων της
Cosco. Για να σπάσει το κάτεργο
που έχουν φτιάξει οι εργολάβοι στο
Πειραιά και να στείλουν το μήνυμα
στους «επενδυτές» ότι δεν είναι ευ-
πρόσδεκτοι. Να απαιτήσουμε να
επανακρατικοποιηθούν οι ΠΡΟΒΛΗ-
ΤΕΣ ΙΙ και ΙΙΙ και οι εργαζόμενοι στην
Cosco να γίνουν εργαζόμενοι του
ΟΛΠ με όλα τα δικαιώματα που τώρα
τους στερούν οι εργολάβοι. Οι εργα-
ζόμενοι στην Cosco χρειάζεται να
μπουν στην πρώτη γραμμή της μά-
χης ενάντια στην ιδιωτικοποίηση για
να μην επιτρέψουν το αίσχος της Co-
sco να απλωθεί και στην ΠΡΟΒΛΗΤΑ
Ι, διαλύοντας το οτιδήποτε υπάρχει
από εργατικά δικαιώματα”, επισημαί-
νει ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια σε προκήρυξή του καλώντας
στη σύσκεψη της Τετάρτης 2/3.

Περιφρούρηση
Όπως περιγράψαμε και στο προ-

ηγούμενο φύλλο της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης, η απεργιακή περιφρού-
ρηση την πρώτη μέρα της 48ωρης,
πρακτικά έκλεισε όλο το λιμάνι του
Πειραιά, καθώς μαζί με τους απερ-
γούς του ΟΛΠ ενώθηκαν και οι ερ-
γαζόμενοι στην Cosco. 

Οι εργάτες στο ήδη ιδιωτικοποι-
ημένο κομμάτι του λιμανιού, παρόλο
που οι ίδιοι δεν είχαν καμία απεργια-
κή κινητοποίηση και τυπικά δεν καλύ-
πτονταν, έμειναν στη συγκέντρωση
των απεργών συναδέλφων τους μετά
από παρότρυνση του σωματείου
τους (ΕΝΕΔΕΠ) που τους κάλεσε να
μην σπάσουν την απεργιακή φρουρά
και να μην πάνε για δουλειά. 

Την Τετάρτη 17/2, δεύτερη μέρα
της απεργίας, πολλές εκατοντάδες
λιμενεργάτες, από τον Πειραιά αλλά
και τη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώθη-
καν στην πλ. Κλαυθμώνος και διαδή-
λωσαν στο ΤΑΙΠΕΔ και το υπουργείο
Οικονομικών. 

Στο πλευρό τους διαδήλωσαν ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια,
η Επιτροπή για την Κατάργηση του
ΤΑΙΠΕΔ, η Αντεπίθεση Εργαζομέ-
νων, αλλά και αγωνιστές κι αγωνί-
στριες από το Αυτοδιαχειριζόμενο
Θέατρο Εμπρός, που την προηγού-
μενη ημέρα είχε δεχτεί την επίθεση
του ΤΑΙΠΕΔ με το ξήλωμα όλου του
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

“Ήρθαμε από τη Θεσσαλονίκη για-
τί αντιστεκόμαστε στο ξεπούλημα
των μεγάλων λιμανιών της χώρας.
Εμείς οι λιμενεργάτες θα διασφαλί-
σουμε με τον αγώνα μας το δημόσιο
συμφέρον. Από δω και πέρα μόνος
δρόμος είναι η κλιμάκωση των κινη-

τοποιήσεων. Δεν μας μένει άλλος
χρόνος. Πρέπει εδώ και τώρα να
σταματήσουμε το ξεπούλημα” δήλω-
σε στην Ε.Α ο Λάζαρος Τανταλίδης,
πρόεδρος του σωματείου χειριστών
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

“Η συμμετοχή είναι καθολική”,
μας είπε ο Γιώργος Κουτουβίδης,
εργάτης στο λιμάνι του Πειραιά. “Εί-
ναι πολύ καλό το ότι έχουμε κι επα-
φή με τους συναδέλφους που δου-
λεύουν στην Cosco. Το ότι οργανώ-
θηκαν εκεί μέσα παρά την τρομο-
κρατία είναι σπουδαίο. Σε οποιαδή-
ποτε κίνηση κάνουν, εμείς πρέπει να
σταθούμε δίπλα τους. Εδώ που
έχουμε φτάσει χρειάζεται κλιμάκω-
ση και συσπείρωση όλων. Θέλουμε
και τους δήμους στο πλευρό μας
αλλά το σημαντικότερο πρέπει επι-
τέλους να κουνηθεί το Εργατικό
Κέντρο Πειραιά. Όταν άλλαξε χέρια
το ΕΚΠ κι απέκτησε πρόεδρο του
ΠΑΜΕ μας έδωσε ελπίδες. Περάσαν

όμως τα χρόνια και δεν είδαμε ου-
σιαστική δράση. Δεν μας αρκούν οι
συμβολικές κινήσεις. 'Κάναμε' λέει
'συμβολική κατάληψη'. Θέλουμε ου-
σιαστική δράση. Να κάνεις κανονική
κατάληψη. Απεργία. Να κλείσεις όλο
τον Πειραιά. Διαφορετικά αυτοί από
πάνω δεν χαμπαριάζουν”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Απεργία στον ΟΛΠ,
Στάσεις στην COSCO!

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ

Αθήνα, Τετάρτη 17/2

Eργαζόμενοι ΟΛΠ
Eργαζόμενοι Cosco

ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
για να σταματήσουμε την 
IΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του ΟΛΠ
για να νικήσουμε 
τα αφεντικά της COSCO

ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 
Εργαζόμενων ΟΛΠ και Cosco
Τετάρτη 2 Μαρτίου, στις 6μμ
στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά
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Τα σωματεία ανήκουν στον κόσμο του αγώνα

Ε
κλογές για νέο διοικητικό συμβούλιο της  Ένωσης Ια-
τρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) και για αν-
τιπροσώπους στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ (που θα γίνει

τον Απρίλη) θα διεξαχθούν στις 10 Μάρτη. Πρόκειται για ένα
από τα μεγαλύτερα εργατικά σωματεία της χώρας με τα μέλη
του να αριθμούν χιλιάδες. 

Οι αντικαπιταλιστές γιατροί και το «Νυστέρι»* δίνουν τη μά-
χη με το ψηφοδέλτιο του «Ενωτικού Κινήματος για την Ανατρο-
πή», ενός μετωπικού σχήματος που στις προηγούμενες εκλο-
γές ήταν δεύτερο σε ψήφους μετά τη ΔΑΚΕ. Από τη θέση αυτή
έδωσε με συνέπεια και επιμονή τη μάχη όλο το προηγούμενο
διάστημα προκειμένου η ΕΙΝΑΠ να κινείται σε αγωνιστική κα-
τεύθυνση. Τώρα το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή επιδιώκει
να πάρει την πρώτη θέση και να στείλει μήνυμα τόσο στην κυ-

βέρνηση όσο και στην ΝΔ ότι τα μνη-
μόνια και το ασφαλιστικό θα συναντή-
σουν σφοδρή αντίσταση. Τα αποτελέ-
σματα των ερχόμενων εκλογών μπο-
ρούν να δώσουν μεγάλη ώθηση τόσο
στο κίνημα μέσα στα νοσοκομεία όσο
και συνολικά στο εργατικό κίνημα.

Σε σχετική ανακοίνωση που κυκλο-
φόρησε το Νυστέρι τονίζει: «Οι εκλο-
γές στην ΕΙΝΑΠ γίνονται στη πιο κρίσι-
μη περίοδο για τους εργαζόμενους. Το
μέτωπο της σύγκρουσης με τα μνημό-
νια και τις επιλογές ΕΕ - ΔΝΤ- κυβέρ-
νησης, δυναμώνει ακόμη περισσότερο
και δεν θα σταματήσει αν δεν ξηλώ-
σουμε τις μνημονιακές πολιτικές και
πάρουν πίσω το ασφαλιστικό σφαγείο.

Κομμάτι της αντίστασης

Την ίδια ώρα το αντιρατσιστικό κί-
νημα ετοιμάζεται να διαδηλώσει στις
19 Μάρτη ενάντια στους συμβιβα-
σμούς της κυβέρνησης που την οδή-
γησαν στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ ενάν-
τια στους πρόσφυγες και μετανάστες
αλλά και πιο κοντά στο κίνδυνο να εμ-
πλακούμε στους πολεμικούς τυχοδιω-
κτισμούς στην Μ. Ανατολή. Χιλιάδες
νοσοκομειακοί γιατροί έδωσαν σκλη-
ρούς αγώνες ενάντια στις μνημονια-
κές πολιτικές και ήταν κομμάτι της αν-
τίστασης που γκρέμισε τους σαμαρο-
βενιζέλους. Διεκδίκησαν και στην συ-
νέχεια, να σταματήσουν στην πράξη

αυτές τις πολιτικές, με το κίνημα των επισχέσεων της άνοιξης
του 2015, με το ταξικό ΟΧΙ του 62% το καλοκαίρι στο δημο-
ψήφισμα και με συνεχείς απεργιακές κινητοποιήσεις μαζί με
τους υπόλοιπους εργαζόμενους κόντρα και στο τρίτο μνημό-
νιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Αυτός ο κόσμος του αγώνα χρειάζεται να πάρει στα χέρια
του την ΕΙΝΑΠ και να της δώσει τον αγωνιστικό και πολιτικό
προσανατολισμό που χρειάζεται για να ανατρέψει την σημε-
ρινή άθλια κατάσταση στα νοσοκομεία.

Μόνο με τους αγώνες μας μπορούμε: να ξηλώσουμε τα μνη-
μόνια, να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να πάρει πίσω το
ασφαλιστικό σφαγείο, να κερδίσουμε αυξήσεις στους μισθούς
και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού αλλά και να
ανοίξουμε την εναλλακτική εργατική προοπτική».

*Από το Νυστέρι συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο του «Ενωτι-
κού Κινήματος για την Ανατροπή» οι Κώστας Καταραχιάς (Αγ.
Σάββας), Χρίστος Αργύρης (Γεννηματάς), Ζαννέτα Λυσικάτου
(Αγλ. Κυριακού), Γιώργος Τσιρώνης (Αλεξάνδρα).

EINAΠ

Σ
ε ακόμα ένα νοσοκομείο που το τελευταίο διάστημα το
εργατικό κίνημα έχει δώσει μάχες είναι προγραμματι-
σμένες εκλογές για το σωματείο. Η ενεργοποίηση των

εργαζομένων στο χώρο αντανακλάται έντονα και στο ποσο-
στό εγγραφής τους στο σωματείο που ξεπερνά το 90% !

Η Ελένη Καζολέα, νοσηλεύτρια δήλωσε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη: «Στο νοσοκομείο κινούμαστε σαν αντικαπιταλιστι-
κή αριστερά στις κινητοποιήσεις και στις 8-9 Μάρτη διεκδι-
κούμε μέσα από την εκλογική διαδικασία να έχουμε περισσό-
τερες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο.

Ακόμα βρισκόμαστε στη φάση που κάνουμε προσπάθεια να
γράψουμε μαζικά τον κόσμο στο σωματείο ώστε αυτό να έχει τα
χαρακτηριστικά που αρμόζουν στις συνθήκες. Το σχήμα μας, η
Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή είναι η δύναμη που
φέρνει τη δράση μέσα στο νοσοκομείο. Οργανώνουμε τους
αγώνες ενάντια στο ασφαλιστικό αλλά και για προσλήψεις μόνι-

μου προσωπικού. Οι ανάγκες για προσωπικό είναι μεγάλες και
δεν μπορούν να καλυφθούν από ανθρώπους που δουλεύουν με
πεντάμηνες συμβάσεις.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι κάνουμε την προσπάθεια
μετά τις εκλογές να αλλάξουμε καταστατικό ώστε να μπο-
ρούν και οι πεντάμηνοι συνάδελφοι να γραφτούν σε αυτό.

Ακόμα, δεν διστάζουμε να συνδέσουμε τις μάχες του χώ-
ρου μας με τις πολιτικές μάχες, έτσι φτάσαμε να έχουμε ορ-
γανώσει αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές δράσεις όπως για
παράδειγμα τη συμμετοχή του σωματείου μας τον περασμένο
μήνα στην κινητοποίηση στον Έβρο. Το νοσοκομείο μας είναι
από αυτά που δέχονται περιστατικά με παιδιά προσφύγων και
μεταναστών που φτάνουν με πολύ σοβαρά προβλήματα εξαι-
τίας του επικίνδυνου ταξιδιού που κάνουν για να διασχίσουν
τη θάλασσα. Τώρα προσανατολιζόμαστε να εξασφαλίσουμε
και μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στις 19 Μάρτη».

Εκλογές θα γίνουν και στο Νο-
σοκομείο Χατζηκώστα στα Γιάν-
νενα για την ανάδειξη νέου διοι-
κητικού συμβουλίου. 

Για πρώτη φορά στις εκλογές
θα συμμετάσχει και το ψηφοδέλ-
τιο της «Αγωνιστικής Ενωτικής
Πρωτοβουλίας για την Ανατρο-
πή» το οποίο στηρίζει η Εργατι-
κή Αλληλεγγύη, με υποψήφιο
τον Νίκο Μέτσικα.

Eκλογές στα Νοσοκομεία

Σ
τις 25/2 πάνε στις κάλπες οι εργα-
ζόμενοι του νοσοκομείου Αγ. Σάβ-
βας. Η Ενωτική Αγωνιστική Πρωτο-

βουλία Εργαζομένων, το σχήμα που και
στις προηγούμενες εκλογές είχε ανα-
δειχθεί πρώτη δύναμη (με αυτοδυναμία),
έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε το σωμα-
τείο να είναι στην πρωτοπορία του κινή-
ματος των υγειονομικών. Πρόκειται για
σωματείο με τεράστια συμβολή στο στή-
σιμο του Συντονιστικού των Νοσοκομεί-
ων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι αγωνι-
στικές του προτάσεις υιοθετήθηκαν από
το σύνολο του κινήματος στα νοσοκο-
μεία.

Τα προβλήματα στο νοσοκομείο είναι
πολλά και συσσωρευμένα, η υποστελέ-
χωση προσεγγίζει το 50% εξαιτίας των
μαζικών συνταξιοδοτήσεων (και των μη-
δενικών προσλήψεων) της προηγούμε-
νης περιόδου. Ταυτόχρονα οι ελλείψεις
στα υλικά έχουν φτάσει στο σημείο όπου
ακόμα και καρκινοπαθείς με δελτίο απο-
ρίας να μην μπορούν να πάρουν φάρμα-
κα παρότι τα δικαιούνται.

Ακόμα και κάτω από αυτές τις αντίξο-
ες συνθήκες οι εργαζόμενοι δεν το βά-
ζουν κάτω, συνεχίζουν και παλεύουν για
αξιοπρεπή δουλειά και Υγεία για όλους.
Μια από αυτές είναι και η Αγγελική Γε-
ωργούλη, πολιτικός μηχανικός, εργαζό-
μενη στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκο-
μείου και μέλος του σχήματος «Ενωτική
Αγωνιστική Πρωτοβουλία Εργαζομένων»
που με αφορμή τις εκλογές δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη:

«Η Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία,
φτιάχτηκε πριν από πέντε χρόνια από
αγωνιστές της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς, ανένταχτους και προοδευτι-
κούς. Σε αυτά τα χρόνια που υπάρχει το
σχήμα δώσαμε αγώνες σε δύσκολες

συνθήκες, αγώνες ενάντια σε απολύσεις
αλλά και απόπειρες κλεισίματος του νο-
σοκομείου. Δώσαμε μάχη και κερδίσαμε
συναδέλφους που είχαν φτάσει εξαιτίας
των συνθηκών να θέλουν να παραιτη-
θούν.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε την
πλειοψηφία στο σωματείο, αυτό αποτε-
λεί αναγνώριση των προσπαθειών μας
από τους συναδέλφους. Οι προσπάθειες
μας αυτές δεν βασίστηκαν στη λογική
της ανάθεσης, αντίθετα μαζί με τους
υπόλοιπους εργαζόμενους σηκώσαμε το
βάρος και δώσαμε τη μάχη από τα κάτω,
μέσα στις συνελεύσεις όπως δώσαμε και
τη μάχη για το συντονισμό των νοσοκο-
μείων.

Τώρα οι παλιές λογικές, οι δυνάμεις
της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ προσπαθούν
να ανακάμψουν, χρησιμοποιούν τη μνη-
μονιακή πολιτική της κυβέρνησης σαν
ευκαιρία για να συκοφαντήσουν όλη την
αριστερά ενώ σε αυτή την προσπάθεια
έχουν και αρωγούς τους κλινικάρχες οι
οποίοι μας κάνουν πόλεμο. 

Σε αντιπαράθεση με την πολυδιάσπα-
ση που φέρνουν στον χώρο εργασίας οι
διαφορετικές σχέσεις εργασίας επιλέξα-
με να ανοίξουμε το σωματείο μας σε
όλους όσους εργάζονται στο χώρο του
νοσοκομείου ανεξάρτητα από το είδος
της εργασιακής τους σχέσης. Αυτό αφο-
ρά και τους εργολαβικούς εργαζόμε-
νους σε συνεργεία καθαριότητας και φύ-
λαξης. Εξάλλου πρόσφατα είχαμε κινη-
τοποιηθεί ενάντια στην εκδικητική από-
λυση ενός εργαζόμενου σε εταιρεία φύ-
λαξης και κερδίσαμε την επιστροφή του
στο νοσοκομείο. Η ενότητα αυτή είναι
που μπορεί να δώσει νέα ώθηση στους
αγώνες μας για προσλήψεις και δημόσια
δωρεάν Υγεία για όλους».

Χατζηκώστα

Αγλαΐα Κυριακού

Άγιος Σάββας

Ελάτε µαζί µας για να αλλάξουµε την Ε ΝΑΠ

Να κλιµακώσουµε τους αγώνες µας

ΕΚΛΟΓΕΣ Ε ΝΑΠ-ΟΕΝΓΕ

Στηρίζουµε ψηφίζουµε
10 

ΕΝΩΤ ΚΟ Κ ΝΗΜΑ

    για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Λεφτά προσλήψεις στην υγεία

∆ιαγραφή του χρέους

ΟΧ  των Νοσοκοµείων

Συµµετέχουν στηρίζουν 

ΑΡΣΙ, ΝΥΣΤΕΡΙ, Ρ.Ε.Ι., 

Νέοι ανεξάρτητοι Γιατροί,  

Ανεξάρτητοι ειδικευόµενοι 

και ειδικευµένοι
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Εμπρός για κλιμάκωση!ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Τ
ην επομένη της σύσκεψης
πραγματοποιήθηκε και η
τετράωρη στάση εργα-

σίας της ΠΟΕΔΗΝ. Εκατοντά-
δες υγειονομικοί συγκεντρώθη-
καν έξω από το υπουργείο Υγεί-
ας στην οδό Αριστοτέλους και
βάδισαν με πορεία μέχρι το
υπουργείο Οικονομικών. Εκεί οι
διαδηλωτές συνάντησαν κλει-
στές πόρτες, κατεβασμένα ρο-
λά και ΜΑΤ που δεν δίστασαν
να χρησιμοποιήσουν χημικά.

Στην συγκέντρωση έξω από το
υπουργείο με πανό εκτός από
την Ομοσπονδία συμμετείχαν το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων,
το Σωματείο του Αγλαΐα Κυρια-
κού και το ΠΑΜΕ. Το λόγο πή-
ραν σειρά συνδικαλιστών, ανά-
μεσα τους και ο Χρίστος Αργύ-
ρης από το Νοσοκομείο Γεννη-
ματάς επιμένοντας στη γραμμή
της κλιμάκωσης «Ετοιμαστείτε
να βγούμε μαζικά στους δρό-
μους τον Μάρτη! Χτες έγινε μια
μαζική σύσκεψη της ΠΟΕΔΗN,
στην οποία το προεδρείο δε-
σμεύτηκε ότι στις αρχές του
επόμενου μήνα θα προχωρήσου-
με σε 24ωρη πανελλαδική, πανυ-
γειονομική απεργία. Απευθύνου-
με κάλεσμα στην ΑΔΕΔΥ να βγά-
λει μαζί μας γενική απεργία, αλ-
λά κι αν η ΑΔΕΔΥ προτείνει η
απεργιακή κινητοποίηση να με-
τατεθεί για αργότερα, εμείς θα
πρέπει να προχωρήσουμε στην
απεργία ακόμη και μόνοι μας.

Κάποιοι συνδικαλιστές λένε
να περιμένουμε να κατατεθεί το
ασφαλιστικό και να μην προχω-
ρήσουμε τώρα σε κλιμάκωση
για να μην “κάψουμε το χαρτί
της απεργίας”. Αυτή η άποψη
είναι λάθος, χρειάζεται άμεσα
να προχωρήσουμε σε 24ωρη
και 48ωρη κλιμάκωση ώστε να
μην κατατεθεί καν το νομοσχέ-
διο στη βουλή. Έχουμε τη δύ-
ναμη να το καταφέρουμε αυτό,
φάνηκε από τη μεγάλη απεργία
στις 4/2 που εκατοντάδες χιλιά-
δες πλημμύρισαν τους δρόμους
αλλά φάνηκε και από την αδυ-
ναμία της κυβέρνησης η οποία
αναβάλει την κατάθεση του
διαρκώς από τον Δεκέμβρη. 

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυ-
τή τη στιγμή είναι η μόνη κυ-
βέρνηση στον πλανήτη που λέει
ότι θα βγει από την κρίση, ενώ
ακόμα και οι μεγαλύτεροι καπι-
ταλισμοί του πλανήτη βυθίζον-
ται στην κρίση. Λένε ψέματα!
Σαν να μην έφταναν τα ψέματα
τους τώρα έφεραν και το ΝΑΤΟ
στο Αιγαίο.  Η επιλογή αυτή δεν
είναι “απειλή για την εθνική μας

κυριαρχία” όπως λένε κάποιοι,
στην πραγματικότητα αποτελεί
κλιμάκωση της πολεμικής έντα-
σης γύρω από τη Συρία. Ξέρου-
με πολύ καλά τι σημαίνει ο πό-
λεμος αυτός, σημαίνει βαρβα-
ρότητα, δυστυχία και ξεριζωμό
για τους πρόσφυγες.

Για να πνίγονται αυτοί οι πρό-
σφυγες στα νερά του Αιγαίου η
ελληνική κυβέρνηση δαπανά
εκατοντάδες εκατομμύρια σε
φράχτες ενώ εξαιτίας της υπο-
χρηματοδότησης της Υγείας
πεθαίνουν άνθρωποι στα νοσο-
κομεία μας. Αυτό είναι ακόμα
ένας λόγος για τον οποίο ο
αγώνας μας για την Υγεία συν-
δέεται και με την πάλη ενάντια
στον πόλεμο και τον ρατσισμό.
Για τον λόγο αυτό θα διαδηλώ-
σουμε και στις 19 Μάρτη, για να
φωνάξουμε ότι οι “πρόσφυγες
είναι καλοδεχούμενοι” και ότι οι
ανάγκες μας είναι πιο σημαντι-
κές».

Αναβρασμός

Στην διαδρομή προς το
υπουργείο Oικονομικών μίλησε
στην Εργατική Αλληλεγγύη η
Ζαννέτα Λυσικάτου, ειδικευόμε-
νη γιατρός από το νοσοκομείο
Αγλαΐα Κυριακού: «Τα νοσοκο-
μεία βρίσκονται στη μάχη για το
ασφαλιστικό, σήμερα έχουμε
τετράωρη στάση εργασίας. Η
στάση αυτή οργανώθηκε κυ-
ρίως από τα κάτω, σε μεγάλο
βαθμό μάλιστα και μέσα από
την πίεση στη χτεσινή σύσκεψη
της ΠΟΕΔΗΝ. Θέλουμε να κη-
ρυχτεί απεργία για τις αρχές
του άλλου μήνα. Υπάρχει μεγά-
λος αναβρασμός μέσα στα νο-
σοκομεία, όλοι έχουν καταλάβει
ότι το ασφαλιστικό είναι κατά-
πτυστο και υπάρχει διάθεση για
αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Σήμερα ακυρώθηκαν τακτικά
χειρουργεία για να μπορέσουμε
να διαμαρτυρηθούμε. Ωστόσο
δεν διαμαρτυρόμαστε μόνο για
το ασφαλιστικό. Τα νοσοκομεία
καταρρέουν! Υπάρχει άμεση
ανάγκη για προσλήψεις και αυ-
τό αποτελεί βασικό μας αίτημα.
Έχουμε καταφέρει να μετατρέ-
ψουμε τη συσσωρευμένη οργή
των συναδέλφων σε δύναμη
που ξεκινάει μέσα από τα νοσο-
κομεία με στάσεις εργασίας
όπως η σημερινή και κλιμακώνει
τη δράση της με 24ωρες απερ-
γίες και συμμετοχή στις πανερ-
γατικές μέχρι να τα πάρουν όλα
πίσω».

Μανώλης Σπαθής

Τ
ην Τετάρτη 17/2 πραγματοποι-
ήθηκε σύσκεψη συνδικαλιστών
από τα νοσοκομεία όλης της χώ-

ρας μετά από πρόσκληση της ΠΟΕ-
ΔΗΝ στο ξενοδοχείο Νοβοτέλ. Η αντα-
πόκριση ήταν τεράστια με ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό τη μαζική συμμετοχή
από νοσοκομεία και κέντρα υγείας
επαρχιακών πόλεων. Τον λόγο πήραν
συνολικά πάνω από 30 ομιλητές και
ομιλήτριες μεταφέροντας τον αναβρα-
σμό που επικρατεί.

Ο συνδυασμός της μαζικής προσέ-
λευσης, της αγανάκτησης για το ασφα-
λιστικό νομοσχέδιο αλλά και των περι-
γραφών της ασφυκτικής κατάστασης
που βρίσκονται τα νοσοκομεία εξαιτίας
της συνεχιζόμενης λιτότητας δημιούρ-
γησαν έντονη πίεση, τόσο προς την
ηγεσία της ομοσπονδίας όσο και προς
την ίδια την ΑΔΕΔΥ. Αποτέλεσμα της
πίεσης αυτής ήταν και η δέσμευση του
προεδρείου για κήρυξη απεργίας στις
αρχές του επόμενου μήνα αλλά και ο
προσανατολισμός της ΑΔΕΔΥ για κή-
ρυξη 48ωρης απεργίας.

Από την μεριά του προεδρείου έγινε
εκτενής ανάλυση για το ασφαλιστικό,
τα προβλήματα που η λιτότητα έχει
δημιουργήσει στην Υγεία αλλά και για
το αίτημα σε σχέση με την ένταξη στα
βαρέα και ανθυγιεινά.

Εκ μέρους του Νυστεριού και του Συν-
τονιστικού των Νοσοκομείων τον λόγο
πήρε ο Κωστας Καταραχιάς από το Νο-
σοκομείο Άγιος Σάββας τονίζοντας με
τον πλέον εμφατικό τρόπο: «Η σημερινή
συγκέντρωση είναι ενδεικτική του κλίμα-
τος που επικρατεί στους χώρους δουλει-
άς. Υπάρχει ένα ολόκληρο δυναμικό που
έχει καταλάβει ποια είναι η επίθεση και
ότι υπάρχει ανοιχτό ένα μεγάλο μέτωπο,
αυτό έρχεται σαν συνέχεια της μεγάλης
απεργίας στις 4 Φλεβάρη. Το μήνυμα

της ήταν ότι οι εργαζόμενοι παντού δεν
θα αφήσουν να περάσει αυτό το ασφαλι-
στικό. Όχι απλά θα αναγκάζουμε την κυ-
βέρνηση να αναβάλει την κατάθεσή του
αλλά ότι τελικά μπορούμε να τους αναγ-
κάσουμε να μην το καταθέσουν καν. 

Προσλήψεις
Πρόκειται για ρεαλιστικό στόχο και

πάνω σε αυτόν πρέπει να συγκροτή-
σουμε την πάλη μας το επόμενο διά-
στημα. Τα διακυβεύματα για τα νοσο-
κομεία το επόμενο διάστημα είναι τρία
βασικά. Πρώτο, η χρηματοδότηση για
προσλήψεις. Οι ελλείψεις προσωπικού
φτάνουν πια στο 50% γεγονός που
έχει διαλύσει την υγεία. 

Δεύτερο είναι η αντιστροφή της ιδιω-
τικοποίησης που έχει συντελεστεί όλο
το προηγούμενο διάστημα στον χώρο
της υγείας. Τρίτο σημαντικό διακύβευμα
είναι η αντίσταση στη βαρβαρότητα του
πολέμου. Το πραγματικό πρόσωπο της
Ε.Ε. είναι ο πόλεμος, η λιτότητα και ο
ρατσισμός. Οι επιλογές της κυβέρνησης
που φέρνουν το ΝΑΤΟ στα σύνορα μας
και στηρίζει τους πνιγμούς των προσφύ-
γων μας χώνει πιο βαθιά σε αυτόν τον
βάλτο της βαρβαρότητας. 

Το εργατικό κίνημα έστειλε το μήνυμά
του με την απεργία στις 4 του μήνα. Το
μήνυμα ήταν ότι οι απεργίες μας είναι
δυνατές και ότι μπορούν να κλιμακω-

θούν. Η αυριανή στάση εργασίας είναι
μόνο ένας σταθμός, η δικιά μας πρότα-
ση λοιπόν είναι να συμφωνήσουμε από
τώρα ότι θα κλιμακώσουμε. Κλιμάκωση
δεν σημαίνει όμως μια απεργία για την
τιμή των όπλων αλλά συμφωνημένη
απεργία που θα οργανωθεί σωστά.
48ωρη προτείνουμε εμείς, από κοινού με
όλο το δημόσιο. Ήδη κινητοποιούνται
μια σειρά από κλάδοι όπως τα λιμάνια
και οι ναυτεργάτες, ενώ η ΔΕΗ έχει πει
ότι θα κάνει 48ωρες επαναλαμβανόμε-
νες αν κατατεθεί το νομοσχέδιο. Από τη
μεριά μας θα το παλέψουμε από τα κά-
τω, στις συνελεύσεις και τις επιτροπές
αγώνα, με την προσπάθεια κάθε νοσοκο-
μείο να μπει σε αυτή τη διαδικασία».

Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινήθη-
κε και ο Μιχάλης Ρίζος από το ΔΣ του
Αττικού Νοσοκομείου, ο οποίος σε μια
αποστροφή του λόγου του υπογράμμι-
σε: «Είναι καλό να συζητάμε γενικά για
τα διάφορα θέματα αλλά πρέπει να
μπούμε και στο δια ταύτα. Η κυβέρνη-
ση πρώτη φορά είναι τόσο στριμωγμέ-
νη από τις κοινωνικές αντιδράσεις. Τα
αστικά ΜΜΕ λένε συχνά ότι στη δημο-
κρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και βρί-
σκουν λύσεις για να παγώσουν τις αντι-
δράσεις του κόσμου. Εμείς σαν κίνημα
πρέπει να απαντάμε ότι στην ταξική πά-
λη δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Χρειάζεται
να απευθυνθούμε σε όλους τους εργα-
ζόμενους και τους αγρότες που θέλουν
να παλέψουν για την ανατροπή της επί-
θεσης. Δεν πρέπει να δώσουμε χρόνο
στην κυβέρνηση. Τώρα είναι η ώρα για
κλιμάκωση με 48ωρη απεργία! Τώρα
που αγώνας είναι σε φάση ανόδου!».

Mαζική 
σύσκεψη 
σωματείων

18/2, πορεία των εργαζόμενων στα νοσοκομεία προς το υπ. Οικονομικών

“Tώρα είναι η ώρα”
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Σ
υνεχίστηκαν και αυτή την εβδομάδα
οι τοπικές εκδηλώσεις της ΚΕΕΡΦΑ
στις γειτονιές της Αθήνας, στην Πά-

τρα, τα Γιάννενα και τη Μυτιλήνη όπου μα-
ζί με την προβολή του βίντεο από το διή-
μερο στον Έβρο οργανώνεται ο επόμενος
σταθμός του διεθνούς αντιρατσιστικού κι-
νήματος, η 19 Μάρτη. 

Την Τετάρτη 17/2 έγινε εκδήλωση στους
Αμπελόκηπους. «Μετά τις ομιλίες του Τά-
κη Ζώτου, δικηγόρου της πολιτικής Αγω-
γής στη Δίκη της Χρυσής Αυγής του Κώ-
στα Καταραχιά, πρόεδρου του σωματείου
Άγιος Σάββας, το λόγο πήρε ο Λεωνίδας ο
οποίος συμμετείχε στο πανελλαδικό διή-
μερο στον Έβρο», μας είπε η Στέλλα. «Τό-
νισε ότι είναι πολύ συγκινημένος και ότι
κάτι τέτοιο είχε ζήσει μόνο στα φοιτητικά
του χρόνια. Εκτίμησε ότι ήταν ένα τερά-
στιο πολιτικό γεγονός που παρακίνησε και
άλλα κομμάτια της αριστεράς. Στη συνέ-
χεια ο Άχμετ από την Αιγυπτιακή κοινότη-
τα δήλωσε ότι είναι  εξοργισμένος από
την πολιτική που οδηγεί τόσους ανθρώ-
πους στον πνιγμό και ότι η μόνη λύση εί-
ναι να ανοίξουν τα σύνορα. Μετά από τις
τοποθετήσεις όλων των συντρόφων απο-
φασίσαμε να ξεκινήσουμε εξορμήσεις στη
γειτονιά και στα σωματεία της περιοχής,
αφισοκολλήσεις, καθώς και εξορμήσεις
στα τζαμιά με προκηρύξεις στα Αραβικά,
καλώντας ντόπιους και μετανάστες στη
διεθνής μέρα  δράσης 19 Μάρτη». 

Την Πέμπτη 18/2 έγινε εκδήλωση της
ΚΕΕΡΦΑ στα Βριλήσσια. «Από την πλευρά
μου άνοιξα τη συζήτηση δίνοντας την εικό-
να πώς οργανώθηκε η κινητοποίηση στον
Έβρο σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο,
τονίζοντας ότι μετά την ορμή που μας
έδωσε αυτή η πρωτοβουλία, συνεχίζουμε
για τις 19 Μάρτη», μας είπε ο Ορέστης
Ηλίας, δημοτικός Σύμβουλος Βριλησσίων.
«Στη συνέχεια ο Π. Κωνσταντίνου τόνισε
ότι οι περιπολίες του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο ση-
μαίνει περισσότερους πνιγμούς, ενώ η
Ήρα Διαμάντη από τον Κοινωνικό Χώρο
αφού έδωσε την εικόνα της αλληλεγγύης
του κόσμου απέναντι στους πρόσφυγες
τόνισε ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις το
αντιρατσιστικό κίνημα βρίσκεται σε μία
κρίσιμη καμπή. Στη διάρκεια της συζήτη-
σης η Ρούλα Σουντουλίδου αντιπρόεδρος
του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο
πρότεινε συντονισμό των σωματείων της
περιοχής μαζί με τη ΚΕΕΡΦΑ για να διορ-
γανώσουν  εκδήλωση ενόψει της 19 Μάρ-

τη. Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν πολύ με-
γάλη σημασία στην πόλη των Βριλησσίων
γιατί στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης
είναι να μετατρέψει σε Hot Spot Ναυτική
Βάση της περιοχής. Χρειάζεται να πιέσου-
με τη Δημοτική Αρχή να υλοποιήσει παλιό-
τερη απόφαση που έλεγε ότι οι πρόσφυ-
γες είναι καλοδεχούμενοι να φιλοξενηθούν
στις δομές του Δήμου και όχι να φυλακι-
στούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης».   

Στόχοι

Την ίδια μέρα εκδήλωση διοργάνωσε η
ΚΕΕΡΦΑ στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων.
«Μετά την εισήγηση όπου παρουσιάστηκε
η πολιτική σημασία και το ρόλο που έπαι-
ξαν τα σωματεία για να πραγματοποιηθεί
το διήμερο στον Έβρο μπήκαν οι επόμενοι
στόχοι που είναι η διοργάνωση αντιρατσι-
στικού συλλαλητηρίου στα Γιάννενα στις
19 Μάρτη σε σύνδεση με το διεθνές αντι-
ρατσιστικό κίνημα», μας είπε ο Άρης Πα-
ναγιωτίδης. 

«Τέσσερις μετανάστες από το Πακιστάν
που συμμετείχαν δήλωσαν ότι μπορούν να
κινητοποιήσουν την πακιστανική κοινότητα
και έκαναν προτάσεις για να βγει συγκε-
κριμένο πρόγραμμα δράσης. Ο Θωμάς ερ-
γαζόμενος στους ΟΤΑ τόνισε την ανάγκη
το αίτημα για ανοιχτά σύνορα να γίνει αί-
τημα των συνδικάτων και στον ίδιο τόνο
δυο φοιτητές πρότειναν εξορμήσεις στους
χώρους δουλειάς ενόψει της 19 Μάρτη.
Αποφασίσαμε να απευθύνουμε κάλεσμα
στα σωματεία της πόλης για κοινό συντονι-
σμό για τις 19 Μάρτη. Επίσης την Κυριακή
21/2, ημέρα απελευθέρωσης των Ιωαννί-
νων κάναμε παρέμβαση στην παρέλαση με
πανό της ΚΕΕΡΦΑ και στη συνέχεια συμμε-
τείχαμε και στην κινητοποίηση των αγρο-
τών που έκαναν πορεία στην πόλη με τα
τρακτέρ». 

Στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα έγινε πλού-
σια συζήτηση και βιντεοπροβολή όπου μέ-
λη της ΚΕΕΡΦΑ που συμμετείχαν στον
Έβρο μετέφεραν μια σειρά εμπειρίες από
την κινητοποίηση. Έγινε ιδιαίτερη συζήτη-
ση για τις 19 Μάρτη όπου τονίστηκε ότι
αναβαθμίζεται η σημασία της καθώς γίνε-

ται μέσα σε μία περίοδο όπου μπαίνει σε
εφαρμογή η απόφαση του ΝΑΤΟ -με τις
ευλογίες της Μέρκελ, του Ερντογκάν και
του Καμμένου- για περιπολίες στο Αιγαίο
κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι ο φρά-
χτης του Έβρου «επεκτείνεται» στο Αιγαίο
με όλες τις τραγικές συνέπειες για τις
ζωές των προσφύγων.  

«Έναρξη της καμπάνιας για τις 19 Μάρ-
τη έγινε και στην Πάτρα όπου στο κάλε-
σμα της εκδήλωσης της ΚΕΕΡΦΑ ανταπο-
κρίθηκε η ΕΛΜΕ Αχαΐας καθώς και η συν-
τονιστική επιτροπή του Pride Πάτρας δη-
λώνοντας τη στήριξή τους στο συλλαλητή-
ριο που θα γίνει στην πλατεία Γεωργίου»,
μας είπε ο Νεκτάριος. «Τις επόμενες ημέ-
ρες συνεδριάζει το ΔΣ της ΕΛΜΕ όπου θα
πάρει και επίσημα απόφαση να καλέσει
στο συλλαλητήριο στις 19 Μάρτη καθώς
και σε αντιρατσιστικά αντιμαθήματα στις
21 Μάρτη».  

Εκδήλωση έγινε και στο Μαρούσι την
Παρασκευή 19/2 με ομιλητή τον Θανάση
Καμπαγιάννη δικηγόρο της πολιτικής αγω-
γής στη δίκη της Χρυσής Αυγής και την
Αφροδίτη Φράγκου από την τοπική ΚΕΕΡ-
ΦΑ. Στη συζήτηση αναδείχθηκε ιδιαίτερα
η σημασία της τοπικής δράσης ενάντια
στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, αλλά και
η ανάγκη το αντιρατσιστικό κίνημα που
παλεύει ενάντια στους φράχτες να βάλει
στο κέντρο του την πάλη ενάντια στο ΝΑ-
ΤΟ και τον πόλεμο.

Την ίδια μέρα έγινε εκδήλωση στη Νέα
Σμύρνη με ομιλητές τη Ν. Αργύρη από την
ΚΕΕΡΦΑ και τον Β. Καρέλη από την Κίνηση
Χειραφέτησης ΑΜεΑ «Μηδενική Ανοχή», ο
οποίος «τόνισε την ανάγκη συνεύρεσης
των ατόμων με  αναπηρία ή τα ΛOAT άτομα
μαζί με τους μετανάστες και όλους όσοι
βιώνουν το ρατσισμό μέσα σε κοινές δρά-
σεις όπως η 19 Μάρτη», μας είπε η Νεφέ-
λη. «Στη διάρκεια της συζήτησης μπήκαν
προτάσεις για εξορμήσεις στις πλατείες
αλλά και στα σχολεία της περιοχής με στό-
χο να γίνει η σύνδεση της ΚΕΕΡΦΑ με κα-
θηγητές που δίνουν μάχη ενάντια στο ρα-
τσισμό μέσα στα σχολεία».

Kατερίνα Θωίδου   

Την Τετάρτη 17/2 στη Μυτιλήνη πραγματοποιήθηκε στο
χώρο της Εργατικής Λέσχης εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ, εν
όψει της κινητοποίησης για τις 19 Μάρτη. 

Στο πάνελ συμμετείχαν αλληλέγγυοι και ο Λ. Μπόλα-
ρης. Ο πρώτος, ξένος εθελοντής, περιέγραψε τις εμπει-
ρίες του από την υποδοχή και περίθαλψη των προσφύγων
και για τις πολιτικές αιχμές που αισθάνονται οι ίδιοι οι αλ-
ληλέγγυοι ότι πρέπει να έχει η δουλειά τους. Η δεύτερη,
εκπαιδευτικός, μίλησε για τις ευαισθησίες που οι ίδιοι οι
μαθητές δείχνουν για το ζήτημα, που είναι ιδιαίτερα οξυ-
μένο στο νησί, και για τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρ-
χουν για να κινητοποιηθούν. 

Ο Λ. Μπόλαρης αναφέρθηκε κυρίως στη σημασία των
παγκόσμιων κινητοποιήσεων της 19 Μάρτη και στα διλήμ-
ματα που βάζουν οι άρχουσες τάξεις στο αντιρατσιστικό
κίνημα και την αριστερά και πως πρέπει να τα απαντάμε.
Επίσης μίλησε για το πώς συνδέονται οι πολιτικές των
μνημονίων και της λιτότητας, της κυβέρνησης και της ΕΕ,
με τον πόλεμο και το ρατσισμό. Μια πλούσια συζήτηση
ακολούθησε μετά, γύρω από τα ζητήματα των ιμπεριαλι-
στικών επεμβάσεων, των πολέμων, του φασισμού, της ισ-
λαμοφοβίας και την αντιμετώπιση των ναζί. Την εκδήλωση
παρακολούθησαν περίπου 40 άτομα. Όλοι μαζί αποφασί-
σαμε να δραστηριοποιηθούμε για να καλέσουμε συνδικά-
τα κι άλλες συλλογικότητες και να οργανώσουμε μια δυ-
νατή κινητοποίηση στη πόλη στις 19 Μάρτη. 

Μιχάλης Τσορμπατζόγλου, Παρασκευάς Ψάνης 

Εκδήλωση αφιερωμένη στη διεθνή μέρα
δράσης 19 Μάρτη διοργανώνουν οι Κοινότη-
τες Σενεγάλης και Γουινέας μαζί με την ΚΕΕΡ-
ΦΑ την Τρίτη 1η Μάρτη στις 6μμ στο Ρομάν-
τζο. Στην εκδήλωση θα προβληθεί βίντεο από
το διήμερο κινητοποιήσεων στον Έβρο στις
23-24 Γενάρη. Ομιλητές θα είναι: η Ευγενία
Κουνιάκη, δικηγόρος, ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας και συντο-
νιστής της ΚΕΕΡΦΑ, ο Αμπντουλάι Κάλτσα,
πρόεδρος της κοινότητας της Σενεγάλης και ο
Λαμίν Κάμπα, πρόεδρος της κοινότητας Γουι-
νέας. Θα ακολουθήσει μουσική και γεύμα από
την Κοινωνική Κουζίνα ο «Άλλος Άνθρωπος».

Εκδήλωση στη Λέσβο

Οργανώνουμε 
τη δράση παντού

Το πάνελ στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στη Μυτιλήνη, 17/2



Α
ντιρατσιστική παρέμβαση στα Δια-
βατά πραγματοποίησε το Σάββατο
20 Φλεβάρη η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλο-

νίκης. 

«Αναχωρήσαμε το πρωί του Σαββάτου
με πούλμαν από το Άγαλμα Βενιζέλου
και μεταβήκαμε πρώτα στη Λαϊκή Αγορά
της Μαγνησίας», μας είπε ο Κώστας
Τορπουζίδης συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ
Θεσσαλονίκης. «Εκεί ανοίξαμε πανώ που
έγραφε  ‘Στρατόπεδα συγκέντρωσης πο-
τέ και πουθενά. Καλοδεχούμενοι οι προ-
όσφυγες. Στη φυλακή οι φασίστες. Άσυ-
λο και στέγη στους πρόσφυγες. Εργάτες
ενωμένοι ποτέ νικημένοι’. Στήσαμε τρα-
πεζάκι όπου μαζεύαμε υπογραφές, μοι-
ράσαμε προκηρύξεις πουλήσαμε 13
φύλλα της Εργατικής Αλληλεγγύης, κα-
λώντας όλες και όλους στο συλλαλητή-
ριο που οργανώνεται το Σάββατο 19
Μάρτη στις 12 το μεσημέρι στο άγαλμα
Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέ-
χεια μπήκαμε μέσα στη Λαϊκή κάνοντας
πικετοφορία. Αφού ολοκληρώθηκε με

επιτυχία η παρέμβαση, αμέσως μετά πή-
γαμε στα Διαβατά όπου κάναμε εξόρμη-
ση σε εμπορικό δρόμο. Σε όλες αυτές
τις δράσεις ανοίξαμε πολλές συζητήσεις
με τον κόσμο που στην πλειοψηφία του
συμμερίζονταν την άποψη ότι οι πρό-
σφυγες είναι καλοδεχούμενοι. 

Eξαίρεση

Μοναδική εξαίρεση η προσπάθεια λι-
γοστών ρατσιστών που προσπάθησαν να
μας διώξουν λέγοντας δε θέλουμε εδώ
κομμουνιστές αλλά χωρίς να βρουν αν-
ταπόκριση από άλλο κόσμο. Το σίγουρο
είναι ότι χρειάζεται να επαναληφθεί η
παρέμβαση, προκειμένου να δώσουμε
την έμπνευση στον κόσμο της περιοχής
να απομονώσει τους διάφορους ακροδε-
ξιούς που προσπαθούν να στρέψουν το
κλίμα κατά των μεταναστών»  

«Αυτό που χρειαζόμαστε στις γειτονιές
μας δεν είναι στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, είναι δομές αλ ληλεγγύης και κοινω-
νικές υπηρεσίες για τους φτω χούς, ανε-

ξάρτητα απ’ το αν είναι ντόπιοι, μετανά -
στες ή πρόσφυγες», αναφέρει η προκή-
ρυξη που μοιράστηκε. 

«Απαιτούμε να διατεθούν ξενοδοχεία
και να αξιοποιηθούν κλειστές ή εγκατα-
λελειμμένες δομές και κτίρια σ’ όλη την
πόλη για τη φιλοξενία των αστέγων. Ζη-
τάμε τα λεφτά που σπαταλιούνται για τη
Frontex να χρησιμοποιη θούν για να δημι-
ουργηθούν παιδικές χαρές, βρεφονηπια-
κοί σταθμοί, πολιτιστικά κέντρα, χώροι
πρασίνου. Απαιτούμε η κυβέρνηση να
σταματήσει να πληρώνει δισεκατομμύρια
για το χρέος στους τοκογλύφους της ΕΕ
και του ΔΝΤ και να τα δώσει για σχολεία
και νοσοκομεία. Απαιτούμε να αποσυρ-
θεί το ασφαλιστικό και να ανακεφαλαι-
οποιηθούν τα ταμεία, όπως έγινε με τις
τράπεζες, για να έχουμε όλοι αξιοπρεπή
σύνταξη. Πρέπει να επιβάλλουμε αυτά
τα μέτρα σε σύγκρουση με την κυβέρνη-
ση και να μην αφήσουμε κανένα περιθώ-
ριο στους ρα τσιστές δημαγωγούς να
μας αποπροσανατολίσουν». 

24 Φλεβάρη 2016, Νο 1212δράσης ενάντια στο ρατσισμό εργατικη αλληλεγγυη σελ.9

Φασιστική πρόκληση με απαγωγή και απειλές κατά της
ζωής του εκλεγμένου Μουφτή Ξάνθης καταγγέλει η ΚΕΕΡ-
ΦΑ Ξάνθης με ανακοίνωσή της. “Στις 28 Ιανουαρίου 2016
ομάδα φασιστών με γάντια και με καλυμμένα τα χαρακτηρι-
στικά του προσώπου τους απήγαγαν τον Ιμάμη Χουσεΐν Τζι-
χάν, την ώρα που εξέρχονταν από το σπίτι του εκλεγμένου
Μουφτή Αχμέτ Μετέ και τον βάλανε μέσα σε βανάκι χωρίς
πινακίδες. Του ζήτησαν να μεταφέρει στο Μουφτή τις απει-
λές τους στο πρόσωπο του ίδιου και της οικογένειάς του.
Οι δύο απαγωγείς, που ήταν άριστα εκπαιδευμένοι, μιλού-
σαν ελληνικά και συστήθηκαν ως “Φρουροί της Θράκης”.

Είναι η ίδια φασιστική συμμορία που υπέγραψε την επί-
θεση στα γραφεία του DEB στην Κομοτηνή στις 8 Δεκεμ-
βρίου 2015. Απαιτούμε την άμεση σύλληψη και καταδίκη
τους. Τέτοιες ενέργειες ενθαρρύνουν τους ναζί της Χρυ-
σής Αυγής που κοιτάνε ν' αρπάξουν κάθε ευκαιρία για να
προωθήσουν την πολιτική των διαχωρισμών και του μί-
σους, με τον ίδιο τρόπο που προσπάθησαν να προβοκά-
ρουν το δίκαιο αγώνα των αγροτών ενάντια στο ασφαλιστι-
κό σφαγείο που φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Να προστατέψει η κυβέρνηση τα δικαιώματα των μειονο-
τήτων, αντί να κλείνει κατάπτυστες συμφωνίες με το ΝΑΤΟ
για την αποτροπή προσφύγων και μεταναστών. Δεν θα
αφήσουμε την περιοχή μας να γίνει πεδίο ανταγωνισμών
μεταξύ των καπιταλιστών των δύο χωρών.

Απάντηση 

Ο Ερντογάν είναι βαθιά χωμένος στην κρίση στη Μέση
Ανατολή, κλείνει τα σύνορα στους πρόσφυγες από το Χα-
λέπι σε συνεργασία με ΕΕ και ΝΑΤΟ και βομβαρδίζει τους
Κούρδους στις πόλεις και τα χωριά τους, την ίδια στιγμή
που ο Τσίπρας ενισχύει το βρώμικο άξονα Ελλάδα-Κύ-
προς-Ισραήλ-Αίγυπτος” καταλήγει η ανακοίνωση που καλεί
όλο τον κόσμο της Ξάνθης να δώσει απάντηση στο συλλα-
λητηριο που θα γίνει στις 19 Μάρτη στην κεντρική πλατεία. 

“Την Τρίτη 24/2 καλούμε σύσκεψη σωματείων της πόλης
για να οργανώσουμε το συλλαλητηριο στις 19/3 και να βγά-
λουμε ένα πρόγραμμα δράσης με ψηφίσματα και παρεμβά-
σεις”, μας είπε ο Τζεμαλί. “Η ΚΕΕΡΦΑ ετοιμάζει επίσης εκ-
δηλώσεις σε δύο χωριά της μειονότητας με θεμα ισλαμο-
φοβία και ρατσισμός. Το συλλαλητήριο που οργανώνουμε
στις 19 Μάρτη στην Ξάνθη είναι ευκαιρία για όλους μαζί να
δώσουμε κοινή απάντηση στις φασιστικές προκλήσεις”.  

ΞΑΝΘΗ

STOP στις 
φασιστικές 
προκλήσεις

Ενημερωτικό Δελτίο για την πανευρωπαϊκή  -
πανελλαδική καμπάνια για τις 19 Μάρτη κυ-

κλοφορεί η ΚΕΕΡΦΑ αυτή την εβδομάδα. Το τε-
τρασέλιδο ξεκινά με το διεθνές κάλεσμα για τις
19 Μάρτη που υπογράφεται από αντιρατσιστικές
αντιφασιστικές κινήσεις σε Βρετανία, Ελλάδα,
Καταλονία, Ολλανδία, Πολωνία, Αυστρία και συ-
νεχίζει εξηγώντας ότι θα είναι μεγάλη ευκαιρία
για το αντιρατσιστικό κίνημα να κλιμακώσει τη
δράση του σε όλη την Ευρώπη, αμέσως μετά το
επιτυχημένο διήμερο στον Έβρο στις 23-24/1.
Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που κλιμακώνεται ο
πόλεμος στη Συρία και ταυτόχρονα το ΝΑΤΟ
αναλαμβάνει την περιφρούρηση στο Αιγαίο με
στόχο τη αποτροπή των προσφύγων. 

Οι ήδη ξεκινημένες πρωτοβουλίες σε διεθνές
επίπεδο έχουν τη τιμητική τους στις κεντρικές

σελίδες του τετρασέλιδου, δίνοντας τον τόνο της
διεθνούς δύναμης του αντιρατσιστικού αντιφασι-
στικού κινήματος. Το τετρασέλιδο κλείνει με τις
προετοιμασίες που γίνονται στην Αθήνα αλλά και
σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Ξάνθη,
Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Πάτρα, Χανιά, Μυτιλήνη
για την επιτυχία των συλλαλητηρίων στις 19
Μάρτη αλλά και για τα πρώτα ψηφίσματα –καλέ-
σματα των εργατικών σωματείων, όπου για μία
ακόμα φορά οι χώροι της εκπαίδευσης είναι στην
πρώτη γραμμή. 

Το τετρασέλιδο της ΚΕΕΡΦΑ είναι ένα πολύτι-
μό όπλο στη μάχη για να μετατρέψουμε την αλ-
ληλεγγύη σε ένα κίνημα που θα γκρεμίσει τους
φράχτες και τα στρατόπεδα, κόντρα στο ρατσι-
σμό και την ισλαμοφοβία των φασιστών και των
κυβερνήσεων της ΕΕ. 

Παρέμβαση στα Διαβατά

EΙΝΑΠ, ΠΟΕΔΗΝ, Σωματείο εργα-
ζομένων Αττικού Νοσοκομείου,
Σωματείο εργαζομένων Γεννηματά,
Σωματείο εργαζομένων Δήμου Ν.
Ηρακλείου, Σωματείο εργαζομέ-
νων Δήμου Νίκαιας, Σωματείο ερ-
γαζομένων ΙΝΤΡΑΚΟΜ, Γ ΕΛΜΕ
Αθήνας, Σύλλογος εκπαιδευτικών
Π.Ε. Χανίων, Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ν.
Χανίων, Σωματείο εργαζομένων
στους Δήμους Χανίων, ΕΛΜΕ Χα-
νίων, ΕΡΑ Χανίων, Ν.Τ ΑΔΕΔΥ
Xανίων, ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας, ΑΣΚΤ
Αθήνας, Φ.Σ Πολυτεχνείου Κρήτης,
Συμβούλιο ένταξης μεταναστών Αθή-
νας, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ατ-
τικής, Κοινωνική Κουζίνα Χανίων

Αποφασίζουμε 
συμμετοχή στις 19M !
Ήδη στηρίζουν:

Η παρέμβαση της ΚΕΕΡΦΑ στη Λαϊκή αγορά της Μαγνησίας, 20/2



“Ο
Φραντς Μέρινγκ, ο βιογράφος τους
Μαρξ, δεν υπερέβαλε όταν αποκα-
λούσε τη Ρόζα Λούξεμπουργκ ως το

καλύτερο μυαλό μετά το Μαρξ”, τονίζει στο τε-
λευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του “Η θέση της
Ρόζας Λουξεμπουργκ στην ιστορία”, ο Τόνι Κλιφ.

Η Ρόζα Λούξεμπουργκ γεννήθηκε το 1871
στην Πολωνία λίγο πριν από την Παρισινή Κομ-
μούνα. Από μαθήτρια ακόμα έγινε μέλος του
“Προλετάριου”, μιας επαναστατικής οργάνωσης
με δύναμη στους εργάτες. 

Το 1886 η σύλληψη της ηγεσίας του “Προλε-
τάριου”, η εκτέλεση 4 ηγετών του και η καταδίω-
ξη της Ρόζας την οδηγούν να φύγει από την
Βαρσοβία και να πάει στη Ζυρίχη. Εκεί σπούδασε
φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και οικονομία.

Παρόλα αυτά ούτε από την εξορία σταματάει
να συμμετέχει στο σοσιαλι-
στικό κίνημα της Πολωνίας.
Μετά τη διάλυση του “Προ-
λετάριου” μαζί με άλλους
συντρόφους της φτιάχνουν
το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμ-
μα του Βασιλείου της Πολω-
νίας και αρχίζει να αρθρο-
γραφεί στην εφημερίδα του.

Το 1889 πηγαίνει στη Γερ-
μανία, στο Βερολίνο, όπου
γίνεται μέλος στο SPD. Το
SPD είναι το μεγαλύτερο σο-
σιαλδημοκρατικό κόμμα της
Ευρώπης.

Στις αρχές του 20ου αιώνα,
το γερμανικό εργατικό κίνημα
έχοντας πίσω του δεκαετίες
ειρήνης βυθίστηκε στην ψευ-
δαίσθηση ότι αυτή η κατάστα-
ση θα διαρκούσε αιώνια. Ο
Μπερνστάιν -ηγετική μορφή του SPD- υποστηρίζει
πως το κόμμα πρέπει να μετατραπεί από κόμμα
της σοσιαλιστικής επανάστασης σε κόμμα του κοι-
νοβουλευτικού δρόμου. Υποστήριζε πως η ανάλυ-
ση του Μαρξ για τον καπιταλισμό έχει ξεπεραστεί
και η προοπτική της καπιταλιστική οικονομίας ήταν
αυτή της συνεχούς ανάπτυξης και ευημερίας. Οι
εργάτες δεν χρειαζόταν να κάνουν επανάσταση
για να καλυτερέψουν τη ζωή τους αλλά μπορούν
να το πετύχουν μέσα από σοσιαλιστές υπουργούς

και με νόμους που θα ψήφιζε η Βουλή.
Αυτή ήταν η πρώτη μάχη της νεαρής Ρόζας

που προσπάθησε να αποδείξει πόσο λάθος ήταν
αυτή η άποψη γράφοντας το 1899 αυτό που σή-
μερα θεωρείται ένα από τα βασικά εγχειρίδια
του επαναστατικού μαρξισμού, το βιβλίο της,
“Κοινωνική Επανάσταση ή Μεταρρύθμιση”. Σε
αντίθεση με τον Μπερνστάιν, η Ρόζα επιχειρημα-
τολόγησε ότι οι μονοπωλιακοί καπιταλιστικοί ορ-
γανισμοί (καρτέλ και τραστ) και τα πιστωτικά
ιδρύματα τείνουν να βαθαίνουν τους ανταγωνι-
σμούς στον καπιταλισμό αντί να τους μετριά-
ζουν. Το κυνήγι για μεγαλύτερα κέρδη οδηγεί σε
κρίσεις. Οι ανταγωνισμοί και η αναρχία της αγο-
ράς έχουν περάσει από το εθνικό στο διεθνές
επίπεδο και άρα αντί για μια μακρόχρονη ειρήνη
τα κράτη καταφεύγουν στους εξοπλισμούς και

τον πόλεμο.
Η ανάλυσή της αυτή την

οδήγησε να συγκρουστεί με
την στρατηγική των σταδια-
κών αλλαγών αντί για την
επανάσταση αλλά και με τη
στάση των σοσιαλδημοκρατι-
κών κομμάτων απέναντι στον
ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο.

“Αυτοί που υποστηρίζουν
την μέθοδο των νομοθετικών
μεταρρυθμίσεων σε αντίθε-
ση με την κατάληψη της πο-
λιτικής εξουσίας και την σο-
σιαλιστική επανάσταση δεν
διαλέγουν στην πραγματικό-
τητα έναν πιο ήρεμο και πιο
απλό δρόμο που πηγαίνει
στο ίδιο στόχο, αλλά ένα δια-
φορετικό στόχο. Αντί να υπο-
στηρίζουν τη δημιουργία

μιας νέας κοινωνίας, στηρίζουν επιφανειακές αλ-
λαγές της παλιάς κοινωνίας”. 

Η επιβεβαίωση όσων έλεγε η Ρόζα ήρθε στο συ-
νέδριο της Β' Διεθνούς στην Στουτγκάρδη το 1907.
Όταν μπήκε το θέμα της καταδίκης των ιμπεριαλι-
στικών εξορμήσεων στην Αφρική και την Ασία το
συνέδριο έσπασε στη μέση με τους μισούς συνέ-
δρους να υποστηρίζουν ανοιχτά τους αποικιοκρά-
τες. Τόσο ο Μπερνστάιν που πίστευε πως οι πάντες
ήθελαν ειρήνη και ότι ο κίνδυνος πολέμου είναι

ανύπαρκτος, όσο και ο (“πάπας του Μαρξισμού”)
Κάουτσκι που υποστήριξε πως οι καπιταλιστές δεν
έχουν κανένα συμφέρον από τον πόλεμο, δεν έβλε-
παν μπροστά τους την επερχόμενη απειλή.

Η Ρόζα εναντιώθηκε καθαρά στον Ιμπεριαλι-
σμό τονίζοντας πως “σε ενδεχόμενο πολέμου εί-
ναι καθήκον των εργατών και των κοινοβουλευτι-
κών τους εκπροσώπων να κάνουν ότι μπορούν
για να αποτρέψουν το ξέσπασμα του πολέμου.
Αν ο πόλεμος ξεσπάσει είναι καθήκον τους να
πάρουν εκείνα τα μέτρα ώστε να τερματιστεί το
συντομότερο δυνατόν. Ταυτόχρονα πρέπει να
αξιοποιήσουν την οικονομική και πολιτική κρίση
που προκάλεσε ο πόλεμος για να αφυπνίσουν τις
μάζες και να επιταχύνουν την ανατροπή της κα-
πιταλιστικής κυριαρχίας”.

Κεντρικός άξονας της αντιμπεριαλιστικής
γραμμής της Ρόζας ήταν ότι ο αγώνας ενάντια

στον πόλεμο είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την
πάλη για το σοσιαλισμό.

Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Το 1914 ξέσπασε ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος

και οι φόβοι της Ρόζας για την δεξιά στροφή του
SPD επιβεβαιώνονται πλήρως με την ψήφιση των
πολεμικών δαπανών του Κάιζερ.

Είναι λίγους μήνες μετά που μέσα από τη φυ-
λακή θα γράψει για την κρίση της σοσιαλδημο-
κρατίας διακηρύσσοντας ανοιχτά πως η εναλλα-
κτική λύση στο σφαγείο του πολέμου είναι η σο-
σιαλιστική επανάσταση υπογραμμίζοντας πως η
αστική κοινωνία έχει μπροστά της ένα δίλημμα,
μια αμείλικτη επιλογή, “είτε προχώρημα μπρο-
στά, στο σοσιαλισμό, είτε κατρακύλισμα πίσω,
στη βαρβαρότητα”.

Οι πολεμικές της Ρόζας απέναντι στις ρεφορ-
μιστικές αυταπάτες είναι αρκετές για να την κα-
τατάξουν στο πάνθεο των μεγάλων μαρξιστών/
στριών δασκάλων. Ωστόσο, ίσως η σημαντικότε-
ρη συμβολή της Ρ. Λούξεμπουργκ στην συζήτη-
ση για την επαναστατική στρατηγική είναι η
μπροσούρα της “Μαζική Απεργία, Κόμμα και
Συνδικάτα” που έγραψε το 1906 αντλώντας από
την εμπειρία της πρώτης Ρώσικης Επανάστασης
το 1905.

Η Ρόζα αποκαθιστά την εργατική τάξη σαν το
υποκείμενο της επαναστατικής αλλαγής. Αποδει-
κνύει πως η μαζική απεργία είναι ο δρόμος που
γεφυρώνει τους αγώνες του σήμερα με τη σο-
σιαλιστική επανάσταση.

Απεργίες μπορεί να ξεσπούν από φαινομενικά
ασήμαντα οικονομικά ζητήματα και να εξελιχ-
θούν σε γενικευμένη αναμέτρηση με το κράτος

και αντίστροφα, μεγάλα πολιτικά κινήματα μπο-
ρούν να τροφοδοτήσουν την αυτοπεποίθηση των
εργατών να παλέψουν στο χώρο δουλειάς τους. 

Χτυπώντας τις απόψεις που θέλουν την απερ-
γία σαν ένα μέσο διαμαρτυρίας, μέσο πίεσης, αν-
τί σαν ένα αναπόσπαστο τμήμα της επαναστατι-
κής πολιτικής, η Ρόζα διατύπωνε με άλλα λόγια
τη βασική ιδέα του Μαρξ ότι “η απελευθέρωση
της εργατικής τάξης είναι έργο της ίδιας”.

Ταυτόχρονα, όπως εξηγεί ο Λ. Μπόλαρης στον
πρόλογο του βιβλίου η Λούξεμπουργκ λύνει και το
γρίφο που ταλανίζει και σήμερα μεγάλα κομμάτια
της αριστεράς: Πώς αλλάζουν οι ιδέες των εργα-
τών; 

Όπως υποστηρίζει η εργατική τάξη συσσω-
ρεύει εμπειρίες και χτίζει τις οργανώσεις της μέ-
σα στους αγώνες και όχι έξω από αυτούς, ενώ
τονίζει πως όσο ο καπιταλισμός εξελίσσεται η
μαζική απεργία γίνεται όλο και πιο κεντρική στον
τρόπο που παλεύει η εργατική τάξη.

“Η μαζική απεργία εμφανίζεται σαν το πιο φυ-
σιολογικό μέσο για την στράτευση, την οργάνω-
ση και την επαναστατικοποίηση των πιο πλατιών
εργατικών στρωμάτων”.

Η Ρόζα όντας στη Γερμανία είχε από πολύ νωρί-
τερα σαφέστερη εικόνα του ρόλου της συνδικαλι-
στικής γραφειοκρατίας απ' ότι ο Λένιν ή ο Τρό-
τσκι. Κατανόησε πολύ πριν απ' αυτούς ότι η δύνα-
μη που θα μπορούσε να σπάσει τις γραφειοκρατι-
κές αλυσίδες ήταν η πρωτοβουλία των εργατών.

Πάνω στις πλάτες της Ρόζας έπεσε σε μεγάλο
βαθμό το καθήκον να αναπτύξει τη σωστή προ-
σέγγιση σ' αυτό το ζωτικό θέμα. Κατευθυντήρια
γραμμή της ήταν: να μένουμε μαζί με τις μάζες
σε όλες τις δυσκολίες τους και να προσπαθούμε
να τις βοηθήσουμε.

Ωστόσο η Ρόζα άργησε να οργανώσει την έξο-
δο από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Πίστευε
πως η έκρηξη των μαζών θα παραμέριζε τις ρε-
φορμιστικές ηγεσίες. Ο Τόνι Κλιφ στο βιβλίο του
όχι μόνο δεν παραβλέπει αυτή την αδυναμία της
Ρόζας αλλά προσπαθεί να την εξηγήσει και αφιε-
ρώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στις διαφωνίες
της Ρόζας με τον Λένιν. Είναι ίσως από τα κεφά-
λαια που αποδεικνύουν τη σημασία αυτού του βι-
βλίου αφού δεν προσπαθεί να εκθειάσει την με-
γάλη επαναστάτρια αλλά την τοποθετεί στις
ιστορικές συνθήκες τις οποίες έζησε και “δίπλα
και όχι σε αντιδιαστολή με τους άλλους μεγά-
λους επαναστάτες της εποχής της”. 

Στο κεφάλαιο “Κόμμα και τάξη” ο Τόνι Κλιφ
συγκρούεται με την άποψη πως η Λούξεμπουργκ
δεν ενδιαφερόταν για το κόμμα παρά μόνο για
το “αυθόρμητο”. Ωστόσο, η Ρόζα μόνο το 1918
μέσα στην επανάσταση έβαλε μπροστά το χτίσι-
μο του κόμματος, του ΚΚ Γερμανίας στα χνάρια
των Μπολσεβίκων. Τις συνέπειες αυτών των επι-
λογών θα τις πλήρωνε με την ίδια της τη ζωή. 

Η Ρόζα υπήρξε μια λαμπρή επαναστάτρια και
το βιβλίο του Τόνι Κλιφ για τις ιδέες της είναι ένα
τρομερό εγχειρίδιο στα χέρια των επαναστατών.
Η παρουσίαση μιας από τις σημαντικότερες ερ-
γασίες της “Η συσσώρευση του Κεφαλαίου” δεί-
χνει το μέγεθος της πολιτικής της σκέψης και
της πολύτιμης κληρονομιάς που μας άφησε η
Ρόζα Λούξεμπουργκ.

Kυριάκος Μπάνος

Νο 1212, 24 Φλεβάρη 2016

Ρόζα Λούξεμπουργκ αστείρευτη πηγή έμπνευσης

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Η νέα έκδοση του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου

Α
ν και γραμμένο
το 1959 το βι-
βλίο του Τόνι

Κλιφ για την Ρόζα
Λούξεμπουργκ που
εκδόθηκε για πρώτη
φορά στα ελληνικά,
φαντάζει σαν να είναι
τοποθετημένο στο σή-
μερα. Τα γραπτά και η
πολιτική δράση της
Ρόζας, η απίστευτη οξυδέρκειά της και
οι πολιτικές μάχες ενάντια στο ρεφορμι-
σμό, αποδεικνύονται σήμερα, σε κόντρα
με την αστική αλλά και την σταλινική
προπαγάνδα που προσπάθησαν να την
ενσωματώσουν ή να την εξαφανίσουν,
πιο επίκαιρα από ποτέ.

Ωστόσο είναι η διορατική γραφή του
ίδιου του Κλιφ (1917-2000) που μετατρέ-
πει τη βιογραφία της σε ένα πολιτικό μα-
νιφέστο. Από την τρίτομη βιογραφία του
Λένιν, την τετράτομη του Τρότσκι, μέχρι
τους θεωρητικούς πυλώνες του “Κρατι-
κός Καπιταλισμός στη Ρωσία” ή “Διαρ-
κής Επανάσταση και τρίτος κόσμος”
(όλα εκδόσεις του Μαρξιστικού Βιβλιο-
πωλείου), ο Τόνι Κλιφ δεν προσπαθεί να
αποθεώσει και να ωραιοποιήσει τα πρό-
σωπα και τις περιόδους αλλά να εξηγή-
σει την κίνηση της εργατικής τάξης και
των λαϊκών μαζών για να βγάλει διαχρο-
νικά συμπεράσματα για τις μεγάλες καμ-
πές των κινημάτων. Περισώζοντας τις
μνήμες και την ιστορία της επαναστατι-
κής μαρξιστικής παράδοσης επιμένει
στην ανάδειξη της αναγκαιότητας της
ανεξάρτητης οργάνωσης των επαναστα-
τών και τελικά καταφέρνει να εμπνεύσει
όσους τον διαβάζουν στην σύγχρονη
επαναστατική δράση.

Μπορεί ο Κλιφ να έχει ένα τεράστιο
συγγραφικό έργο που θα το ζήλευαν
ακόμα και ακαδημαϊκοί ολκής, αλλά
στην ουσία είχε σαν σκοπό το κτίσιμο
του επαναστατικού κόμματος, όπως ο
ίδιος τονίζει πολλές φορές στο έργο
του, αλλά ακόμα και στην τελευταία
πρόταση της αυτοβιογραφίας του. 

Προσεγγίζει αυτό το καθήκον από την
ίδια γωνιά με τον Τρότσκι που έγραφε ότι
“χωρίς μια οργάνωση που να την οδηγεί,
η ενέργεια των μαζών θα σκορπιζόταν
όπως ο ατμός που δεν διοχετεύεται στον
κύλινδρο του εμβόλου. Αλλά παρόλα αυ-
τά, εκείνο που κινεί τα πράγματα δεν είναι
ο κύλινδρος ή το έμβολο, αλλά ο ατμός”.

“Αυτή που κάνει την επανάσταση είναι
η εργατική τάξη, όχι το κόμμα, όμως το
κόμμα οδηγεί την εργατική τάξη. (...) Οι
επαναστάτες δεν μπορούν να καθορί-

σουν τη στιγμή που ξε-
σπά η επαναστατική
κρίση. Αυτό που μπο-
ρούν να καθορίσουν εί-
ναι το τελικό αποτέλε-
σμα κι αυτό εξαρτάται
από το βαθμό που
έχουν μπορέσει να κτί-
σουν ένα δυνατό επανα-
στατικό κόμμα”, έγραφε
ο ίδιος ο Κλιφ.

Πλατιά παρουσίαση
Κάτω από αυτή τη σκοπιά ο Τόνι Κλιφ

καταπιάνεται και με τη Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ με πνεύμα θαυμασμού για την
μεγάλη επαναστάτρια αλλά και κριτικής
αξιολόγησης του έργου της. Ξεκαθαρί-
ζοντας εξ' αρχής πως η Ρόζα αποτελεί
την ενσάρκωση της ενότητας θεωρίας
και πράξης, ο Τόνι Κλιφ δίνει την πιο
πλατιά παρουσίαση των ιδεών της Ρόζας
και της συνεισφοράς της στο διεθνές
σοσιαλιστικό κίνημα.

Όπως εξηγεί ο Λένδρος Μπόλαρης
στην εισαγωγή της νέας έκδοσης του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου, στα 9 κεφά-
λαια του βιβλίου ο αναγνώστης/τρια που
δεν έχει μέχρι τώρα την ευκαιρία να δια-
βάσει βιβλία της ίδιας της Ρόζας Λού-
ξεμπουργκ μπορεί να πάρει μια γενική
ιδέα για τις ιδέες και τη δράση της, από
τη σκοπιά του επαναστατικού μαρξι-
σμού. 

Ο “σοσιαλισμός από τα κάτω” είναι
έργο της ίδιας της εργατικής τάξης. Αυ-
τό στην ουσία είναι που ενώνει τον Κλίφ
με την Λούξεμπουργκ που τόνιζε πως:
“Ο σοσιαλισμός δεν θα έρθει και δεν
μπορεί να έρθει με διατάγματα. Δεν
μπορεί να τον εγκαθιδρύσει καμιά κυ-
βέρνηση, όσο σοσιαλιστική και αν είναι.
Ο σοσιαλισμός θα δημιουργηθεί από τις
μάζες, από τον κάθε προλετάριο. Εκεί
που σφυρηλατούνται οι αλυσίδες του
καπιταλισμού, εκεί πρέπει να σπάσουν.
Μόνο αυτό είναι σοσιαλισμός και μόνο
με αυτό τον τρόπο μπορεί να χτιστεί”.

97 χρόνια από τη δολοφονία της Ρό-
ζας Λούξεμπουργκ (25 Γενάρη 1919), μέ-
σα στην πιο βαθιά κρίση του καπιταλι-
σμού και με τις ρεφορμιστικές αυταπά-
τες να βρίσκονται υπό αμφισβήτηση η
έκδοση από το ΜΒ της βιογραφίας της
γραμμένη από τον Τόνι Κλιφ είναι το πιο
πολύτιμο εργαλείο για να εξάγουμε τα
αναγκαία συμπεράσματα, τις πολιτικές
τακτικές και στρατηγικές των επαναστα-
τών, στη μάχη για να απαλλαγούμε από
τα μνημόνια, τον πόλεμο και συνολικά
από τον καπιταλισμό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ο Τόνι Κλιφ, πιστός 
στο πνεύμα της Ρόζας

Kυκλοφορούν
επίσης
από το 
Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο
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Σ
το κενό έπεσε άλλη μια προ-
σπάθεια της κυβέρνησης να
πισωγυρίσει το κίνημα των

αγροτών με την συνάντηση μεταξύ
Τσίπρα κι εκπροσώπων από αγροτι-
κά μπλόκα, τη Δευτέρα 22/2.

Παρά το γεγονός ότι οι εκπρόσω-
ποι των αγροτών, βγαίνοντας από
το Μαξίμου μίλησαν για “ουσιαστικό
διάλογο”, στα Τέμπη, τις Μικροθή-
βες και πολλά ακόμα μπλόκα που
εκπροσωπήθηκαν στη συνάντηση
με τον Τσίπρα αποφάσισαν την κλι-
μάκωση των κινητοποιήσεων.  

Συνέχεια και κλιμάκωση των κινη-
τοποιήσεων είχαν ήδη αποφασίσει
σε πανελλαδική τους συνέλευση,
εκπρόσωποι από 69 μπλόκα που
συναντήθηκαν το μεσημέρι της Κυ-
ριακής 21/2 στη Νίκαια της Λάρι-
σας μετά από κάλεσμα της Πανελ-
λαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. 

Ενδεικτικά των συνεχιζόμενων κι-
νητοποίησεων οι αποκλεισμοί και οι
παρεμβάσεις σε μια σειρά περιο-
χές, όπως και τα νέα αγροτικά
μπλόκα που εμφανίζονται σε  ση-
μεία όπως στο Οροπέδιο Λασιθίου
στην Κρήτη. Για αερολογίες της κυ-
βέρνησης μιλούν οι κρητικοί αγρό-
τες, οι οποίοι τη Δευτέρα 22/2
πραγματοποίησαν συγκέντρωση
στο Ηράκλειο κι από την Τρίτη ξεκί-
νησαν αποκλεισμό της τοπικής
εφορίας. Στο μπλόκο στα Μεγάλα
Χωράφια στα Χανιά ανακοίνωσαν
καθημερινό αποκλεισμό της Εθνι-
κής Οδού Χανίων - Ηρακλείου από
τις 12μες μέχρι τις 5μμ. Την Δευτέ-
ρα στην Άρτα, οι αγροτοκτηνοτρό-
φοι της περιοχής που συσπειρώ-
νονται στο μπλόκο της παλιάς γέ-
φυρας, κατέλαβαν τα τοπικά γρα-
φεία της ΔΕΗ. Στα Γιάννενα τα τρα-
κτέρ διαδήλωσαν στην πόλη την
Κυριακή 21/2, ημέρα εκδηλώσεων
για την 103η επέτειο της απελευθέ-
ρωσης των Ιωαννίνων, ενώ στην κι-
νητοποίηση συμμετείχε με πανό και
η τοπική ΚΕΕΡΦΑ. Την επόμενη μέ-
ρα απέκλεισαν την εφορία των
Ιωαννίνων.

Να σημειωθεί ότι η Πανελλαδική
Επιτροπή των Μπλόκων δεν συμμε-

τείχε στη συνάντηση της Δευτέρας,
δηλώνοντας ότι “Αυτοί που θα πάνε
σ' αυτή τη συνάντηση θα βάλουν
αιτήματα που εκφράζουν τα συμφέ-
ροντα μιας χούφτας μεγαλοαγρο-
τών, των μεγάλων αγροτικών εκμε-
ταλλεύσεων και όχι των μικρομε-
σαίων αγροτών που αποτελούν το
80% και πάνω των αγροτών της χώ-
ρας μας”. 

Πέντε σημεία

Αντίθετα, απαίτησαν ξεχωριστή
συνάντηση την επόμενη μέρα, προ-
κειμένου η κυβέρνηση να τοποθε-
τηθεί συγκεκριμένα πάνω στο κάθε
ένα από τα 5 σημεία που προβά-
λουν ως βασικές διεκδικήσεις. 

Όπως ανακοίνωσε η Πανελλαδική
Επιτροπή τα σημεία αυτά είναι η
απόσυρση του κυβερνητικού σχεδί-
ου για το ασφαλιστικό, η κατάργηση
της φορολόγησης από το πρώτο ευ-
ρώ και η κατάργηση των τεκμηρίων
διαβίωσης. Η θέσπιση αφορολογό-
γητου για ατομικό, αγροτικό εισόδη-
μα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κα-
τά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, αφο-
ρολόγητο πετρέλαιο και μείωση του
αγροτικού ρεύματος. Κατάργηση

του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και
εφόδια. Καμία κατάσχεση πρώτης,
δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού από
δάνεια που βρίσκονται στο «κόκκι-
νο», συνολικής αντικειμενικής αξίας
μέχρι 300.000 ευρώ. Διαγραφή των
τόκων και «κούρεμα» του κεφαλαίου
σε ποσοστό 30% για επαγγελματικά
δάνεια μέχρι 200.000 ευρώ των
φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων και
ψαράδων και κατάργηση του φόρου
στο κρασί και το τσίπουρο.

Οι αγρότες που συσπειρώνονται
στην Πανελλαδική Επιτροπή των
Μπλόκων, δηλώνουν ότι “αν τα κυ-
βερνητικά σχέδια για το Ασφαλιστι-
κό και το Φορολογικό έρθουν στη
Βουλή και γίνουν νόμοι του κρά-
τους, οι μικρομεσαίοι αγρότες θα
είμαστε αναγκασμένοι να δίνουμε
κοντά στο 80% του εισοδήματός
για σύνταξη - πρόνοια και φόρους”.
Σχετικά με την απαίτηση της κυβέρ-
νησης για μία αντιπροσωπεία που
θα πάει σε διάλογο, τονίζουν τα
διαφορετικά αιτήματα μεγαλοαγρο-
τών και μικρομεσαίας αγροτιάς.
“Εξαρχής ήταν γνωστό ότι υπήρχαν
διαφορετικά αιτήματα μέσα στο
αγροτικό κίνημα και ανάμεσα στα
μπλόκα. Ήξερε η κυβέρνηση ότι

άλλα είναι τα συμφέροντα και τα αι-
τήματα των μικρομεσαίων αγροτών
και άλλα των μεγαλοαγροτών. Εί-
ναι, επομένως, υποκριτικό, αλλά και
ύπουλο από τη μεριά της να κάνει
την ανήξερη και να ζητάει να υπάρ-
ξει μια αντιπροσωπεία που θα εκ-
φράζει όλα τα μπλόκα, με την
οποία θα κάνει συνάντηση και διά-
λογο”, αναφέρουν.  

“Με τον δικό μας πολυήμερο και
σκληρό αγώνα και, βεβαίως, με τον
αγώνα των εργατοϋπαλλήλων και
των άλλων λαϊκών στρωμάτων, εί-
χαμε, ήδη, την πρώτη επιτυχία. Η
κυβέρνηση, αν και το είχε προ-
γραμματίσει, δεν τόλμησε, μέχρι τα
τώρα, να φέρει για ψήφιση στη
βουλή το σχέδιο - λαιμητόμο για το
Ασφαλιστικό, ενώ πίσω πήγε και το
Φορολογικό... Συνεχίζουμε τον
αγώνα. Με τα μπλόκα και με άλλες
μορφές πάλης. Το οργανωμένο
αγροτικό κίνημα είναι κίνημα αγωνι-
στικής διεκδίκησης και θα συνεχίζει
να παλεύει στους δρόμους, να επα-
γρυπνεί και να δώσει απάντηση
όποτε έλθουν τα μέτρα ως νόμοι
στη Βουλή”, καταλήγουν. 

Σ.Μ. 

Συλλαλητήριο των δικηγό-
ρων θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 25/2 στις 11πμ, στο
υπουργείο Δικαιοσύνης. Η
αποχή θα συνεχιστεί τουλάχι-
στον μέχρι και τις 29/2, όπως
αποφάσισε ομόφωνα η Συντο-
νιστική Επιτροπή των Δικηγο-
ρικών Συλλόγων. 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
έξω από το κτίριο του υπουρ-
γείου Οικονομικών, πραγματο-
ποιήθηκε την Τρίτη 23/2, με
πρωτοβουλία των φορέων οι-
κονομολόγων και λογιστών -
φοροτεχνικών της χώρας και
με τη συμμετοχή όλων των
επιστημονικών φορέων. 

“Οι επιστημονικοί φορείς
παραμένουν αμετακίνητοι στις
θέσεις τους και ζητούν από
την κυβέρνηση την απόσυρση
του προσχεδίου για το νέο
ασφαλιστικό νόμο”, τονίζουν
σε ανακοίνωσή τους.

Σε παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στην
παράνομη απόλυση εργαζόμενης στην κα-

τασκευαστική εταιρία ΠΑΝΘΕΟΝ στο Ηράκλειο
προχώρησε το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών
την Παρασκευή 19/2 στην επιθεώρηση εργα-
σίας. 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωμα-
τείο: «Το θράσος της εν λόγω εργοδοσίας έχει
ξεπεράσει κάθε προηγούμενο: αφού πρώτα εκ-
βίασαν τη συναδέλφισσα να ρίξει το παιδί για να
συνεχίσει να δουλεύει, αφού αποπειράθηκαν να

χειροδικήσουν όταν διεκδίκησε δεδουλευμένα,
αφού την άφησαν για μήνες απλήρωτη ώστε να
την εξαναγκάσουν σε παραίτηση, αφού απείλη-
σαν με μηνύσεις το σωματείο μας και δημοσιο-
γράφους, αφού την απείλησαν για τη ζωή της
εάν προχωρούσε σε καταγγελία στο ΙΚΑ, αφού
την απείλησαν ότι θα μπορούσαν να τη διασύ-
ρουν τόσο ώστε να μη βρει ποτέ ξανά δουλειά,
τώρα που έληξαν οι άδειες (μητρότητας κλπ)
και η συναδέλφισσα επέστρεψε στην εργασία
της ως όφειλε με βάση την αορίστου χρόνου

σύμβαση της, με περίσσιο θράσος της είπαν
«πέρνα έξω». Την απέλυσαν παράνομα γράφον-
τας στα παλαιότερα των υποδημάτων τους την
18μηνη προστασία μητρότητας από το
νόμο (απαγόρευση απόλυσης)».

Πάνω από 40 είναι τα σωματεία και οι συλλο-
γικότητες που έχουν κυκλοφορήσει ψηφίσματα
συμπαράστασης για την απολυμένη εργαζόμε-
νη, ανάμεσά τους η ΕΛΜΕ Ηρακλείου, ο Σύλλο-
γος Δασκάλων «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»,
το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου κ.ά.  

Επιμένουν οι αγρότες στα μπλόκα

Διευρυμένη Συνέλευση Προέδρων
των σωματείων της οργανώνει η
ΠΟΣΤ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σω-
ματείων Ταχυδρομικών) στις 26 και
27 Φλεβάρη για να σχεδιάσει τις κι-
νητοποιήσεις ενάντια στο αντί-
ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Η Συνέ-
λευση θα ξεκινήσει στις 3μμ την
πρώτη μέρα και θα φιλοξενηθεί στο
ξενοδοχείο Divani Caravel. 

Η ανακοίνωσή της Ομοσπονδίας
αναφέρει: «πραγματοποιούμε συνέ-
λευση Προέδρων όλων των Σωματεί-
ων μελών της χώρας μας που, λόγω
των κρίσιμων αποφάσεων τις οποίες
πρέπει να πάρουμε για το μέλλον
του Ταχυδρομείου, αυτή διευρύνε-
ται με τη συμμετοχή επιπλέον των
Γενικών Γραμματέων, των Προ-
έδρων και Γραμματέων των Τοπικών
Τμημάτων και των συνέδρων όλων
των Σωματείων». 

ΣΜΤ Παράσταση διαμαρτυρίας στην εταιρία ΠΑΝΘΕΟΝ

Επιστημονικοί
φορείς

ΠΟΣΤ

Στην Αθήνα το ΣΜΤ κα-
λεί σε παράσταση διαμαρ-
τυρίας στο ΤΣΜΕΔΕ (Πα-
λαιών Πατρών Γερμανού 3,
πλατεία Κλαυθμώνος) την
Πέμπτη 25 Φλεβάρη «για
να αποσυρθεί το αντιδρα-
στικό νομοσχέδιο της κυ-
βέρνησης για το ασφαλι-
στικό». Στάση εργασίας θα
υπάρχει 9πμ με 12 το με-
σημέρι. 

Mπλόκο στα Χανιά της Κρήτης. Φωτό: 902.gr
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Μ
ε τεράστια συμμετοχή ολοκληρώθηκε η
πρώτη εκδήλωση-συνέλευση της πρωτο-
βουλίας αλληλεγγύης για τους φοιτητές

του Φυσικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι
στις 10 Μάρτη δικάζονται για την συμμετοχή τους
στις κινητοποιήσεις ενάντια στο Νόμο Διαμαντοπού-
λου το 2011. 

Ο Γιάννης Μακαρώνας, φοιτητής του τμήματος
επιστήμης υπολογιστών και ένας απ’ τους εισηγη-
τές, μας θύμισε πως το φοιτητικό κίνημα εκείνης
της περιόδου συγκρούστηκε με τις ιδιωτικοποιήσεις
και παράλληλα τόνισε τον πολιτικό χαρακτήρα της
δίκης. Από τη μία βρίσκονται τα δημοκρατικά δι-
καιώματα των φοιτητών, τα συνδικαλιστικά κεκτημέ-
να του Πολυτεχνείου, η δημόσια και δωρεάν παι-
δεία και απ την άλλη τα οικονομικά και πολιτικά
συμφέροντα των επιχειρήσεων, των ακροδεξιών κα-
θηγητών και η μετατροπή της φοίτησης σε ένα δι-
καίωμα για λίγους χωρίς κανένα κοινωνικό όφελος.
Η μάχη αυτή αφορά όχι μόνο τους φοιτητικούς συλ-
λόγους όλης της χώρας, αλλά και όλα τα σωματεία,
συνδικάτα, της αριστεράς και κάθε κινήματος που
παλεύει ενάντια στην καταπίεση.

Πολιτική εκδίκηση

Ο Γιάννης Λεβέντης, δικηγόρος υπεράσπισης, ξε-
καθάρισε πως η ποινική δίωξη των φοιτητών πηγά-
ζει απ’ την ανάγκη για πολιτική εκδίκηση των καθη-
γητών του Φυσικού απέναντι στο κίνημα. Το κύριο
αίτημα των φοιτητών μετά την λήξη της μίας βδομά-
δας κατάληψης ενάντια στο Νόμο Διαμαντοπούλου,
ήταν να γίνει κανονικά η εξεταστική, ένα αίτημα που
έβρισκε σύμφωνη την σύγκλητο και έγινε δεκτό σε
όλα τα υπόλοιπα τμήματα των πανεπιστημίων της
χώρας. Όταν με αποφάσεις όλων των Φ.Σ. του Ηρα-
κλείου πραγματοποιήθηκε μαζική παράσταση δια-
μαρτυρίας στη Γ.Σ.Τ. με το ίδιο αίτημα, οι καθηγη-
τές διέλυσαν την συνεδρίαση και με ειρωνικό τρόπο
αρνιόντουσαν να κάνουν διάλογο με τους φοιτητές. 

Η συνέχεια βρήκε τους καθηγητές καθηλωμένους
στην αίθουσα (με δικιά τους πρωτοβουλία!) και πά-
νω σε αυτήν τους την κίνηση, κατασκεύασαν ένα
χυδαίο ψέμα κατηγορώντας τους φοιτητές για ομη-
ρία, παράνομη βία και κάλεσαν την αστυνομία (που
όμως δεν κατάφερε να εισβάλει στο άσυλο αφού εί-
χε προηγηθεί η άρνηση της άδειας εισόδου απ τον
τότε Πρύτανη). Μετά από λίγο καιρό ήρθε η πρώτη
πειθαρχική δίωξη που στέρησε από 12 φοιτητές ένα
εξάμηνο σπουδών και αργότερα η ποινική που είναι
αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς του καθηγητή
του Φυσικού, Χαρμανδάρη, να πείσει τον εισαγγε-
λέα να προβεί σε αυτεπάγγελτη δίωξη.

Μπορεί η δίωξη να αφορά μόνο 12 φοιτητές αλλά
στην ουσία, είναι μια προσπάθεια τρομοκράτησης
ολόκληρου του φοιτητικού κινήματος. Μπορεί οι κα-
θηγητές του Φυσικού να έχουν επαφές με μπάτσους,
εταιρίες και μηχανισμούς του αστικού κράτους, αλλά
οι φοιτητές έχουν την αλληλεγγύη μιας ολόκληρης
τάξης που ξέρει πώς να τσακίζει τέτοιες προκλήσεις.
Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε μια πολύ μεγάλη
συζήτηση που έκλεισε με ένα πλούσιο πρόγραμμα
δράσης, κοινό για μια σειρά από πολιτικούς χώρους
που στόχο έχει την κινητοποίηση των συλλόγων και
των σωματείων γύρω απ' αυτή την μάχη. 

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

10 Μάρτη δικάζονται 
12 φοιτητές στην Κρήτη

Να αθωωθούν!

Αρχίσανε τα μαθήματα στην ΦΜΣ και άρχισε και η πα-
ρέμβασή μας! Η αφίσα για τις 19 Μάρτη φαίνεται παν-

τού και έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό στους φοιτητές κα-
θώς έχουμε φτιάξει και πανό. 

Έχουμε μπει και με τα ΕΑΑΚ δυναμικά σε αυτό το εξά-
μηνο αφού την Τέταρτη 24/2 έχουμε συνελεύσεις και στο
Μαθηματικό και στο Χημικό. Έχουνε γίνει συνεδριάσεις
σχημάτων για το πως παρεμβαίνουμε στη συνέλευση και
τα θέματα της συζήτησης ήταν παρά πολλά. Το πρώτο
που άνοιγε ήταν για το ασφαλιστικό και τους αγώνες των
εργαζομένων. Οι φοιτητές πρέπει να είναι δίπλα στους
εργάτες,  για να μπορέσουν να τους βοηθήσουν ώστε να
έχουν προοπτική και συνέχεια στους αγώνες τους. 

Το δεύτερο θέμα που άνοιγε πολύ ήταν για τους πρό-
σφυγες, τα hot-spots που θέλουν να ανοίξουν και το ΝΑ-
ΤΟ που κάνει περιπολίες στο Αιγαίο. Η συζήτηση γινόταν
γύρω από το αντιπολεμικό κατά κύριο λόγο και την παρα-
τήρηση ότι οι χρυσαυγίτες βγαίνουν ρατσιστικά με το "όχι
στα hot-spots". Μετά από δική μας παρέμβαση μπήκε η
πρόταση για τις 19 Μάρτη, για την οποία το σχήμα θα
διεκδικήσει απόφαση συλλόγου.  

Σοφία Σισμάνη, πρώτο έτος Μαθηματικό Αθήνας

Γ
ενικές Συνελεύσεις ξεκινούν σε μια
σειρά από σχολές μετά το τέλος της
εξεταστικής περιόδου του Γενάρη. 

H Eλίζα Κρικώνη από την Καλών Τεχνών
μας είπε: «Έχουμε Γενική Συνέλευση την
Τετάρτη 24 Φλεβάρη στις 3μμ στην αίθου-
σα Ντε Κίρικο. Έχουμε διάφορα θέματα
να συζητήσουμε. Για τις δράσεις μας
όσον αφορά το ασφαλιστικό και τις ιδιωτι-
κοποιήσεις που αφορούν κομμάτια της
σχολής. Θα πάρουμε αποφάσεις συμπα-
ράστασης για το Θέατρο Εμπρός όπου
τους έκοψαν το ρεύμα, καθώς και για
τους 12 φοιτητές που διώκονται στο Φυσι-
κό Ηρακλείου. 

Τέλος, θα συζητήσουμε πως θα συνεχί-
σουμε τις πρωτοβουλίες όσον αφορά το
προσφυγικό. Άλλωστε, ήμασταν μέσα
στην καμπάνια για τον Έβρο, ενώ έχουμε
ήδη πάρει απόφαση συμμετοχής στις 19
Μάρτη. Την Πέμπτη 25 Φλεβάρη θα δεί-

ξουμε και το μίνι ντοκιμαντέρ για τη δια-
δήλωση στον Έβρο». 

Kλιμάκωση

«Στην Ιατρική Ιωαννίνων έχουμε συνέ-
λευση την Πέμπτη 25/2 στις 2μμ στην αί-
θουσα του 1ου έτους», μας είπε η Λουίζα
Γκίκα. «Μετά το τέλος των εξετάσεων
χρειάζεται να δούμε πως οι φοιτητές θα
μπουν μαζί με τους εργάτες στη μάχη
ενάντια στο ασφαλιστικό-σφαγείο. Θέλου-
με μαζί με το νέο απεργιακό κύμα να
βγουν και οι φοιτητικές καταλήψεις. Ταυ-
τόχρονα, υπάρχει η κλιμάκωση στο προ-
σφυγικό ειδικά με την παρουσία του ΝΑ-
ΤΟ στο Αιγαίο. Οργανώνουμε από τώρα
τη διαδήλωση για τις 19 Μάρτη που φέτος
θα γίνει και στην πόλη μας».  

O Δημήτρης Στεφανάκης από το Βόλο
μας δήλωσε: «Κάναμε Συντονιστικό των
ΕΑΑΚ και αποφασίσαμε ότι ξεκινάμε να
οργανώσουμε Γενικές Συνελεύσεις τόσο

για το ασφαλιστικό και τη σύνδεση με το
εργατικό κίνημα, όσο και για την παγκό-
σμια μέρα αντιρατσιστικής δράσης στις
19 Μάρτη. Αυτή την εβδομάδα θα προκα-
λέσουμε συνεδριάσεις των ΔΣ των Συλλό-
γων ώστε να μπουν Γενικές Συνελεύσεις
την αμέσως επόμενη. Αυτή η προσπάθεια
θα γίνει τουλάχιστον στις 4 σχολές του
Πολυτεχνείου και στο Παιδαγωγικό». 

Γενικές Συνελεύσεις θα γίνουν και στις
σχολές της Πάτρας την Τετάρτη 24/2, στις
11πμ στο Χημικό, στις 12 το μεσημέρι
στην Επιστήμη των Υλικών και στις 2μμ
στην Ιατρική.  
• Σε αποχή προσανατολίζονται οι έκτα-

κτοι καθηγητές του ΤΕΙ Πειραιά. Ο Σύλλο-
γος τους προτείνει στα μέλη του την αποχή
από τη διαδικασία των συμπληρωματικών
εξετάσεων έτσι ώστε να πιέσουν για να πα-
ραμείνουν στις θέσεις εργασίας τους. 

Nεκτάριος Δαργάκης

Συνελεύσεις στις Σχολές

Το πανό των φοιτητών της Καλών Τεχνών στη Γενική Απεργία στις 4/2

Φωτογραφία από παλαιότερη κοινητοποίηση του Συλλόγου Φοιτητών Φυσικού
Ηρακλείου. Τώρα θα χρειαστεί νέος κύκλος κινητοποιήσεων όχι μόνο στο Ηράκλειο
αλλά παντού, για να μη περάσει η ποινικοποίηση της φοιτητικής δράσης.



Κάτω τα χέρια από το ΕΜΠΡΟΣ

Ο
κτώ μέρες χωρίς ρεύμα βρί-
σκεται ήδη το Θέατρο ΕΜ-
ΠΡΟΣ μετά την αστυνομική

εισβολή και το ξήλωμα όλων των
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που
δέχτηκε την Τρίτη 16/2 το πρωί.
Χρειάστηκε η πίεση του κόσμου, χι-
λιάδες μηνύματα, ψηφίσματα συμ-
παράστασης όπως της ΑΣΚΤ, χιλιά-
δες ποστ στα social media και ανα-
κοινώσεις που καλούσαν σε κινητο-
ποιήσεις έξω από το Θέατρο για να
αναγκαστεί τελικά το ΤΑΙΠΕΔ να
βγάλει ανακοίνωση ότι κατ' εντολή
του, και με τη σύμφωνη γνώμη του
προέδρου του Πιτσιόρλα, έγινε η
καταστροφή του ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού του θεάτρου. 

Δέκα αστυνομικοί ακολουθούμε-
νοι από εισαγγελικούς λειτουργούς
και εκπροσώπους του ταμείου επέ-
βλεψαν τις εργασίες καταστροφής
του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
του κτηρίου. Έσκαψαν στο εξωτε-
ρικό πεζοδρόμιο, αφαίρεσαν και
κατέστρεψαν την κεντρική εγκατά-
σταση παροχής, έσπασαν την πόρ-
τα, εισέβαλαν στο χώρο, διέρρηξαν
τις κλειδωνιές στο Ταμείο, έσπασαν
και αφαίρεσαν τα ρολόγια και τα
καλώδια όλης της ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης, ξήλωσαν καλώδια
από θεατρικούς προβολείς και έφυ-
γαν αφήνοντας το πεζοδρόμιο έξω
από το ΕΜΠΡΟΣ πλήρως κατε-
στραμμένο με μια κορδέλα γύρω-
γύρω, να περιτυλίγει το δώρο της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Η απάντηση ήρθε την ίδια μέρα
με δεκάδες κόσμο να συγκεντρώνε-
ται μέσα και έξω από το Θέατρο και
να πλημμυρίζει την αίθουσα της
κεντρικής σκηνής για να δει την
προγραμματισμένη παράσταση του

Θεάτρου Σητείας, “Η τελευταία Μα-
γνητοταινία του Κραπ” του Σ. Μπέ-
κετ. “Νιώθουμε πραγματικά σαστι-
σμένοι από το γεγονός. Ξέραμε
όμως πού ήρθαμε να παίξουμε και
θεωρούμε υποχρέωσή μας να δώ-
σουμε αυτές τις παραστάσεις ακό-
μα και κάτω και από αυτές τις δύ-
σκολες συνθήκες”, τόνισε πριν την
παράσταση στο κοινό ο σκηνοθέτης
Νάσος Ζαγκότης. Χωρίς φώτα, με
κεριά και φακούς η ούτως ή άλλως
εσωτερική παράσταση του Μπέκετ
πήρε ένα μυσταγωγικό χαρακτήρα.

Φάρος πολιτισμού

Το Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ στα 5 χρό-
νια λειτουργίας του είναι φωτεινός
φάρος πολιτιστικής δημιουργίας,
συλλογικής παρέμβασης και πεδίο
διαλόγου για όλα τα ρεύματα των
κινημάτων. Πάνω από 450 παραστά-
σεις, εκατοντάδες καλλιτέχνες κάθε
είδους (ξεπερνάνε τους 1.200)
έχουν βρει προσβάσιμη στέγη για

την δημιουργική τους δράση στο
ΕΜΠΡΟΣ, ενώ χιλιάδες κόσμου έχει
περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα
και αυτήν την εβδομάδα οι 8 παρα-
στάσεις και δράσεις που ήταν προ-
γραμματισμένες, παρά την έλλειψη
ρεύματος, πραγματοποιήθηκαν. 

Την Τρίτη 16/2 το βράδυ η συνέ-
λευση του ΕΜΠΡΟΣ αποφάσισε τη
συμμετοχή στην κινητοποίηση που
οργάνωσαν οι λιμενεργάτες για την
48ωρη απεργία τους ενάντια στο
ξεπούλημα των Λιμανιών που έχει
βγάλει στο σφυρί το ΤΑΙΠΕΔ. Η αν-
ταπόκριση ήταν τέτοια που την
επόμενη μέρα αποφασίστηκε η ορ-
γάνωση κοινής εκδήλωσης ενάντια
στα ξεπουλήματα της δημόσιας πε-
ριουσίας με την παρουσία λιμενερ-
γατών, αγωνιστών από το κίνημα
ενάντια στο ξεπούλημα του Ελληνι-
κού και μια σειρά από δράσεις που
θα κλιμακωθούν την επόμενη πε-
ρίοδο μέχρι να συνδεθεί το ρεύμα.

K.M.

To θέατρο Εμπρός μαζί με του λιμενεργάτες, 17/2
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Τ
ο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης, στεγάζεται σ’ ένα εξαιρετικά ανακαινι-
σμένο νέο-κλασικίζον εκλεκτικιστικό κτίριο των αρχών του περασμέ-
νου αιώνα. Τρίτο σημαντικότερο ως προς την σπουδαιότητα των εκθε-

μάτων του στη Δύση, το μουσείο Μπενάκη στην οδό Ασωμάτων στο Θησείο,
φιλοξένησε μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου -παράλληλα με τα μόνιμα εκθέματα
του- την έκθεση έργων του ζωγράφου Jamal από τη Σαλαμία της Συρίας.

Η έκθεση των έργων του Jamal με τίτλο «Ο Δρόμος του Μεταξιού», εν-
τασσόταν στο πλαίσιο της γνωριμίας μας με τον κόσμο της Ανατολής, κα-
θώς και της ανάδειξης της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Ο «Δρόμος του Μεταξιού» ήταν η εμπορική εκείνη οδός που συνέδεε επί
αιώνες την Κίνα με την Δύση, πριν εγκαταλειφθεί τον 15ο αιώνα, στο πλαί-
σιο αναζήτησης νέων διαδρομών και την ανακάλυψη του Νέου Κόσμου. 

Το μετάξι, ένα πολύτιμο ζωικό προϊόν αλλά και συγχρόνως σύμβολο
εξουσίας, μαζί με τα υπόλοιπα αγαθά που μεταφέρονταν, ένωσαν διαφο-
ρετικές κουλτούρες και τρόπους ζωής ανάμεσα στα δύο γεωγραφικά
άκρα, αρχικά της Ασίας και αργότερα της Ευρώπης. Καραβάνια γεμάτα
με φορτία έφερναν πιο κοντά αλλιώτικους πολιτισμούς, με αποτέλεσμα
την εξάπλωση ιδεών, παράλληλα με την ανταλλαγή πολύτιμων αγαθών.

Έτσι εξαιτίας του μεταξιού, διαπολιτισμικές σχέσεις δημιουργήθηκαν,
πόλεις ολόκληρες χτιστήκαν από το μηδέν, ενώ χιλιάδες κόσμου ανά τους
αιώνες ενεπλάκησαν έμμεσα ή άμεσα με αυτό. Φιγούρες τουρανικές, μογ-
γολικές, κινεζικές, που απεικονίζονται στα έργα της έκθεσης, ήταν οι αν-
θρώπινοι κρίκοι στην αλυσίδα της μεγάλης πορείας από την απώτατη Κίνα
έως την περιοχή της Υπερωξιανής (ανατολικά της Κασπίας), των πόλεων
Σαμαρκάνδη, Μπουχάρα και Χίβα, προκειμένου να παρακαμφθεί ο όγκος
των Ιμαλάιων και να φτάσουνε είτε στο Χαλέπι, ώστε να συνεχίσουν μέσω
της Νίκαιας μέχρι την Κωνσταντινούπολη, είτε στο λιμάνι της Αντιόχειας
στη Αν. Μεσόγειο για να συνεχίσουν δια θαλάσσης, μέχρι τον Βόσπορο.

Ονειρικό τοπίο
Μέσα από τα 15 έργα της έκθεσης, φαίνεται ότι ο Jamal γοητεύεται από την

ιστορία αυτού του σημαντικού δρόμου, που για αιώνες υπήρχε στο νου των αν-
θρώπων σαν μια σειρά από φανταστικούς τόπους. Μέσα από τα έργα του ανα-
δεικνύεται ένα ονειρικό τοπίο που υπογραμμίζει το παρελθόν, ερμηνευμένο
ωστόσο μέσα από το πρίσμα της σημερινής εποχής. Η έμφαση στην πολυχρω-
μία, στους φωτεινούς τόνους και στις έντονες μορφές, δίνει την αίσθηση ενός
κόσμου που αν και φανταστικός χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο δυναμισμό.

Η γοητεία που ασκεί η επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς χάνεται
στο βάθος του χρόνου και η ευκαιρία να εξερευνήσουν εικόνες και ήχους
ξένους προς τον δικό τους κόσμο, μαγεύει πολλούς. Η έκθεση είναι η ποι-
ητική μεταφορά αυτής της διαδρομής. Πηγή έμπνευσης του καλλιτέχνη
αποτελεί η αγάπη του προς τους πολιτισμούς που κατά καιρούς ανέδει-
ξαν την ομορφιά, την τόλμη και την καλλιέργεια του ανθρώπου.

Ο Jamal ακολουθεί στη ζωή και στο έργο του την ίδια πορεία. Προέρχε-
ται από την καθ’ ημάς Ανατολή, αλλά ζει και δημιουργεί στη Δύση, υπηρε-
τώντας με την τέχνη του την πολιτισμική συνάντηση και επιμένοντας στη
δυνατότητα αυτή. Δημιουργεί ποιητικές εικόνες, εμπνέεται από τη δύναμη
και την ομορφιά της μνήμης και της ιστορικής συνέχειας. Μεταφέρει στο
σήμερα το αγωνιώδες, υπαρξιακό φορτίο του ανθρώπου μαζί με την ποι-
ητική του υπόσταση και την αγάπη του για την ελευθερία. 

Τα πολλά πρόσωπα της Κίνας, τα νερά ως σύνορο αλλά και ως πέρα-
σμα, τα άλογα της διαδρομής του μεταξιού, όλα αγαπημένα θέματα του
καλλιτέχνη, κινούνται μεταξύ του μύθου και της ιστορίας, σε μια διαδρομή
από τη Δύση στην Ανατολή και πάλι πίσω. Σε ένα ταξίδι στο χώρο και το
χρόνο. Γιατί όπως λέει ο ίδιος: «Αυτός είναι και ο ρόλος του καλλιτέχνη,
να μπαίνει μέσα στο χρόνο και όχι να μπαίνει ο χρόνος μέσα του». Κάτι
που σίγουρα όταν συμβαίνει παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο διάλογος που ανοίγουν τα έργα του, αυτό το ονειρικό ταξίδι στο δρό-
μο του μεταξιού από τα βάθη της Κίνας ως τη Μεσόγειο και πάλι πίσω, εί-
ναι ο ανοιχτός δίαυλος που μέσα στους αιώνες διατηρεί και τη σχέση με-
ταξύ τους, σαν μια σχέση ανταλλαγής, δημιουργίας και αλληλεγγύης και
όχι σαν μια σχέση επίθεσης, βίας και θανάτου. Γιατί οι προσμίξεις και οι
κοινοί αγώνες στεριώνουν την ειρήνη. Οι επεκτατικές πολιτικές, οι ανταγω-
νισμοί και οι φυλετικές συγκρούσεις όχι.

Πάνος Κατσαχνιάς

Info: Το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης (όπως και όλα τα υπόλοιπα κτήρια του Μου-
σείου Μπενάκη) κάθε Πέμπτη μέχρι τις 17:00 που κλείνει είναι με δωρεάν είσοδο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤEΧΝΗΣ

Δρόμοι και όχι σύνορα

Τ
α βασικά βραβεία στο κινηματογραφικό φεστιβάλ
της Μπερλινάλε που ολοκληρώθηκε στις 22 Φλε-
βάρη εκφράζουν πολύ εύστοχα τη συγκυρία που

διανύουμε και την ανταπόκριση των καλλιτεχνών σε αυ-
τήν. Η χρυσή άρκτος πήγε πανάξια στο «Fuocoamare»
(Φωτιά στη θάλασσα) του Τζιανφράνκο Ρόζι. Πρόκειται
για το χρονικό της Λαμπεντούζα, του μικρού νησιού
στα νότια της Ιταλίας, από όπου έχουν περάσει πάνω
από 400.000 μετανάστες και πρόσφυγες, 15.000 από
τους οποίους έχουν σκοτωθεί στην προσπάθεια να
φτάσουν στη στεριά. Η ταινία «βλέπει» μέσα από τα μά-
τια ενός πιτσιρικά, του Σαμουέλε και του γιατρού του
νησιού το χρονικό της φυγής, τη στάση των κατοίκων
και τα «κατορθώματα» της Φρόντεξ, που περιπολεί μέ-
ρα και νύχτα και ευθύνεται για σωρεία «ναυαγίων»,
«ατυχημάτων» και τελικά θανάτων αθώων. 

Το επόμενο βραβείο κέρδισε η βοσνιακή ταινία «Θά-
νατος στο Σεράγεβο». Ο δημιουργός του παλιότερου

«No man’s land», Ντάνις Τάνοβιτς έφτιαξε μια δυνατή
ταινία για το σημερινό Σεράγεβο και τις πληγές του πο-
λέμου που ακόμη είναι ανοιχτές. Όλα εκτυλίσσονται
στις 28 Ιούνη 2014, στη διάρκεια μιας φιέστας για την
επέτειο της δολοφονίας του αρχιδούκα της Αυστρίας,
που οδήγησε στο ξέσπασμα του Α’ Παγκόσμιου Πολέ-
μου. Στο ξενοδοχείο Europa συναντιούνται διπλωμά-
τες, δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, η τοπική μαφία, ενώ οι
εργαζόμενοι έχουν αναγγείλει απεργία γιατί είναι απλή-
ρωτοι...

Τις ίδιες μέρες, ο Κινέζος καλλιτέχνης Weiwei «έντυ-
σε» ένα κεντρικό θέατρο του Βερολίνου με 14.000 σω-
σίβια, στη μνήμη των προσφύγων που πνίγηκαν στην
πορεία προς την Ευρώπη – φρούριο.

Δήμητρα Κυρίλλου

• Αναλυτικότερη παρουσίαση της Μπερλινάλε στο επό-
μενο φύλλο της ΕΑ.

66η ΜΠΕΡΛΙΝΑΛΕ 

Οι πρόσφυγες στο επίκεντρο
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Το 1916 ο Albert Einstein προέβλεψε την ύπαρ-
ξη βαρυτικών κυμάτων ως πόρισμα της γενικής
θεωρίας της Σχετικότητας. Δεν υπάρχει απλώς
ένας τρισδιάστατος χώρος αλλά ένας τετραδιά-
στατος χωροχρόνος: κάθε μάζα παραμορφώνει
το χώρο γύρω της κι έτσι έλκει άλλα σώματα. Τα
βαρυτικά κύματα είναι κι αυτά παραμορφώσεις
του χωροχρόνου που προκαλούνται από βίαια
γεγονότα όπως συγκρούσεις μεγάλων μαζών,
περιστροφή δίδυμων άστρων, εκρήξεις σουπερ-
νόβα κλπ. Διαδίδονται με την ταχύτητα του φω-
τός, δηλαδή με πεπερασμένη ταχύτητα, κι αυτό
έρχεται σε αντίθεση με τη (νευτώνεια) αντίληψη
ότι οι βαρυτικές δυνάμεις ασκούνται ακαριαία.

Η επιβεβαίωση της διαίσθησης του Einstein ότι
ο χωροχρόνος λειτουργεί σαν πλέγμα που παρα-
μορφώνεται, ήρθε 100 χρόνια μετά, και 40 χρό-
νια μετά τις πρώτες έμμεσες ενδείξεις. Επίσης
χρειάστηκαν περισσότερα από 20 χρόνια προ-
γραμματισμού και κατασκευής του αισθητήρα LI-
GO που έκανε την ανίχνευση. Ο αισθητήρας
μπορεί να εντοπίσει τη διαστολή και τη συστολή
που προκαλούν σε ακτίνες laser τα βαρυτικά κύ-
ματα. Η άμεση παρατήρηση βαρυτικών κυμάτων
έγινε το Σεπτέμβριο του 2015 και ανακοινώθηκε
με τη δημοσίευση του σχετικού άρθρου στις 11
Φεβρουαρίου του 2016. Τα κύματα προήρθαν
από μια σύγκρουση μαύρων τρυπών που έγινε
σε απόσταση 1.3 δισεκατομμυρίων ετών φωτός.

“Κανάλι”
Με αυτή την παρατήρηση ανοίγεται ένα ολό-

κληρο νέο “κανάλι” πληροφοριών από το οποίο
μπορούμε να μελετήσουμε το Σύμπαν. Τα βαρυ-
τικά κύματα μεταφέρουν πληροφορίες που μέ-
χρι τώρα ήταν αόρατες, μια και δεν πρόκειται
για κύματα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.
Μας δίνουν τη δυνατότητα όχι μόνο να μελετή-
σουμε αόρατα σώματα και φαινόμενα (όπως η
μαύρη τρύπα), αλλά να αφουγκραστούμε και
γεγονότα που συνέβησαν πριν την ύπαρξη του
φωτός, “κοντά” στην εποχή του Big bang.

Στο (ας το πούμε έτσι) φως αυτής της τερά-
στιας ανακάλυψης, η συζήτηση για την επιστήμη
γίνεται ακόμα πιο αιχμηρή: η έρευνα είναι μια
διαδικασία χρονοβόρα και απαιτητική, και σε
έναν τεράστιο βαθμό εξαρτάται από τους στό-
χους του κεφαλαίου για να χρηματοδοτηθεί. Από
την έρευνα για την παραγωγή και προώθηση
προϊόντων όπως για παράδειγμα κακής ποιότη-
τας, επιβλαβή για το περιβάλλον, φθηνά στην
παραγωγή αγαθά καθημερινής χρήσης (φαγητό,
ρούχα), μέχρι την ίδια την καταστροφή, με τη με-
λέτη και κατασκευή ολοένα και πιο αποτελεσμα-
τικών όπλων, οι προτεραιότητες του κεφαλαίου
καθορίζουν και την πορεία της επιστήμης.

Σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, ευρήματα
όπως το παραπάνω υπερτονίζουν ότι χρειαζόμα-
στε έρευνα που να εξυπηρετεί την κοινωνία και
όχι το κέρδος: είτε αυτό σημαίνει την απόκτηση
γνώσης και την παρατήρηση των μυστηρίων του
σύμπαντος μέσα από όλους αυτούς τους θαυ-
μαστούς ορίζοντες που ανοίγονται, είτε την επί-
λυση των καθημερινών μας αναγκών σε υγεία,
σίτιση, μετακίνηση, διασκέδαση, μόρφωση.

Aφροδίτη Φράγκου

Τι σημαίνουν 
τα “βαρυτικά
κύματα”;

Ήδη από το 1936, αρ-
κετά χρόνια πριν φτιαχτεί
το κράτος του Ισραήλ,
και ενώ είχε μεταναστεύσει στην Αμερική για να γλυτώσει ως Γερ-
μανο-εβραίος τον αντισημιτισμό των ναζί και το ολοκαύτωμα, ο Αιν-
στάιν σε επιστολή του εναντιώνεται στον Σιωνισμό και τον εθνικι-
σμό: 

«Είναι πράγματι καλό που εμείς οι Εβραίοι έχουμε ένα σπίτι στην
Παλαιστίνη. Υπάρχουν και κάποιοι αρκετά έξυπνοι Εβραίοι, για παρά-
δειγμα ο Δικαστής Μπραντέις, που βλέπουν σαν μοναδικό μέλλον για

τους Εβραίους το να ενωθούν
σε ένα κομμάτι γης. Εγώ από
την πλευρά μου διαφωνώ.

Πιστεύω ότι η μοναδική αντοχή της εβραϊκής κοινότητας σε μεγά-
λο βαθμό βασίζεται στη γεωγραφική μας διασπορά. Το γεγονός αυτό
σημαίνει ότι δεν έχουμε τα μέσα της εξουσίας, που θα μας επέτρε-
παν να διαπράξουμε μεγάλες ανοησίες από εθνικό φανατισμό. Οι
διωγμοί δεν πρόκειται να μας αφανίσουν».

Το 1952 έφτασε μάλιστα στο σημείο να αρνηθεί την θέση του Προ-
έδρου του Ισραήλ που του προσφέρθηκε επίσημα.

Ένας αντισιωνιστής Eβραίος

O Αϊνστάιν και ο Σοσιαλισμός

Ε
κτός από εξαιρετικός επιστήμονας που
αμφισβητούσε το επιστημονικό κατε-
στημένο της εποχής ο Άλμπερτ Αϊν-

στάιν υπήρξε και αυστηρός κριτής του καπι-
ταλισμού και συνειδητός σοσιαλιστής. Παρα-
κάτω παραθέτουμε αποσπάσματα από άρθρο
του που δημοσιεύτηκε το 1949 με τίτλο «Γιατί
σοσιαλισμός;» (Monthly Review τ.1). 

«Η πραγματική πηγή του κακού είναι, κατά
τη γνώμη μου, η οικονομική αναρχία της κα-
πιταλιστικής κοινωνίας. Έχουμε μπροστά μας
μια τεράστια κοινότητα παραγωγών που ακα-
τάπαυστα πασχίζουν να στερήσουν ο ένας
από τον άλλο τους καρπούς της συλλογικής
τους εργασίας – όχι με τη βία, αλλά με την πι-
στή συμμόρφωση σε ένα σύστημα νομικών
κανόνων. Είναι σημαντικό να συνειδητοποι-
ήσουμε ότι τα μέσα παραγωγής – δηλαδή το
σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων που
είναι απαραίτητες για να παραχθούν τα κατα-
ναλωτικά αλλά και νέα κεφαλαιουχικά αγαθά
– μπορούν, βάσει νόμου, και ως επι το πλεί-
στων είναι, ατομική ιδιωτική περιουσία».

Για την ανάπτυξη της τεχνολογίας στην
οποία είχε συμβάλει τα μέγιστα και την αδυνα-
μία του καπιταλισμού να την μετατρέψει σε
πραγματική εξέλιξη της κοινωνίας: «Η τεχνολο-
γική πρόοδος συχνά οδηγεί σε αύξηση της
ανεργίας αντί για τη διευκόλυνση της εργασίας
για όλους. Το κίνητρο του κέρδους, σε συν-
δυασμό με τον ανταγωνισμό μεταξύ των καπι-
ταλιστών, ευθύνεται για την αστάθεια στη συσ-
σώρευση και τη χρήση του κεφαλαίου, η οποία
με τη σειρά της οδηγεί σε όλο και χειρότερες
υφέσεις. Ο χωρίς όρια ανταγωνισμός σπαταλά
μεγάλες ποσότητες εργασίας, ακρωτηριάζον-
τας έτσι την κοινωνική συνείδηση των ατόμων».

Η κριτική του δεν περιορίστηκε όμως στον
τρόπο οργάνωσης της παραγωγής αλλά επε-
κτάθηκε και στις αναπόφευκτες συνέπειες που
αυτή έχει και για το πολιτικό σύστημα: «Το
ιδιωτικό κεφάλαιο τείνει να συγκεντρώνεται σε
όλο και λιγότερα χέρια, εν μέρει εξαιτίας του
ανταγωνισμού μεταξύ των καπιταλιστών και εν
μέρει επειδή η τεχνολογική ανάπτυξη και ο εν-
τεινόμενος καταμερισμός της εργασίας ενθαρ-
ρύνουν το σχηματισμό μεγαλύτερων παραγω-
γικών μονάδων σε βάρος των μικρότερων. Το
αποτέλεσμα της ανάπτυξης αυτής είναι μια
ολιγαρχία του κεφαλαίου, η τεράστια δύναμη
της οποίας δεν μπορεί να ελεγχθεί αποτελε-
σματικά ακόμα και στα πλαίσια μιας δημοκρα-
τικά οργανωμένης, στη σφαίρα της πολιτικής,
κοινωνίας. Αυτό συμβαίνει, γιατί τα μέλη των
νομοθετικών οργάνων επιλέγονται από πολιτι-
κά κόμματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό χρημα-
τοδοτούνται ή επηρεάζονται με άλλους τρό-
πους από τους καπιταλιστές, οι οποίοι διαχωρί-

ζουν, για πολύ πρακτικούς λόγους, το εκλογικό
σώμα από τους νομοθέτες. Το αποτέλεσμα εί-
ναι οι αντιπρόσωποι του λαού να μην υπερα-
σπίζονται ικανοποιητικά τα συμφέροντα των μη
προνομιούχων κομματιών του πληθυσμού. Ακό-
μη, κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες, οι κα-
πιταλιστές αναπόφευκτα ελέγχουν, άμεσα ή
έμμεσα, τις κύριες πηγές πληροφόρησης (τύ-
πο, ραδιόφωνο, εκπαίδευση)».

Koινωνικοί στόχοι
Για τον ίδιο τον Αϊνστάιν ο δρόμος για να

προχωρήσει η ανθρωπότητα προς τα εμπρός
ήταν ένας, ο σοσιαλισμός: «Είμαι πεισμένος
ότι μόνο ένας δρόμος υπάρχει για να εξαλει-
φθεί όλο αυτό το θανατηφόρο κακό, κι αυτός
δεν είναι άλλος από την εγκαθίδρυση μιας
σοσιαλιστικής οικονομίας, μ’ ένα εκπαιδευτι-
κό σύστημα το οποίο θα είναι προσανατολι-
σμένο στην επίτευξη κοινωνικών στόχων. Σε
μια τέτοια οικονομία, η ίδια η κοινωνία θα κα-
τέχει τα μέσα παραγωγής και θα τα διαχειρί-
ζεται βάση σχεδίου. 

Μια σχεδιασμένη οικονομία, η οποία θα
προσαρμόζει την παραγωγή στις ανάγκες
της κοινωνίας, θα κατανέμει την εργασία που
πρέπει να γίνει σε αυτούς που είναι ικανοί να
εργαστούν και θα εγγυάται τα προς το ζην
σε κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί. Η παιδεία,
εκτός από την ανάπτυξη των έμφυτων ικανο-
τήτων του κάθε ατόμου, θα προσπαθεί να
αναπτύξει την έννοια της ευθύνης για το συ-
νάνθρωπο αντί για την εξύμνηση της εξου-

σίας και της επιτυχίας, όπως γίνεται στη ση-
μερινή κοινωνία».

Κατά την εποχή στην οποία γράφτηκε το
κείμενο αυτό η έννοια του σοσιαλισμού ήταν
λίγο-πολύ συνυφασμένη με τα καθεστώτα
του κρατικού καπιταλισμού, ο «δικός μας
Αϊνστάιν» πήρε αποστάσεις από τις απόψεις
που ταύτιζαν τον κεντρικό σχεδιασμό με τον
σοσιαλισμό και προβληματιζόταν για τις
εξουσίες της γραφειοκρατίας: «Ωστόσο,
πρέπει να θυμόμαστε ότι μια σχεδιασμένη οι-
κονομία δεν σημαίνει απαραίτητα σοσιαλι-
σμός. Η σχεδιασμένη κοινωνία, αυτή καθεαυ-
τή, μπορεί να συνοδεύεται από την πλήρη
υποδούλωση της προσωπικότητας. Η επίτευ-
ξη του σοσιαλισμού προϋποθέτει την επίλυ-
ση ορισμένων εξαιρετικά δύσκολων κοινωνι-
κοπολιτικών προβλημάτων: για παράδειγμα,
πώς είναι δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη την
εκτεταμένη συγκέντρωση της πολιτικής και
οικονομικής εξουσίας, να αποτραπεί η γρα-
φειοκρατία απ’ το να γίνει παντοδύναμη και
υπερφίαλη; Πώς μπορούν να προστατευτούν
τα ατομικά δικαιώματα και ταυτόχρονα να
υπάρχει εγγύηση ενός δημοκρατικού αντίβα-
ρου στην εξουσία της γραφειοκρατίας;».

Τέλος, δεν παρέλειψε να απαντήσει και σε
μια από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις που τα-
λανίζει εκατομμύρια ανθρώπους: «Ο άνθρω-
πος μπορεί να βρει νόημα στη ζωή, την τόσο
σύντομη και γεμάτη κινδύνους, μόνο αφιε-
ρώνοντας τον εαυτό του στην κοινωνία».

Mανώλης Σπαθής



Νο 1212, 24 Φλεβάρη 2016 Δραστηριότητεςσελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

Η
είδηση της αποφυλάκισης του δολοφόνου του Παύλου Φύσσα
Ρουπακιά, στις 18 Μάρτη, λόγω συμπλήρωσης ανώτατου ορίου
προφυλάκισης και με τη δίκη της Χρυσής Αυγής να βρίσκεται

σχεδόν στη αρχή της, 11 μήνες μετά την επίσημη έναρξή της, προκαλεί
τεράστια οργή και αγανάκτηση, τόσο για τις ευθύνες της Δικαιοσύνης
όσο και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

«Ξέραμε ότι στους 30 μήνες θα βγει, αλλά δεν περιμέναμε με τίποτα
ότι θα είχε τόσο πολύ καθυστερήσει το δικαστήριο» ανέφερε η Μάγδα
Φύσσα σε δηλώσεις της στην τηλεόραση του MEGA. Επιπλέον, ζήτησε
να υπάρξει αυστηρή αστυνομική φύλαξη του Ρουπακιά και ο κατηγο-
ρούμενος να δίνει το παρών σε κάθε δικάσιμο. «Μην ακούσουμε ότι ο
δολοφόνος έφυγε…». «Η οικογένεια θεωρεί ότι καλό είναι να εξασφαλι-
στεί η φυσική παρουσία του Γιώργου Ρουπακιά στο σύνολο της διαδικα-
σίας, στην έκδοση της απόφασης και σε ό,τι άλλο χρειαστεί», συμπλή-
ρωσε ο δικηγόρος της οικογένειας Φύσσα, Αντρέας Τζέλλης.    

Ως μια «συνολική αποτυχία των ελληνικών διωκτικών και δικαστικών
αρχών» χαρακτηρίζουν αυτή την απόφαση οι δικηγόροι της πολιτικής
αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής εκ μέρους των Αιγύπτιων αλιεργα-
τών, Τάκης Ζώτος, Θανάσης Καμπαγιάννης, Κώστας Παπαδάκης, Κώ-
στας Σκαρμέας. Όπως συμπληρώνουν  η «αργοπορία των κρατικών μη-
χανισμών να εξαρθρώσουν την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή και
να τιμωρήσουν τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς των εγκληματι-
κών της ενεργειών υπήρξε σκανδαλώδης. Εξαιτίας αυτής της κρατικής
αδράνειας, θρηνούμε σήμερα θύματα της ναζιστικής βίας, με πρώτους
τον Παύλο Φύσσα και τον Σαχζάτ Λουκμάν». Αλλά ακόμα και μετά «την
εκκίνηση της ποινικής δίωξης τον Σεπτέμβρη του 2013, οι διωκτικές και
δικαστικές αρχές αλλά και οι πολιτικοί ιθύνοντες επέδειξαν αργά αντα-
νακλαστικά, τόσο στο ζήτημα της «πολύμηνης καθυστέρησης απόφα-
σης της Βουλής επί του αιτήματος άρσης της βουλευτικής ασυλίας των
βουλευτών της Χρυσής Αυγής». Επίσης στη δήλωσή τους επισημαίνουν
τις ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας της Δικαιοσύνης αλλά και της δικα-
στικής ιεραρχίας, τόσο για τη διεξαγωγή της δίκης στις φυλακές Κορυ-
δαλλού όσο και για την απόρριψη πληθους αιτημάτων της προέδρου
του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Μαρίας Λεπενιώτη, που υπο-
νομεύουν την ταχεία διεξαγωγή της δίκης. 

Με αφορμή το σάλο που έχει ξεσηκώσει η είδηση της αποφυλάκισης
του δολοφόνου Ρουπακιά, ο Δήμος Κορυδαλλού επαναφέρει το αίτημα
της μεταφοράς της δίκης στο Εφετείο Αθηνών. Όπως τονίζεται στην

ανακοίνωση: «Η αίθουσα είναι ήδη έτοιμη, κόστισε 60.000 ευρώ και κα-
τασκευάστηκε από την ΚτΥΠ. ΑΕ (διάδοχος ΟΣΚ & ΔΕΠΑΝΟΜ) μετά
από ανάθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Παρα-
σκεύοπουλος δεσμεύθηκε ότι η αίθουσα αυτή θα χρησιμοποιηθεί απο-
κλειστικά για την δίκη της Χρυσής Αυγής. Παρά το γεγονός αυτό, η με-
ταφορά της δίκης ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ έως σήμερα! Αντίθετα, όλο αυτό το
διάστημα έχουμε γίνει θεατές μιας συνεχούς διελκυστίνδας ανάμεσα
στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και στο δικαστικό σώμα.  

Ντροπιαστική
Επομένως, δεν μπορεί σήμερα κανένας να παριστάνει τον έκπληκτο

για την αποφυλάκιση του δολοφόνου του Παύλου Φύσσα, να δικαιολο-
γεί την καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης και να επικαλείται ελ-
λείψεις αιθουσών. Μετά και από την παρέμβαση της Προέδρου του
Αρείου Πάγου κ. Βασιλικής Θάνου, καλούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης
κ. Νίκο Παρασκευόπουλο να προχωρήσει ΣΗΜΕΡΑ -έστω και μετά από
αυτή την ντροπιαστική για τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, αλλά όχι μη
αναμενόμενη εξέλιξη- να ορίσει τη νέα, έτοιμη αίθουσα στο Εφετείο
Αθηνών, ως αίθουσα διεξαγωγής της δίκης της Χρυσής Αυγής, ώστε να
δοθεί η δυνατότητα κατάλληλων συνθηκών και ταχύτερης απονομής της
δικαιοσύνης για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης».

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες για να μπει
φραγμός στις νέες προκλήσεις της Χρυσής Αυγής», αναφέρει η ανακοί-
κνωση της ΚΕΕΡΦΑ. “Αντίθετα, είδαμε να τους παρέχετε αστυνομική κά-
λυψη για να πραγματοποιήσουν ρατσιστική σύναξη στο Κερατσίνι, λίγες
μόλις εκατοντάδες μέτρα από τον τόπο δολοφονίας του Παύλου Φύσ-
σα, όπου εμφανίστηκαν ξανά χρυσαυγίτες υπόδικοι του τάγματος εφό-
δου της Νίκαιας» και επιπλέον «ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Παρασκευό-
πουλος, αθέτησε τις υποσχέσεις για μετακίνηση της δίκης της Χρυσή
Αυγής στο Εφετείο Αθηνών προς τον Δήμαρχο Κορυδαλλού Σ. Κασιμά-
τη και τους φορείς της πόλης. Ακόμη και της ίδιας της προέδρου του δι-
καστηρίου». 

Με την δύναμη του αντιφασιστικού-αντιρατσιστικού κινήματος και των
συνδικάτων θα φροντίσουμε να απομονωθεί η ναζιστική συμμορία της
Χρυσής Αυγής και να μπει στο περιθώριο. Aπαιτούμε η Βουλή να διακό-
ψει όλες τις διευκολύνσεις που παρέχει στο νεοναζιστικό μόρφωμα της
Χρυσής Αυγής, την χρηματοδότηση αλλά και την σκανδαλώδη προβολή
από τα ΜΜΕ”. 

«Ό
ποιος ενδιαφέρεται να
διαπιστώσει τι σημαίνει
σήμερα φράχτης του

Έβρου, τι σημαίνει πρόσφυγας, τι ση-
μαίνει πολιτική για τους πρόσφυγες,
μπορεί να βρει σε αυτό το βιβλίο όλα
τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται», τό-
νισε ο Γιώργος Τσιάκαλος καθηγητής
στο ΑΠΘ, στην παρουσίαση του βιβλί-
ου «Γκρεμίστε το φράχτη-ανοίξτε τα
σύνορα», που έγινε την Τρίτη 16/2
στο πατάρι του Μαρξιστικού Βιβλιο-
πωλείου. Μαζί με τον Θανάση Καμπα-
γιάννη, έναν από τους τρεις συγγρα-
φείς του βιβλίου, επικεντρώθηκαν
στις τελευταίες εξελίξεις στο προσφυγικό. 

Ο Γ. Τσιάκαλος τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνη-
ση ενώ ήξερε ότι έχει να κάνει με πρόσφυγες
διαχειρίστηκε όλους αυτούς τους ανθρώπους
με μία απάνθρωπη πολιτική στο πλαίσιο καταπο-
λέμησης της παράνομης μετανάστευσης. Θύμι-
σε ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε σε αυτή την πο-
λιτική κάνοντας από το 2011 τη συμφωνία με την

Τουρκία ότι οποιοσδήποτε φτάνει στα σύνορα
αν τυχόν δεν έχει βίζα Σένγκεν δεν θα επιτρέπε-
ται να περάσει, καταργώντας στην ουσία τη
σύμβαση της Γενεύης για δικαίωμα στο άσυλο.
«Ο φράχτης ήρθε για να ισχυροποιήσει αυτή τη
συμφωνία και να τους στείλει στο Αιγαίο να πνί-
γονται», τόνισε. Τώρα, που ανέλαβε το ΝΑΤΟ και
το υπουργείο Άμυνας την υπόθεση των προσφύ-
γων είναι σα να έχουμε «επέκταση του φράχτη

μέχρι το Καστελόριζο». 
Ο Θ. Καμπαγιάννης τόνισε ότι με

την ανάληψη εκ μέρους του στρα-
τού της διαχείρισης του προσφυγι-
κού, «το κράτος στέλνει στην κοι-
νωνία το μήνυμα ότι οι πρόσφυγες
αντιμετωπίζονται με όρους εξωτε-
ρικής απειλής και με αυτόν τον
τρόπο δημιουργείται η εικόνα των
αντιδράσεων των τοπικών κοινω-
νιών», ενώ ενημέρωσε και για το
νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης
«που διολισθαίνει από μια λογική
υποδοχής σε μια λογική καταστο-
λής και κράτησης», αφού προβλέ-

πει ότι με την είσοδο στο Hot Spot ο πρόσφυ-
γας χάνει την ελευθερία του μέχρι και 25 μέρες.
«Πρέπει να ξαναβάλουμε τα αιτήματα του αντι-
ρατσιστικού κινήματος με πολύ πιο έντονες τις
αντιπολεμικές αιχμές», τόνισε στο τέλος της ει-
σήγησής του καλώντας σε στήριξη στη διεθνή
μέρα δράσης στις 19 Μάρτη.  

Κ.Θ.

Συνελεύσεις
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 πλατεία Ηρώων - Ελευσίνα
6.30μμ

Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 Στοά Σάρκα (Α’ κτίριο, Β’ ορ.)
7μμ

Τ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 ΕΡΑ 7μμ

Τ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/2 Λέσχη (Μεταμορφώσεως 19)
7μμ 

Τ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ

Τ.Ε. ΔΑΦΝΗΣ
ΤΡΙΤΗ 1/3 Στέκι ΜΑΡΙΔΑ 7μμ

Τ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΤΗ 1/3 Εργατικό Κέντρο 6.30μμ

Ανοιχτές
εκδηλώσεις
ΚΕΕΡΦΑ και
βιντεοπροβολή
από το διήμερο
στον Έβρο:
“Από την κινητοποίηση
στον Έβρο στη διεθνή
μέρα δράσης στις 19
Μάρτη’’

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, Εργατικό Κέντρο, 7μμ
Ομιλητές: Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστη-
μιακός, Μαργαρίτα Παπαμηνά, εκπαιδευτι-
κός

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, Αρχιτεκτονική, 7μμ
Ομιλητές: Αριστοτέλης Τρίμης, ΕΑΑΚ Βό-
λου, Ιορδάνης Στυλίδης καθηγητής Αρχιτε-
κτονικής, Δημήτρης Στεφανάκης, ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3, καφέ Τριώτα 
(Μετρό Αγ. Αντωνίου), 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μαρίνης, Δ.Σ ΕΛΜΕ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3, Σινεάκ 
(Κοραή και Καραΐσκου 102), 7μμ
Ομιλητές: Σωτήρης Αλεξόπουλος, Παμπει-
ραϊκή πρωτοβουλία Αλληλεγγύης, Αντώνης
Νταλακογεώργος, ΠΕΝΕΝ, Πέτρος Κων-
σταντίνου συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Στις σχολές
ΑΣΚΤ
ΠΕΜΠΤΗ 25/2, Υπόγειο σινεμά, 12 μες

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΤΡΙΤΗ 1/3, 3μμ 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3, ΣΓΤΚΣ Αιθ. Προβολών, 2μμ

ΦΜΣ
ΠΕΜΠΤΗ 3/3, Χημικό Α15, 2μμ

Aποφυλάκιση Ρουπακιά
Ντροπή Δικαιοσύνης και Κυβέρνησης

“Ανοίξτε τα σύνορα” στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
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ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση στη Μ. Ανατολή
Ομιλητής: Γιάννης Σταθόπουλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3  στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Δεληολάνης 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Γκέλυ Γκρήγκοβιτς
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 καφέ Δεληολάνης 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 White Rabbit 7.30μμ
Η μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία
Ομιλητής: Νίκος Ρούσσος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Κοσμικόν 8μμ
Τι είναι και γιατί παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Συρία – Ο πόλεμος φουντώνει
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Κοκορίκο 8μμ
Ο Λένιν στον 21ο αιώνα
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 καφέ Κοκορίκο 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 στέκι Ρήξης και Ανατροπής 7μμ
Αριστερισμός, παιδική αρρώστια του
κομμουνισμού
Ομιλητής: Μανώλης Σπαθής
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 στέκι Ρήξης και Ανατροπής 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Νότος 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Γιάννης Καρατέλης
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 καφέ Νότος 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη

χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητές: Βασίλης Κωνσταντινίδης,
Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΝΙΚΑΙΑ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Κρίκος 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Μαρία Μπολοβίνα
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 καφέ Κρίκος 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Πέτρος Κουλούρης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
«Το εργατικό κίνημα η πιο δυνατή ασπίδα»
για να μην αφήσουμε τον καπιταλισμό
να προχωρήσει σε νέες καταστροφές
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Τζέγκα 7μμ
«Το εργατικό κίνημα η πιο δυνατή ασπίδα»
για να μην αφήσουμε τον καπιταλισμό
να προχωρήσει σε νέες καταστροφές
ομιλήτρια: Λένα Βερδέ
ΠΕΜΠΤΗ 3/3 καφέ Τζέγκα 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Μήτσος Τσώλης

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Ωραία Καλαμαριά
(Μεταμορφώσεως 10) 7μμ
Πώς κέρδισε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 καφέ Ωραία Καλαμαριά
(Μεταμορφώσεως 10) 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Βασίλης Τσιγαρίδας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Friends 7μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση στην Ευρώπη
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Το ενιαίο και το λαϊκό μέτωπο
Ομιλητής: Λάκης Κουτσίλας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός 
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Ποέτα 8μμ
Ο καπιταλισμός σε κρίση, νέα βουτιά
της παγκόσμιας οικονομίας
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Κουρμπέτι 4μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Καστρίτση

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Φωτεινή Λυσικάτου
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ  24/2 καφέ τσίου 6.30μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση στη Μ. Ανατολή
Ομιλήτρια: Έλενα Τζίκα
ΤΕΤΑΡΤΗ  2/3 καφέ τσίου 6.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Quiz 7μμ
Το καθεστώς του Βισύ
Ομιλήτρια: Χριστίνα Κόικα
ΠΕΜΠΤΗ 3/3 καφέ Quiz 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητές: Ά. Στασινοπούλου, Π. Μπίγκος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Ισπανία του ‘36
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Τριώτα 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλήτρια: Λίτσα Στυλιανοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3  Αριστερή Κίνηση 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 25/2 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης
ΠΕΜΠΤΗ 3/3 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 25/2 καφέ Τσίου 6.30μμ

Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας
ΠΕΜΠΤΗ 3/3  καφέ Τσίου 6.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/2 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγ.Πάντων – στοά) 7.30μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση στη Μ. Ανατολή
Ομιλητής: Πάνος Μπεχλιβάνος

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/2 καφέ La Rose 7.30μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Θοδωρής Μπολοβόντας

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 25/2 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση στη Μ. Ανατολή
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 25/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η Γαλλία σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης»
Ομιλητής: Παναγιώτης Πλιάτσικας
ΠΕΜΠΤΗ 3/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 25/2 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Γιάννης Δελατόλας

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 25/2 καφέ «Υγιεινό με..νού» 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/2 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 7μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο για το
σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Ρούλα Σουντουλίδου
ΠΕΜΠΤΗ 3/3 στέκι Δράση για μια άλλη
Πόλη 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 25/2 καφέ Κύτταρο 8μμ
Ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο – 
Σύνορα ανοιχτά
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης
ΠΕΜΠΤΗ 3/3 καφέ Κύτταρο 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/2 Στοά Σάρκα (Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: «Γκρεμίστε το φρά-
χτη - Ανοίξτε τα σύνορα»
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ

Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 Θόλος 6μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 καφέ Πλάτων 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 καφέ Γκαζόζα 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Πασχάλης Ταπεινόπουλος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 ΕΡΤ-open 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 καφέ Βαβέλ 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 Goody’s (Πεντέλης) 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 καφέ L.B. 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/3 καφέ Σκαντζόχοιρος
(Δεκελείας 132) 3.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Γεωργία Κόφφα

ΜΕΣΟΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/3 καφέ Clandestino (Πλ.
Δημοσθένους- Μαρκόπουλο) 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

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. 

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 25/2
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 6.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 6.30μμ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ κεντρική πλατεία 7μμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Σκλαβενίτης Μετρό Πανόρ-
μου 6.30μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 6μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6μμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκιώνος Νέγρη 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου κ Γαλατσίου 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλ. Αγ.Ιερόθεου 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 7μμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετρό 4μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 6μμ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ κεντρική πλατεία 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 6μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 6.30μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 6μμ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/2
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ τραμ 7πμ
ΜΕΤΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 7πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 12μ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/2
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11.30πμ
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Δ
ύο άρθρα στο δευτεριάτικο τύπο κα-
ταδεικνύουν το άγχος το οποίο έχει
αρχίσει να καταλαμβάνει το κόμμα

των Τόρυδων. Το πρώτο στους Financial
Times, ανακοινώνει: «Οι μεγάλες επιχειρή-
σεις υποστηρίζουν τη γραμμή (του πρωθυ-
πουργού) Κάμερον να κρατήσει τη Βρετανία
στην ΕΕ». Το δεύτερο αφορά τη μακροσκελή
εξήγηση του Μπόρις Τζόνσον (δήμαρχος του
Λονδίνου και υψηλό στέλεχος των Τόρυδων)
στo μπλογκ της Telegraph στο οποίο εξηγεί
γιατί επέλεξε να ακολουθήσει τη γραμμή της
εξόδου από την ΕΕ.

Γράφει ο Άλεξ Κλλίνικος

Το ρεπορτάζ των Financial Times αναφέρει
πώς ο Κάμερον έχει κινητοποιήσει τα αφεντι-
κά περίπου των μισών μεγαλύτερων εταιριών
να υπογράψουν ένα κείμενο υποστήριξης
της παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ.
Mέχρι τώρα, οι μεγάλες εταιρίες ήταν διστα-
κτικές να βρέξουν τα πόδια τους στα νερά
της πολιτικής. Αλλά τώρα ευθυγραμμίζονται
πίσω από τον Κάμερον. Οι δημοσκοπήσεις
ανάμεσά τους δείχνουν ότι περισσότερο από
το 60% των μελών της Ομοσπονδίας Κατα-
σκευαστικών Εταιριών και του «Ινστιτούτου
Διευθυντών» υποστηρίζει ότι η Βρετανία πρέ-
πει να συνεχίσει να είναι μέλος της ΕΕ.

Αναμφίβολα αυτή είναι η κατεστημένη άπο-
ψη του κύριου όγκου του βρετανικού κεφα-
λαίου, αν εξαιρέσει κανείς τα αφεντικά κά-
ποιων hedge funds και αρκετή από τη «μαρί-
δα». Έξι ολόκληρα χρόνια, ο Κάμερον πα-
λεύει να συμβιβάσει τα συμφέροντα του βρε-
τανικού καπιταλισμού με το βίαια αυξανόμε-

νο αντι-ΕΕ αίσθημα μέσα στο κόμμα των Τό-
ρυδων. 

Κάτι που μας φέρνει στον Τζόνσον. Η πα-
ρελκυστική τακτική του Τζόνσον, πάνω στο
αν τελικά θα υποχωρήσει ή όχι στις εκκλή-
σεις του Κάμερον να υποστηρίξει την θέση
της παραμονής στην ΕΕ, χωρίς αμφιβολία εί-
χε στόχο να αυξήσει το δικό του προσωπικό
κύρος. Ο καιρός θα δείξει αν ο χοντροκομέ-
νος οπορτουνισμός του Τζόνσον θα δουλέ-
ψει προς όφελός του.

Αλλά το τι καθοδήγησε αυτήν του την από-
φαση είναι ξεκάθαρο. Ο φίλος του, και βου-
λευτής των Τόρυδων, Νίκολας Σόουμς δήλω-
σε με ένα «τουίτ» την Κυριακή: «Ξέρω ότι
ΔΕΝ είναι από αυτούς που υποστηρίζουν την
έξοδο». Ο Τζόνσον παρακολουθεί την κυ-
ρίαρχη τάση μέσα στο κόμμα του. Σύμφωνα
με έρευνα του Guardian «από σχεδόν 70 το-
πικές κομματικές οργανώσεις των Τόρυδων
με τις οποίες επικοινώνησε, μόνο 2 ανέφεραν
ότι η πλειοψηφία των μελών του κόμματος εί-
ναι υπέρ της παραμονής στην ΕΕ».

Ο Τζόνσον ποντάρει ότι η δική του υποστή-
ριξη για τη θέση της εξόδου από την ΕΕ θα
τον βοηθήσει να κερδίσει την ηγεσία των Τό-
ρυδων, υπογραμμίζοντας έτσι το γεγονός ότι
η προεκλογική εκστρατεία του Κάμερον γίνε-
ται ενάντια στο τι θέλει η βάση του.  

Αυτή είναι λίγο ή πολύ η θέση στην οποία
είχε βρεθεί ο Εργατικός πρωθυπουργός, Χά-
ρολντ Γουίλσον στη διάρκεια του προηγού-
μενου δημοψηφίσματος με θέμα την Ευρώπη
τον Ιούνιο του 1975. Μια έκτακτη συνδιάσκε-
ψη του Εργατικού Κόμματος ουσιαστικά
υποστήριξε τότε ΟΧΙ στο να γίνει η Βρετανία
μέλος αυτού που τότε ακόμα ήταν η ΕΟΚ. 

Όπως και ο Κάμερον σήμερα, ο Γουίλσον
άφησε μια μειοψηφία υπουργών που υπο-
στήριζε τη θέση του ΟΧΙ να διεξάγουν την δι-
κή τους εκστρατεία τους ενάντια στη δική
του απόφαση υπέρ του ΝΑΙ. Ανάμεσα σε αυ-
τούς ήταν επιφανείς υπουργοί των Εργατι-
κών ο Μάικλ Φουτ και η Μπάρμπαρα Κάστλ.
Και ο Τόνυ Μπεν (σ.τ.μ υπουργός Βιομηχα-
νίας και ηγετικό στέλεχος της αριστεράς του
Εργατικού Κόμματος) και ο Ίνοχ Πάουελ
(σ.τ.μ ρατσιστής πολιτικός), εκείνη την πε-
ρίοδο στο απόγειο της λαϊκής τους επιρροής
υποστήριζαν το ΟΧΙ. 

Ώθηση

Σε σύγκριση με τους παραπάνω, οι υπουρ-
γοί των Τόρυδων που υποστηρίζουν τη γραμ-
μή της εξόδου είναι λίγο χαμηλότερα στην
«τροφική αλυσίδα». Ο Μάικλ Γκόουβ και ο
Ίαν Ντάνκαν Σμίθ δεν είναι ιδιαίτερα δημοφι-
λείς και γι’ αυτό η απόφαση του Τζόνσον
αποτελεί ώθηση για το δικό τους στρατόπε-
δο.

Παρόλα αυτά, το δημοψήφισμα μοιάζει ότι
θα κριθεί περισσότερο στην κόψη απ’ ό, τι
συνέβη το 1975 όταν τα δύο τρίτα ψήφισαν
υπέρ της παραμονής στην ΕΟΚ. Το 1975 η
χρηματοδότηση των μεγάλων επιχειρήσεων
υπέρ του ΝΑΙ έπνιξε τους αντιπάλους του,
κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί αυτή τη φο-
ρά. Τότε ένα, λίγο-πολύ, ενωμένο κόμμα των
Τόρυδων (που έτυχε να έχει στην ηγεσία την
Μάργκαρετ Θάτσερ, την «ηρωίδα» των ευρω-
σκεπτικιστών) έκανε καμπάνια υπέρ του ΝΑΙ. 

Σήμερα, η διάσπαση στο εσωτερικό των
Τόρυδων φέρνει τους Εργατικούς στην πρώ-
τη γραμμή. Ο Αντριου Ρόουνσλεϊ τόνισε στον

Observer την «υπέροχα ειρωνική θέση» του
Κάμερον «να ψάχνει τους Εργατικούς για να
τον σώσουν από τις διαθέσεις της πλειοψη-
φίας μέσα στο δικό του κόμμα». 

Το «σκιώδες» υπουργικό συμβούλιο στο
Εργατικό Κόμμα (σ.τ.μ οι περισσότεροι ανή-
κουν στη μπλερική δεξιά του πτέρυγα) ανάγ-
κασε τον Τζέρεμι Κόρμπιν, που είχε ψηφίσει
ΟΧΙ το 1975, να πάρει τώρα θέση για παρα-
μονή στην ΕΕ, αλλά το πιο πιθανό δεν πρό-
κειται να την υποστηρίξει ολόψυχα. Το σινά-
φι του Χίλαρυ Μπέν (σ.τ.μ πρωτοστάτησε
υπέρ των βομβαρδισμών στη Συρία σε αντί-
θεση με τον Κόρμπιν) που είναι πλειοψηφία
στο σκιώδες υπουργικό συμβούλιο δεν πρό-
κειται να δημιουργήσει μεγάλο ενθουσιασμό
υπέρ της καμπάνιας της παραμονής στην
ΕΕ.

Ο «Σοσιαλιστής Εργάτης» (σ.τ.μ η εφημε-
ρίδα του SWP αδελφής οργάνωσης του ΣΕΚ
στην Αγγλία στην οποία αρθρογραφεί ο Αλεξ
Καλίνικος), θα διεξάγει την προεκλογική του
καμπάνια υπέρ της Εξόδου από την ΕΕ πάνω
σε μια σοσιαλιστική και διεθνιστική βάση. 

Ο Τζόρτζ Γκάλογουεϊ την προηγούμενη
Παρασκευή έδωσε ένα μάθημα στην πράξη
για το τι ΔΕΝ είναι σοσιαλιστική και διεθνιστι-
κή βάση όταν συντάχτηκε με τον (σ.τ.μ ηγέτη
του ακροδεξιού ρατσιστικού Ukip) Νάιτζελ
Φάρατζ. Ο ίδιος προσπάθησε να δικαιολογή-
σει αυτή τη μανούβρα συγκρίνοντάς τη με
την περίπτωση Μπεν-Πάουελ το 1975. Αλλά
ο Μπεν επίμονα είχε αρνηθεί τότε να μοιρα-
στεί την οποιαδήποτε πλατφόρμα με τον Πά-
ουελ. Καταλάβαινε ότι δεν μπορεί να πα-
λεύεις για το σοσιαλισμό συνεργαζόμενος με
αντιδραστικούς.

Συντηρητικοί και Εργατικοί σε δίνη

Πλημμύρισε το κέντρο του Δουβλίνου από διαδηλωτές ενάντια στο «χαράτσι» στο νερό το Σάββατο 20/2. Ήταν ένα συλλαλητήριο που σημάδεψε την προεκλογική
εκστρατεία. Οι εκλογές στην Ιρλανδία γίνονται αυτή την Παρασκευή και όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μαζική στροφή προς τα αριστερά. Η κυβερνητική συμμαχία
χάνει την πλειοψηφία και ενισχύονται το Σιν Φέιν αλλά και η αντικαπιταλιστική αριστερά (PbP-AAA). Το Δουβλίνο ετοιμάζεται για την επόμενη μεγάλη κινητοποίηση
στις 19 Μάρτη στο πλευρό των προσφύγων μέσα σε κλίμα πανηγυρισμού για τη νίκη της Αριστεράς.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ BREXIT

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
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Ο πόλεμος απλώνεται
Σ

το πένθος βυθίστηκε, για μια
ακόμα φορά, η Συρία την πε-
ρασμένη Κυριακή (21.2.2016).

Δυο συντονισμένες βομβιστικές επι-
θέσεις, η πρώτη στη Δαμασκό και η
δεύτερη στη Χομς άφησαν πίσω
τους τουλάχιστον 120 νεκρούς και
πάνω από 100 τραυματίες. Ήταν η
πιο αιματηρή βομβιστική επίθεση
στον “εμφύλιο” πόλεμο που μαίνεται
εδώ και πέντε χρόνια στη Συρία.

Λίγες μέρες μόνον πρωτύτερα,
την Τετάρτη 17 Φλεβάρη, η έκρηξη
ενός παγιδευμένου αυτοκινήτου
σκορπούσε τον θάνατο στην Άγκυ-
ρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας.
Ο πρώτος απολογισμός: 28 νεκροί
και 61 τραυματίες -κάποιοι από αυ-
τούς σε κρίσιμη κατάσταση. 

Το Ντάες (το “Ισλαμικό Κράτος”)
έτρεξε να αναλάβει την ευθύνη για
τις επιθέσεις στη Συρία. Και οι δυο
γειτονιές που χτυπήθηκαν, η Σαϊγίν-
τα Ζαϊνάμπ της Δαμασκού και η Ζά-
χρα της Χομς θεωρούνται φιλοκαθε-
στωτικές:  

“Η Σαϊγίντα Ζαϊνάμπ”, γράφει η
εφημερίδα Financial Times “όπου
βρίσκεται ένα σημαντικό Σιιτικό ιερό
Τέμενος, είναι μια από τις στρατιωτι-
κές βάσεις της Χεσμπολάχ, της Λι-
βανέζικης Σιιτικής οργάνωσης που
πολεμάει... στο πλευρό του Προ-
έδρου Άσαντ. Έχει  χτυπηθεί πολλές
φορές από βομβιστικές επιθέσεις.
Και η Ζαχρά, η συνοικία της Χομς,
είναι συνηθισμένος στόχος: η περιο-
χή κατοικείται κύρια από Αλεβίτες,
τον Σιιτικό “κλάδο” στον οποίο ανή-
κει και ο κύριος  Άσαντ”. 

Φάλαγγα

Στην Άγκυρα το παγιδευμένο αυ-
τοκίνητο πυροδοτήθηκε λίγα μέτρα
μακριά από το αρχηγείο των Τουρκι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων, την ώρα
που μια φάλαγγα στρατιωτικών οχη-
μάτων περνούσε από μπροστά του.
Τα περισσότερα θύματα ήταν στρα-
τιωτικοί που επέστρεφαν από το
“Πεντάγωνο” στο σπίτι τους. Ήταν η
τέταρτη πολύνεκρη βομβιστική επί-
θεση στην Τουρκία μέσα στους τε-
λευταίους μήνες. Τον περασμένο
Οκτώβρη η έκρηξη μιας βόμβας μέ-
σα σε μια ειρηνική, φιλοκουρδική,
αντιπολεμική συγκέντρωση στο κέν-
τρο της Άγκυρας είχε αφήσει πίσω
της πάνω από 100 νεκρούς.  

Σε αντίθεση με τις επιθέσεις στη
Δαμασκό και την Χομς κανένας δεν
έχει μέχρι αυτή τη στιγμή πάρει την
ευθύνη για τη σφαγή της Άγκυρας.
Αλλά η κυβέρνηση έτρεξε να κατο-
νομάσει σαν υπόπτους όχι μόνο το
Ντάες αλλά και το PKK, το εκτός νό-
μου “Εργατικό Κόμμα του Κουρδι-
στάν” του Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Το

PKK θεωρείται “τρομοκρατική οργά-
νωση” από πολλές χώρες του κό-
σμου -με πρώτες και καλύτερες τις
ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την
ίδια την Τουρκία.

“Οι βομβιστικές επιθέσεις που
σκότωσαν την Τετάρτη τους 28
Τούρκους στρατιωτικούς στην Άγκυ-
ρα”, γράφει και πάλι η Financial Ti-
mes, “δείχνουν πόσο βαθιά έχει γλι-
στρήσει η Τουρκία στη δίνη του μα-
κελειού που μαίνεται κάτω από τα
σύνορά της, στη Συρία και το Ιράκ.
Πριν από πέντε χρόνια η κυβέρνηση
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φιλοδο-
ξούσε να καταστεί το υπόδειγμα για
τους Άραβες Μουσουλμάνους γείτο-
νές της... Τώρα η Τουρκία επιδει-
κνύει παρόμοιες σεχταριστικές τά-
σεις με τα διαλυμένα κράτη στο νό-
το της. Η επιρροή της στη Συρία εί-
ναι μηδαμινή και κινδυνεύει να χάσει
τον έλεγχο πάνω στα ίδια της τα
εδάφη... “  

Η εμπλοκή της Ρωσίας στο πλευ-
ρό του Προέδρου Άσαντ έχει αλλά-
ξει τους τελευταίους μήνες τα δεδο-
μένα του πολέμου στη Συρία. Την
περασμένη εβδομάδα το πρακτο-
ρείο Σάνα (το επίσημο, καθεστωτικό
πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας)
ανακοίνωσε την “απελευθέρωση” 18

χωριών  της ευρύτερης περιοχής
γύρω από το Χαλέπι -της μεγαλύτε-
ρης πόλης της Συρίας πριν από το
ξέσπασμα του πολέμου. Το Χαλέπι
και οι γύρω περιοχές του ήταν μέχρι
πριν από λίγες εβδομάδες το οχυρό
της αντιπολίτευσης. 

Χιλιάδες πρόσφυγες

Ο φόβος της πολιορκίας (μια από
τις αγαπημένες ταχτικές του στρα-
τού του Άσαντ όσο και των συμμο-
ριών του Ντάες) ή -ακόμα χειρότε-
ρα- της ανακατάληψης της από τα
κυβερνητικά στρατεύματα έχει
αναγκάσει τις τελευταίες ημέρες δε-
κάδες χιλιάδες κατοίκους της να εγ-
καταλείψουν τα σπίτια τους και να
αναζητήσουν καταφύγιο στη γειτονι-
κή Τουρκία. Η Συρία “φιλοξενεί” τη
μοναδική ναυτική βάση που έχει σή-
μερα η Ρωσία στη Μεσόγειο -για αυ-
τό προσπαθεί να σώσει ο Πούτιν  το
καθεστώς του Άσαντ.

Οι φιλοδοξίες των ΗΠΑ της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και των συμμάχων
τους, από την άλλη, είναι ασυμβίβα-
στες με την παραμονή του Άσαντ
στην εξουσία. Το πρόβλημα του ΝΑ-
ΤΟ και της Δύσης, όμως, είναι ότι οι
λύση του κάθε ένα από τους “συμ-
μάχους” είναι ασυμβίβαστη και με
τις λύσεις των υπολοίπων. Για τις
ΗΠΑ ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η
“τρομοκρατία”, το Ντάες δηλαδή.
Για τον Ερντογάν ο μεγαλύτερος
κίνδυνος είναι η “τρομοκρατία” των
Κούρδων -και  ειδικά του PYD, του
Κουρδικού “Δημοκρατικού Ενωτικού
Κόμματος”  που θεωρείται το αδελ-
φό κόμμα του PKK στη Συρία. 

Οι ΗΠΑ, στήριξαν με βομβαρδι-
σμούς των θέσεων του Ντάες τους

Κούρδους στη μάχη του Κομπάνι.
Αυτή η στήριξη ήταν τελείως υπο-
κριτική και κυνική: το αμερικανικό
Πεντάγωνο ξέρει πολύ καλά ότι χω-
ρίς χερσαίες δυνάμεις είναι αδύνατο
να νικηθεί το Ντάες. Αλλά οι ΗΠΑ
δεν είναι σε θέση, μετά το φιάσκο
του Ιράκ και του Αφγανιστάν, να φέ-
ρουν φαντάρους στη Συρία. Η “βοή-
θεια” έχει σαν στόχο να εκμεταλλευ-
τεί τους Κούρδους σαν  ένα είδος
χερσαίας δύναμης -υπό τον έλεγχο
των ΗΠΑ φυσικά. 

Για την Τουρκία, όμως, κάθε βοή-
θεια προς τους Κούρδους ισοδυνα-
μεί με βοήθεια προς τους “τρομο-
κράτες”. Η Τουρκία βομβαρδίζει
τους τελευταίους μήνες όλο και πιο
συχνά τις κουρδικές θέσεις, τόσο
στη Συρία όσο και στο βόρειο Ιράκ.
Και περιττό να το πει κανείς, οι άγρι-
οι διωγμοί των Κούρδων μέσα στην
ίδια την Τουρκία (που είχαν κοπάσει
για λίγο μέσα στα προηγούμενα
χρόνια) έχουν πάρει ξανά φωτιά.
Τώρα η Τουρκία και η Σαουδική
Αραβία απειλούν ακόμα και να στεί-
λουν στρατεύματα στη Συρία για να
πολεμήσουν τόσο ενάντια στον
Άσαντ όσο και ενάντια στους Κούρ-
δους.

Στο μεταξύ ο πόλεμος στην ίδια
τη Συρία συνεχίζεται χωρίς κανένα
ορατό σημάδι ειρήνης στον ορίζον-
τα. Πριν από δέκα ημέρες συγκεν-
τρώθηκε στη Γερμανία, στο πλαίσιο
του ετήσιου “Συνεδρίου Ασφαλείας
του Μονάχου” η “Διεθνής Ομάδας
Υποστήριξης της Συρίας” (ΔΟΥΣ).
Μη σας μπερδεύει το όνομα: στην
πραγματικότητα θα έπρεπε να ονο-
μάζεται Διεθνής Ομάδας Λεηλασίας
της Συρίας. Η ομάδα αυτή αποτελεί-

ται από τις 20 χώρες που έχουν κά-
ποιο “συμφέρον” στον σημερινό πό-
λεμο. Οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Βρετανία,
η Γαλλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν
-όλοι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για
την γιγάντωση του πολέμου είναι μέ-
λη της ΔΟΥΣ. 

Ανθρωπιστική κρίση

Στην συνάντηση του Μονάχου
αποφάσισαν για μια ακόμα φορά να
πιέσουν για μια άμεση εκεχειρία, να
αντιμετωπίσουν άμεσα την ανθρωπι-
στική κρίση και να εργαστούν για
μια μόνιμη λύση. Λύση, όμως, που
να μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις
πλευρές (δηλαδή τις 20 αυτές χώ-
ρες) δεν υπάρχει. Ούτε είναι κάποια
από αυτές αρκετά ισχυρή για να επι-
βάλλει στους άλλους τη δική της λύ-
ση. Για όλες τις πλευρές μια “κακιά
ειρήνη” -δηλαδή μια λύση που θα
ενισχύει τα σχέδια των άλλων- είναι
χειρότερη από την συνέχιση του πο-
λέμου. 

Γι’ αυτό, όλη η φιλολογία περί «δι-
πλωματικής λύσης» είναι λόγια του
αέρα. Στην πραγματικότητα οι συγ-
κρούσεις εντείνονται και η αποστα-
θεροποίηση απλώνεται και στην
Τουρκία. Οι αποφάσεις της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να καλέσει το
ΝΑΤΟ και να στηρίξει τον Ερντογάν
σαν «δύναμη αποτροπής του κύμα-
τος των προσφύγων» σημαίνουν με-
γαλύτερη εμπλοκή και της Ελλάδας
σε αυτό το σφαγείο. Σημαίνουν όχι
μόνο περισσότερους πνιγμένους
πρόσφυγες στο Αιγαίο αλλά και στή-
ριξη της πολεμικής εκστρατείας της
Τουρκίας για να ελέγξει τα σύνορά
της με τη Συρία. Το κίνημα αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες και το αντι-
πολεμικό κίνημα είναι η μόνη ελπίδα
για να σταματήσουμε αυτό το μακε-
λειό. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

H NATOϊκη
“διπλωματία”
Μέρκελ-Τσίπρα-
Καμμένου σημαίνει
ελληνική εμπλοκή
στον πόλεμο

Διαβάστε επίσης

ΣΥΡΙΑ



Η Αριστερά εργατικη αλληλεγγυη 

Συσπειρωθείτε στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Σ

την τελική ευθεία για τη διε-
ξαγωγή της 3η Συνδιάσκεψής
της έχει μπει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο 20
και 21 Φλεβάρη πραγματοποιήθη-
καν οι περισσότερες συνελεύσεις
των τοπικών της επιτροπών πανελ-
λαδικά οι οποίες, μαζί με τη συζή-
τηση για τον πολιτικό απολογισμό
και την οργανωτική συγκρότηση
του μετώπου της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς, προχώρησαν και
στην εκλογή αντιπροσώπων για τη
Συνδιάσκεψη.

Χαρακτηριστικό  των τοπικών συ-
νελεύσεων ήταν η αυξημένη συμμε-
τοχή με την παρουσία τόσο παλιό-
τερων συντρόφων και συντροφισ-
σών που ανανέωσαν την ένταξή
τους στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ όσο και νέων
αγωνιστών και αγωνιστριών που εν-
τάχτηκαν στο δυναμικό της κατά
την καμπάνια εγγραφής μελών που
προηγήθηκε. Οι φωνές που ήθελαν
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ συρρικνωμένη δια-
ψεύστηκαν.

3η Συνδιάσκεψη
Η 3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ θα πραγματοποιηθεί το Σαββα-
τοκύριακο 5 και 6 Μάρτη στην Αθή-
να. Θα είναι μια κρίσιμη για τις πολι-
τικές εξελίξεις και το κίνημα διαδι-
κασία όπως φάνηκε και από την
πλούσια συζήτηση που έγινε και συ-
νεχίζεται στις τοπικές επιτροπές. 

Όλα τα ανοιχτά μέτωπα –η αντίστα-
ση στο Ασφαλιστικό-σφαγείο, οι
απεργίες και η κλιμάκωσή τους, οι αν-
τιρατσιστικές και αντιφασιστικές μά-
χες- βρέθηκαν στο επίκεντρο. Το ίδιο
και οι δυνατότητες της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς να στηρίξει τους
αγώνες του εργατικού και νεολαιίστι-
κου κινήματος,  και να ανοίξει δρό-
μους για την Αριστερά  στην προοπτι-
κή της συνολικής ανατροπής.

Τώρα, το πιο σημαντικό είναι αυ-
τή η συζήτηση να απλωθεί προς τα
έξω και να μεταφραστεί σε συγκε-
κριμένες πρωτοβουλίες και δρά-
σεις σε κάθε εργατικό χώρο και γει-
τονιά, σε κάθε σχολή ή σχολείο,
συνολικά σε όλο τον κόσμο που συ-
νεχίζει να συγκρούεται με τα μνη-
μόνια, με τις ρατσιστικές πολιτικές
της Ευρώπης Φρούριο, με τους φα-
σίστες. Έτσι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κλείνον-
τας το γύρο των συνελεύσεων για
τη 3η Συνδιάσκεψη και βγαίνοντας
ενισχυμένη από την εσωτερική της
διαδικασία, μπορεί  να βοηθήσει
όλο τον κόσμο που σπάει από το
ΣΥΡΙΖΑ προς τα αριστερά και ανα-
ζητά εναλλακτική στους συμβιβα-
σμούς και τις αντεργατικές επιθέ-
σεις της κυβέρνησης.

Λ.Β.

Πρόσφατη δημοσκόπηση της MRB δίνει 1,9%

στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε περίπτωση εθνικών εκλο-
γών. Τι δείχνει αυτό το ποσοστό;

Η δημοσκοπική άνοδος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι
ένας ακόμα δείκτης που επιβεβαιώνει ότι η διαδι-
κασία ριζοσπαστικοποίησης που άνοιξε πολύ έν-
τονα με τα πρώτα κύματα εργατικής αντίστασης
το 2010 δεν έχει κλείσει. Η ραγδαία διάψευση
των ελπίδων της μεγάλης πλειοψηφίας του κό-
σμου της εργασίας και ο θλιβερός κατήφορος
της ρεφορμιστικής στρατηγικής από τις «κόκκι-
νες γραμμές» στον «έντιμο συμβιβασμό» και στην
υπεράσπιση του τρίτου Μνημονίου, βάζει ακόμα
πιο επιτακτικά το ερώτημα «ποια η προοπτική».

Στην ξεκάθαρη εικόνα της ΕΕ των οικονομι-
κών δολοφόνων, ήρθε να προστεθεί η εικόνα
της ανοιχτά δολοφονικής ΕΕ φρούριο που δεν
διστάζει να στέλνει τα βομβαρδιστικά της στη
Συρία με πρόσχημα τον «πόλεμο κατά του
ISIS», να στήνει φράχτες, να στοχοποιεί τους
Μουσουλμάνους, στρώνοντας το δρόμο στους
φασίστες με την Ισλαμοφοβία, και να πνίγει
πρόσφυγες και μετανάστες με τη συνδρομή
της FRONTEX και τώρα του ΝΑΤΟ.

Τα αιτήματα του μεταβατικού αντικαπιταλι-
στικού προγράμματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για δια-
γραφή του χρέους, έξοδο από το ευρώ και την
ΕΕ και κρατικοποίηση των τραπεζών με εργατι-
κό έλεγχο, μαζί με τις μάχες για να πέσουν οι
φράχτες και να ανοίξουν τα σύνορα είναι πυξί-
δα για όλον τον κόσμο που πάλεψε και που συ-
νεχίζει να παλεύει. Δε θα είχαν όμως αυτή την
αποδοχή χωρίς τις πρωτοβουλίες μας μέσα στο
κίνημα. Αν δηλαδή δεν έβλεπαν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και τους αγωνιστές της σε όλες τις μάχες.

Ποια η δράση της τοπικής επιτροπής στην Ξάνθη;

Στη Ξάνθη έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε
την εκτίμηση ευρύτερα, μέσα από την επίμονη
παρέμβασή μας στη μάχη του ΟΧΙ, τη σταθερή
παρουσία μας στις πανεργατικές, στους εργα-

τικούς χώρους και τις πλατείες, αλλά και συγ-
κεκριμένα, με τη στήριξη των απεργών σε κάθε
χώρο δουλειάς. Πρόσφατο παράδειγμα η
απεργία διαρκείας στην γαλακτοβιομηχανία
Ροδόπης ενάντια στις απολύσεις στην οποία
συμπαρασταθήκαμε και στηρίξαμε με τη συμ-
μετοχή μας κάθε ξημέρωμα στις απεργιακές
φρουρές. Αντίστοιχα μέσα από τις αντιρατσι-
στικές-αντιφασιστικές μάχες. Η διαδήλωση για
τα δύο χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα το πε-
ρασμένο Σεπτέμβρη ήταν δική μας πρωτοβου-
λία και δε θα γινόταν αν δεν μπαίναμε μπρο-
στά. Το ίδιο και η στάση εργασίας των συνδι-
κάτων τοπικά και η διαδήλωση στις 20 Απρίλη
πέρσι, στην έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυ-
γής που συσπείρωσε όλες τις δυνάμεις της
Αριστεράς. Και βέβαια με την πρόσφατη κινη-
τοποίηση στις 23 και 24 Γενάρη ενάντια στο
φράχτη του Έβρου με δύο λεωφορεία από την
πόλη. Έτσι κέρδισε η τοπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ την
εκτίμηση ενός ολόκληρου κόσμου, παρότι οι
δυνατότητές της ήταν ακόμα μεγαλύτερες και
δεν τις αξιοποίησε πάντα.

Εκφράζεται αυτή η εκτίμηση-στήριξη 
στις διαδικασίες της 3ης Συνδιάσκεψης; 

Ναι, μέσα από αυτές τις μάχες κερδίσαμε νέα
μέλη στην τοπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που είναι στήριγ-
μα για τις κρίσιμες διαδικασίες της 3ης Συνδιά-
σκεψης. Νέο μέλος από την ΠΕΝΕΝ που δουλέ-
ψαμε μαζί για το διήμερο στο Έβρο, νέο μέλος
από τη μειονότητα της Θράκης που επίσης ορ-
γανώσαμε μαζί την αποστολή στον Έβρο, νέο
μέλος από τον καλλιτεχνικό χώρο που αυτή τη

στιγμή ετοιμάζει αντιρατσιστική-αντιφασιστική
έκθεση έργων τέχνης στις 14 με 19 Μάρτη στα
πλαίσια της διεθνούς μέρας δράσης κατά του
ρατσισμού και του φασισμού στις 19 Μάρτη.
Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα, τα οποία
θα μεταφέρουμε και στην ίδια τη Συνδιάσκεψη..
Αν ο χρόνος εγγραφής ήταν ακόμα μεγαλύτε-
ρος ή αν η διαδικασία γινόταν ακόμα πιο ανοι-

χτά από όλους τους συντρόφους και τις συν-
τρόφισσες ή πχ με αφίσα που να καλεί τον κό-
σμο να ενταχτεί στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τα αποτελέ-
σματα θα ήταν ακόμα καλύτερα. 

Πώς χρειάζεται να κινηθεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

το επόμενο διάστημα;

Η 19 Μάρτη είναι μια σκληρή μάχη που δίνε-
ται ενάντια στην ΕΕ των φραχτών σε όλη την
Ευρώπη. Η τοπική επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στην Ξάνθη χρειάζεται όχι μόνο να στηρίξει το
συλλαλητήριο την ίδια μέρα στην κεντρική
πλατεία της πόλης στις 12μες αλλά και να το
οργανώσει με όλες της τις δυνάμεις στο δρό-
μο που άνοιξε το διήμερο 23-24 Γενάρη στο
Έβρο. Ανοιχτά, πλατιά, με όλα τα συνδικάτα
και τους φορείς της πόλης.

Οι μάχες ενάντια στο ασφαλιστικό και τις
ιδιωτικοποιήσεις είναι μπροστά με ακόμα μεγα-
λύτερη ορμή μετά την Πανεργατική Απεργία
της 4 Φλεβάρη. Η απεργιακή συγκέντρωση
στην Ξάνθη ήταν πρωτόγνωρη σε συμμετοχή,
η μεγαλύτερη που έγινε τα τελευταία χρόνια.
Σ' αυτό το νέο σκηνικό, χρειάζονται από τη με-
ριά μας πρωτοβουλίες για συντονισμό της βά-
σης των σωματείων για να βγαίνουν οι απερ-
γίες και όχι να τις «χαρίζουμε» στη συνδικαλι-
στική γραφειοκρατία.

Στην αντικαπιταλιστική αριστερά δεν ταιριά-
ζει να μένει παράμερα με ηττοπαθείς αντιλή-
ψεις που έχουν στη ρίζα τους την υποτίμηση
της εργατικής τάξης. Χρειάζεται να παρέμβει
δυναμικά και ενωτικά μέσα στο κίνημα για να
καθορίσει τις εξελίξεις.

Συνέντευξη με 
τον Παντελή
Αποστολίδη 
από την Ξάνθη

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις Καστανιές Έβρου, 24/1


