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Η
αυστριακή υπουργός εσωτερικών Γιοχάνα Μικλ-Λάιτ-
νερ του συντηρητικού κόμματος OVP έχει μετατρα-
πεί σε σύμβολο όσον αφορά την αναίσχυντη μετα-

χείριση των προσφύγων στην Ευρώπη. Η αυστριακή κυβέρ-
νηση άλλαξε πλευρά από τη «συμμαχία των προθύμων»
(όσων θέλουν να καλωσορίσουν τους πρόσφυγες) στη
«συμμαχία της ντροπής» γύρω από τον Ούγγρο πρωθυ-
πουργό Βίκτορ Όρμπαν. Η πολιτική της Μίκλ-Λάιτνερ για
πλαφόν στον αριθμό προσφύγων είναι υπεύθυνη για την
ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα. Το ημερήσιο πλαφόν για
80 αιτήσεις ασύλου εντός της Αυστρίας και 3.200 διελεύ-
σεις προσφύγων προς τα εδάφη της Γερμανίας προκάλεσε
ένα ντόμινο που κατέληξε στην Ελλάδα. Η πολιτική του κα-
λωσορίσματος των προσφύγων τερματίστηκε σε ένα συνέ-
δριο στα Βαλκάνια στο οποίο η Ελλάδα δεν καλέστηκε ενώ
την απείλησαν ευθέως με αποπομπή από τη ζώνη Σένγκεν. 

«Πρέπει να μειώσουμε τις προσφυγικές ροές, επειδή το
προσφυγικό πρόβλημα μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα
επιβίωσης της ΕΕ», είπε η Μικλ-Λάιτνερ στο εν λόγω συνέ-
δριο. Διακήρυξε ότι πιέζει για «ευρωπαϊκή λύση». Αλλά δεν
πρόκειται καν για λύση. Η ΕΕ έχει ήδη αποτύχει. Η ζώνη
Σένγκεν, η ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων, είναι νεκρές
μέσα από την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων σε όλη
την Ευρώπη. Είναι θέμα χρόνου να καταρρεύσει και η πολι-
τική του πλαφόν στον αριθμό των προσφύγων. Εκατοντά-
δες πρόσφυγες ήδη προσπάθησαν να σπάσουν τα σύνορα
στην Ειδομένη ενώ με τον ερχομό της Άνοιξης θα συσσω-
ρευτούν ακόμα περισσότεροι πρόσφυγες. Η περιβόητη
«πολιτική της μετεγκατάστασης» με τα hotspots έχει ήδη
αποτύχει ολοκληρωτικά. Οι πρόσφυγες συνεχίζουν την πο-
ρεία τους χωρίς κανένας φράχτης και κανένα στρατόπεδο
συγκέντρωσης να μπορεί να τους σταματήσει.  

Επιπρόσθετα, η ρατσιστική πολιτική του «πλαφόν» ενι-
σχύει την άκρα δεξιά. Μετά τα τρομακτικές επιθέσεις στη
Γερμανία, πρόσφυγες κινδύνευσαν ενώ ένα μελλοντικό κέν-
τρο υποδοχής προσφύγων πυρπολήθηκε με τις επευφημίες
ρατσιστών. Tο φασιστικό FPO καλεί για διαδήλωση στις 14
Μάρτη ενάντια στα σχέδια για δημιουργία ξενώνα προσφύ-
γων στη Βιέννη. Η «Πλατφόρμα για μια Ανθρώπινη Πολιτική
Ασύλου» που είναι από τους διοργανωτές της διαδήλωσης
στις 19/3 καλεί ήδη σε μαζική αντιδιαδήλωση για να προ-
στατευτεί ο ξενώνας. 

Η κύρια μάχη της εποχής μας είναι αυτή ανάμεσα στους
αρνητές των προσφύγων και σε αυτούς που θέλουν να
τους καλωσορίσουν. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος
για το ποια είναι η πλευρά που κερδίζει. Παντού το κίνημα
αλληλεγγύης στέκεται αλύγιστα στο πλευρό των προσφύ-
γων και οι πρόσφυγες συνεχίζουν να προχωρούν στο δρό-
μο τους. Οι οργανώσεις της νεολαίας της Σοσιαλδημοκρα-
τίας, το κόμμα των Πρασίνων, κοινότητες προσφύγων από
το Αφγανιστάν και τη Συρία μαζί με συλλογικότητες αλλη-
λέγγυων ετοιμάζονται για μια μαζική διαδήλωση στη Βιέννη
στις 19 Μάρτη. Ας βάλουμε τα δυνατά μας για να ισχυρο-
ποιήσουμε το κίνημα αλληλεγγύης με τους πρόσφυγες αλ-
λά και για να γκρεμίσουμε τις Μικλ-Λάιντερ της Ευρώπης.

Ντάβιντ Άλμπριχ

Ο Ντάβιντ Άλμπριχ είναι ηγετικός στέλεχος της σοσιαλιστι-
κής αυστριακής οργάνωσης Neue Linkswende και συντονι-
στής της Πλατφόρμας για μια Ανθρώπινη Πολιτική Ασύλου.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Αντίσταση 
στην κυβέρνηση 
που πρωτοστατεί 
στους Φράχτες

Τ
ην ίδια ώρα που χιλιάδες πρό-
σφυγες παραμένουν εγκλωβισμέ-
νοι κατά μήκος του κλειστού,

πλέον, “Βαλκανικού Διαδρόμου”, οι
ηγέτες της Ευρώπης μηχανεύονται
τρόπους για να ορθώσουν ακόμα υψη-
λότερα τείχη, να κλείσουν ακόμα πιο
ερμητικά τα περάσματα , να κάνουν
τον φόρο αίματος, το τίμημα της ανα-
ζήτησης ενός ασφαλούς καταφύγιου,
ακόμα πιο βαρύ για τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες. 

Στις 7 Μάρτη οι ηγέτες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ετοιμάζονται να συναντη-
θούν στις Βρυξέλλες σε μια “ειδική”
σύνοδο κορυφής με τον Αχμέτ Ντα-
βούτογλου, τον πρωθυπουργό της
Τουρκίας. Ο στόχος αυτής της έκτα-
κτης συνάντησης είναι, με τα λόγια του
Ντόναλντ Τουσκ, του προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αναχαίτιση
των “προσφυγικών ροών”.

Το 2015 πέρασαν ένα εκατομμύριο
πρόσφυγες στην Ευρώπη. Μέσα στους
δυο  πρώτους μήνες του 2016 -και πα-
ρά τις δυσκολίες και τους αυξημένους
κινδύνους του χειμώνα- πέρασαν άλ-
λες εκατό χιλιάδες. Αν συνεχιστεί αυ-
τός ο ρυθμός λένε οι ηγέτες της ΕΕ, το
2016 θα είναι ακόμα “χειρότερο” από
το 2015. “Ο χρόνος τελειώνει”, δήλωνε
πριν από δυο περίπου εβδομάδες, με-
τά από μια ακόμα έκτακτη σύνοδο κο-
ρυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
προσφυγικό ο Τόμας ντε Μεζιέρ, ο
υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.
“Αν τα μέτρα αυτά (το ΝΑΤΟ, η ενίσχυ-
ση της Frontex, η εξαγορά της συνερ-
γασίας της Τουρκίας κλπ) φέρουν απο-
τέλεσμα, τότε καλώς. Αν δεν φέρουν
θα πρέπει να σκεφτούμε άλλα μέτρα...
Αν χρειαστεί, θα πρέπει η προστασία
της ζώνης Σένγκεν να πραγματοποι-

ηθεί σε κάποια άλλα σύνορα...”
Ο ντε Μεζιέρ έδινε διορία δυο εβδο-

μάδων για να “αποδώσουν” τα μέτρα.
Στην πραγματικότητα, όμως, οι ηγέτες
της Ευρώπης δεν είχαν την παραμικρή
πρόθεση να περιμένουν ούτε ένα λε-
πτό. Λίγες ώρες μετά τη λήξη της Ευ-
ρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής η κυβέρ-
νηση της Αυστρίας οργάνωσε μια σύ-
σκεψη με τους ηγέτες των χωρών του
Βαλκανικού Διαδρόμου -όπου και απο-
φάσισαν να τον κλείσουν. Η προστασία
της ζώνης Σένγκεν μεταφέρθηκε από
το Αιγαίο στην Ειδομένη. Η Ελλάδα δεν
είχε προσκληθεί να συμμετάσχει στη
σύνοδο της Βιέννης. Σε ένδειξη δια-
μαρτυρίας ο Τσίπρας ανακάλεσε την
πρέσβη της Ελλάδας από την Αυστρία.

Πλήγμα 

Το περασμένο καλοκαίρι οι πρόσφυ-
γες με την αποφασιστικότητά τους -και
με ένα πολύ βαρύ φόρο αίματος-
έσπασαν τα σύνορα της Ευρώπης
Φρούριο. Το πλήγμα για τις άρχουσες
τάξεις της Ευρώπης ήταν τρομαχτικό:
η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, μετά τις
ΗΠΑ, ο ισχυρότερος ιμπεριαλιστικός
οργανισμός του πλανήτη. Οι Βρυξέλ-
λες διεκδικούν ότι θα έχουν λόγο για
ό,τι γίνεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη
-από το Αφγανιστάν μέχρι το Μαλί και
από την Ουκρανία μέχρι τη Συρία. Και
αυτή η πανίσχυρη μηχανή αποδείχτηκε
ανίκανη να προφυλάξει τα σύνορά της
από έναν “εισβολέα” που δεν είχε ούτε
ένα τουφέκι. Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός
έγινε, μαζί με τα σύνορα, κουρέλια το
περασμένο καλοκαίρι. 

Αντί να στραφούν ενάντια στους
“παράτυπους μετανάστες”, τους “φα-
νατικούς μουσουλμάνους” και τους
“τζιχαντιστές” οι απλοί άνθρωποι στις

πρωτεύουσες της Ευρώπης έτρεξαν να
υποδεχτούν -γράφοντας συχνά ακόμα
και τους νόμους και τις απειλές της
σύλληψης στα παλιά τους τα παπού-
τσια- τους πρόσφυγες. Η πρώτη χώρα
στην οποία ξέσπασε αυτό το φανταστι-
κό κύμα αλληλεγγύης ήταν η Αυστρία.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η κυβέρ-
νησή της είναι αυτή που βιάζεται πε-
ρισσότερο από όλες να κλείσει το δρό-
μο των προσφύγων της περασμένης
χρονιάς. 

Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου εύκο-
λο: οι ηγέτες της Ευρώπης ξέρουν ότι
για να σταματήσουν τους πρόσφυγες
που έχουν αψηφήσει όλα αυτά τα εμ-
πόδια θα χρειαστεί ένα πραγματικό
λουτρό αίματος. Καμιά άρχουσα τάξη
όμως, δεν είναι σε θέση να αντέξει την
κατακραυγή που θα ξεσήκωνε ένα τέ-
τοιο έγκλημα. Για αυτό προσπαθούν να
“σπρώξουν” την αναχαίτιση ο ένας
στον άλλο. Πόσα θέλει ο Ερντογάν για
να τους σταματήσει; Τι ανταλλάγματα
θέλουν τα Σκόπια για να κλείσουν τον
διάδρομο; Τι ζητάει το Βελιγράδι για
να ορθώσει το δικό του τείχος;

Οι κυβερνήσεις και οι άρχουσες τά-
ξεις τρέχουν να ευθυγραμμιστούν. Η
Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση: η κυ-
βέρνηση μπορεί να ανακάλεσε την
πρέσβη από τη Βιέννη. Λίγες, όμως,
μόνο ώρες αργότερα ανακοίνωσε την
επαναλειτουργία της Αμυγδαλέζας και
την “επαναπροώθηση” των 300 “παρά-
τυπων μεταναστών”. Ο φράχτης στον
Έβρο παραμένει. Η Frontex ενισχύεται
από το ΝΑΤΟ. Οι εθελοντές στη Λέσβο
καταδιώκονται.

Η μάχη για τα ανοιχτά σύνορα, για
το γκρέμισμα του φράχτη, για την κα-
τεδάφιση της Ευρώπης Φρούριο δεν
είναι απλά και μόνο μια μάχη συμπαρά-

στασης στους πρόσφυ-
γες, στα θύματα του ιμ-
περιαλισμού από τις
φτωχές και εμπόλεμες
χώρες του πλανήτη: εί-
ναι μια μάχη ενάντια
στον ταξικό μας εχθρό,
τις άρχουσες τάξεις
στις χώρες μας που
προσπαθούν να πά-
ρουν ρεβάνς για την
περσινή τους πανωλε-
θρία. Είναι γελασμένοι
αν νομίζουν ότι θα τους
αφήσουμε. Στις 19
Μάρτη θα πάρουν μια
ακόμα ηχηρή απάντη-
ση. Και εδώ στην Ελλά-
δα και σε όλη την Ευ-
ρώπη.

Σωτήρης 
Κοντογιάννης

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΕ

Kαυγάδες μέσα στο Φρούριο

Βιέννη, διαδήλωση αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες τον περασμένο Σεπτέμβρη
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Ο
ι εικόνες με τους χιλιάδες πρόσφυγες
που απλώνονται από τα νησιά και τον
Πειραιά μέχρι την Ειδομένη, ανηφορί-

ζοντας ακόμη και με τα πόδια πάνω στην Εθνι-
κή Οδό συγκλονίζουν όλο τον κόσμο και ξεση-
κώνουν ένα μαζικό κύμα αλληλεγγύης. 

Ακόμα και οι υπεύθυνοι για το δράμα της
προσφυγιάς, οι ηγέτες των ιμπεριαλιστικών
κρατών που βομβαρδίζουν τη Συρία, αναγκά-
ζονται να χύσουν κροκοδείλια δάκρυα και να
μιλήσουν για «ανθρωπιστική κρίση». 

Αλλά το μόνο σχέδιο αντιμετώπισης που βά-
ζουν στο τραπέζι των Συνόδων τους είναι μέ-
τρα για την ανακοπή «των προσφυγικών ρο-
ών». Φράχτες, Νατοϊκές περιπολίες, επανα-
προωθήσεις και κέντρα για το μάντρωμα
όσων ξεφύγουν από όλα αυτά.

Μαζί τους και η Συνάντηση των πολιτικών
αρχηγών εδώ, που γίνεται την Παρασκευή
4/3, παραμονή της Συνόδου της ΕΕ, υπό τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας με συναίνεση Τσί-
πρα-Μητσοτάκη. Το μόνο που συζητούν είναι
αν το μάντρωμα θα γίνεται σε σκληρά φρου-
ρούμενες «Αμυγδαλέζες» όπως θέλει η ΝΔ ή
σε διάσπαρτα σημεία 15 χιλιόμετρα μακριά
από τις εθνικές οδούς όπως λένε οι υπουργοί
της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου.

Ταυτόχρονα, όλοι αυτοί μαζί προβάλλουν
την κατάσταση σαν μια «εθνική κρίση» που
απαιτεί «να βάλουμε στο πλάι τις διαφορές
μας», δηλαδή σε απλά ελληνικά να σταματή-
σουμε τις κινητοποιήσεις ενάντια στο Ασφαλι-
στικό-σφαγείο και τους πνιγμούς των προσφύ-
γων στο Αιγαίο. Ακόμη και η ηγεσία του ΚΚΕ
κατεβάζει τους τόνους και πηγαίνει στη συνάν-
τηση των πολιτικών αρχηγών.

Aνθρώπινη υποδοχή

Η Αριστερά, όμως, έχει να παίξει ένα διαφο-
ρετικό ρόλο. Όχι μόνο να μην αναβάλει κινη-
τοποιήσεις αυτή την ώρα, αλλά και να μπει
μπροστά για να προβάλει ότι υπάρχει εναλλα-
κτικό σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης από τη
μεριά των εργατών. Ένα σχέδιο που λέει ότι οι
πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι, χωράμε
όλοι, αρκεί να βάλουμε χέρι σε αυτούς που
σπέρνουν τα μνημόνια και το ρατσισμό, τη λι-
τότητα και τον πόλεμο.

Μια ανθρώπινη υποδοχή των προσφύγων
απαιτεί να λειτουργήσουν άμεσα εκείνες ακρι-
βώς οι υποδομές που βρίσκονται στο στόχα-

στρο των περικοπών και του τρίτου Μνημονί-
ου. Αντί για υποχρηματοδότηση των νοσοκο-
μείων χρειάζονται επειγόντως προσλήψεις
γιατρών και νοσηλευτών. Αντί για απολύσεις
των πεντάμηνων στους δήμους, χρειάζονται
λεφτά και προσωπικό για να λειτουργήσουν
χώροι σίτισης και στέγασης μέσα στις πόλεις.
Τα σχολεία έχουν ανάγκη από στήριξη έτσι
ώστε τα παιδιά των προσφύγων να βρεθούν
σε σχολικό περιβάλλον, αντί να βλέπουμε κά-
ποιους ηρωικούς εθελοντές να προσπαθούν
να τους δώσουν ένα χαμόγελο σε παγωμένες
προβλήτες.

Τα λεφτά για όλα αυτά δεν θα βρεθούν από
προγράμματα ελεημοσύνης της ΕΕ που, αν
δοθούν, θα συνοδεύονται από όρους σκλή-
ρυνσης των ελέγχων στο Αιγαίο και στα ho-
tspots και των διακρίσεων ανάμεσα σε πρό-
σφυγες και μετανάστες, Σύρους και Αφγα-
νούς, ξανθούς και μελαχρινούς.

Τα λεφτά μπορούν να βρεθούν αν αρνηθού-
με να πληρώσουμε το χρέος, αν κρατικοποι-
ήσουμε τις τράπεζες και σώσουμε τα ασφαλι-
στικά ταμεία, αν πετάξουμε έξω το ΝΑΤΟ και
τη Frontex που κοστίζουν ο κούκος αηδόνι. Με

ένα πρόγραμμα που ξηλώνει τα προνόμια των
καπιταλιστών και περνάει τον έλεγχο του
πλούτου στα χέρια των εργατών σύμφωνα με
τις ανάγκες τους.

Προτεραιότητα για την Αριστερά δεν είναι
το πώς θα φύγουν πιο γρήγορα όσοι πρόσφυ-
γες καταφέρνουν να φτάσουν ως εδώ, αλλά
πώς θα τους δώσουμε τα απαιτούμενα έγγρα-
φα, ελληνικά διαβατήρια και ό,τι άλλο χρειάζε-
ται για να αποφασίσουν οι ίδιοι αν θέλουν να
μείνουν ή να συνεχίσουν το ταξίδι προς τα φι-
λικά ή συγγενικά τους πρόσωπα σε άλλες χώ-
ρες.

Σίγουρα, όλα αυτά σημαίνουν σύγκρουση
με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, με τους τραπεζίτες και
το ευρώ τους, με τις κυβερνήσεις και τα κόμ-
ματα της λιτότητας, του πολέμου και του ρα-
τσισμού. Είναι μια σύγκρουση που τη ζούμε
σκληρά τα τελευταία έξι χρόνια των μνημο-
νίων. Το κύμα των προσφύγων δεν είναι λόγος
για να την αναστείλουμε, είναι πρόκληση για
να την κλιμακώσουμε. Για να φτιάξουμε έναν
κόσμο όπου θα κάνει κουμάντο η ανθρωπιά
της εργατιάς και όχι ο πλούτος θρονιασμένος
πίσω από φράχτες. 

Τ
α σχέδια που ετοιμάζει ο Τσίπρας
και ο Καμμένος παρέα με την ΕΕ
και το ΝΑΤΟ προβλέπουν να ανα-

πτυχθεί μια ολόκληρη αρμάδα από φρε-
γάτες και άλλα πολεμικά πλοία από τη
Λέσβο μέχρι την Κάρπαθο για να διώ-
χνουν τους πρόσφυγες πίσω στα τουρκι-
κά παράλια. Πλοία από τον Καναδά(!),
την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Γαλλία
που θα «διευκολύνονται» από τη βάση
της Σούδας και την Κύπρο.

Στα Χανιά ήδη άρχισαν οι προετοιμα-
σίες για το παγκρήτιο συλλαλητήριο στις
19 Μάρτη που θα έχει σαν αίτημα και το
κλείσιμο της βάσης (περισσότερα στη
σελίδα 5). Ξεσηκώνεται όμως και η Κύ-
προς ενάντια στη ΝΑΤΟϊκή επιχείρηση,
όπως μας ενημερώνει ο Ντίνος Αγιομαμ-
μίτης: 

«Καλά νέα για τις 19Μ. Έχει συμφωνή-
σει η ΠΕΟ(Παγκύπρια Εργατική Ομο-
σπονδία) και μπαίνει μπροστά για να ορ-
γανώσουμε μεγάλη κινητοποίηση. Εχει
καλεστεί συνάντηση την Δευτέρα στις
5:30μμ στην ΠΕΟ με όσους ενδιαφέρον-
ται για τις τελικές διευθετήσεις. Θα συμ-
μετέχει και το ΑΚΕΛ και η ΕΔΟΝ και γενι-
κά οι οργανώσεις του, όπως και η Θύρα
9 της Ομόνοιας. Θετικά ανταποκρίθηκαν
και τα τουρκοκυπριακά συνδικάτα των
εκπαιδευτικών.. Το πολιτικό πλαίσιο είναι: 
• Καλοδεχούμενοι πρόσφυγες - αντι-

ρατσισμός. 
• Έξω το ΝΑΤΟ - Όχι στη χρησιμοποί-

ηση της Κύπρου σαν ορμητήριο για τα
πλοία του ΝΑΤΟ. 
• Ενάντια στους φασίστες που προ-

σπαθούν να σαμποτάρουν το κλίμα συ-
νεννόησης και συμφιλίωσης που ανα-
πτύσσεται μέσα στον κόσμο και την προ-
οπτική μιας κοινά αποδεχτής διευθέτη-
σης του Κυπριακού. 

Αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό με-
τά που οι φασίστες πυρπόλησαν ένα
μουσουλμανικό τέμενος σε χωριό στο
νότο».

Oύτε στη Σούδα,
ούτε στην Κύπρο
ορμητήριο 
του ΝΑΤΟ
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ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ

Κίνηση ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΕΝΑΝΤΙΑ στο ΡΑΤΣΙΣΜΟ
     ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗκαι
τη

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/3
ΟΜΟΝΟΙΑ 3ΜΜ
ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΟΙ
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Έξω το 
ΝΑΤΟ

ΡΙΞΤΕ ΤΟΥΣ ΦΡΑΧΤΕΣ

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΤο 
πραγματικό
σχέδιο
αντιμετώπισης
αυτής 
της κρίσης
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Μ
ία τεράστια αγκαλιά υποδοχής,
συμπαράστασης και αλληλεγ-
γύης σε κάθε πόλη όπου κατα-

φέρνουν να φτάσουν ακόμη και με τα
πόδια πρόσφυγες και μετανάστες, ανοί-
γουν χιλιάδες απλοί άνθρωποι. Έρχεται
έτσι, στο κύμα αλληλεγγύης που ξέσπα-
σε το περασμένο καλοκαίρι, να προστε-
θεί ένα δεύτερο, ακόμα πιο δυνατό πο-
λιτικά κύμα, κόντρα στη ρατσιστική προ-
παγάνδα των ΜΜΕ του “χείμαρρου με-
ταναστών που πνίγει την Ελλάδα”.  

Όμως αντί για κλίμα ρατσισμού και
ξενοφοβίας, δεν υπάρχει πλέον χωριό,
πόλη, διαδρομή στην οποία, η έλευση
των προσφυγων να μη σημάνει και συ-
ναγερμό στις τοπικές κοινωνίες προ-
κειμένου να τους προσφέρουν τα απα-
ραίτητα. Ακόμα και στα Διαβατά, όπου
με αφορμή την κινητοποίηση μιας ομά-
δας φασιστών σε συνεργασία με το
Δήμαρχο, τα ΜΜΕ προσπάθησαν να
εμφανίσουν τους κατοίκους ως ρατσι-
στές και ξενοφοβικούς, η εικόνα είναι
τελείως διαφορετική. 

Αυτό μετέφερε ο Γιώργος Τσιάκαλος
στην ανταπόκρισή του από τα Διαβατά
το περασμένο Σαββατοκύριακο. “Ομά-
δες κατοίκων των Διαβατών έρχονταν
όλη την ημέρα με τρόφιμα και ρούχα.
Και κυρίως έρχονταν σε αναζήτηση κα-
θηκόντων: Τι χρειάζεται; Πώς να βοηθή-
σουμε; Πότε και πόσες/οι να έρθου-
με;... Γυναίκες, και πάλι γυναίκες, και
ξανά ομάδες γυναικών από τα Διαβατά,
συγκινημένες, θυμωμένες, αποφασι-
σμένες, αγκαλιάζουν νεαρές μητέρες,
παίρνουν τα βρέφη στην αγκαλιά τους,
σχεδιάζουν τις δραστηριότητες των ερ-
χόμενων ημερών, υπόσχονται ότι αύριο
θα είναι πάλι εκεί. Τελικά, κάποιες από
αυτές δεν περίμεναν το άλλο πρωινό
για να επιστρέψουν – ήρθαν αργά το
ίδιο βράδυ και βοήθησαν σε μια σειρά
δουλειές”. 

“Εκατοντάδες πρόσφυγες βρίσκονται
και στην Καρδίτσα αυτές τις μέρες. Στο
N. Mοναστήρι πριν, στο Σμόκοβο τώρα,
άνθρωποι διωγμένοι από τις πατρίδες
τους, δεκάδες παιδιά και βρέφη, αποτε-
λούν την πιο ζωντανή απόδειξη της φρί-
κης του πολέμου”αναφέρει ανακοίνωση
της Πρωτοβουλίας αλληλεγγύης Καρδί-

τσας στους πρόσφυγες που καλεί τη
Δευτέρα 29/2 στο Εργατικό κέντρο,
ραντεβού για τη μεταφορά ειδών πρώ-
της ανάγκης στο Σμόκοβο, και στη συ-
νέχεια παρέμβαση στο περιφερειακό
συμβούλιο. “Ανοιχτά σύνορα για όλες
και όλους! Ελεύθερη κι απρόσκοπτη
διέλευση από τις συνοριακές διόδους!
Ελεύθερη διαμονή και μετακίνηση για
τους πρόσφυγες! Όχι στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης! Ενάντια στους πολέ-
μους, τον ιμπεριαλισμό και τις αντιμετα-
ναστευτικές-αντιπροσφυγικές πολιτικές
κυβερνήσεων, ΝΑΤΟ και ΕΕ”. 

Παρεμβάσεις
Οι εμπρησμοί που έγιναν στο στρα-

τόπεδο «Φιλιππάκου» στα Γιαννιτσά,
με ανοιχτή παρακίνηση της Χρυσής
Αυγής που έχει βγάλει και σχετικές
ανακοινώσεις, ξεσήκωσαν τεράστιες
αντιδράσεις. Την Κυριακή 28/2 πραγ-
ματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο
Γιαννιτσών συνάντηση αλληλεγγύης
προς τους πρόσφυγες και μετανάστες
που κατέληξε σε ένα ολόκληρο πρό-
γραμμα παρεμβάσεων (βλέπε δίπλα). 

Εντυπωσιακή ήταν η αλληλεγγύη
που ξεδιπλώθηκε και στην Κοζάνη. Ο
δήμαρχος άνοιξε το κλειστό γυμνα-
στήριο της Λευκόβρυσης για τη φιλο-
ξενία των προσφύγων και όλη η πόλη
κινητοποιήθηκε προκειμένου να δια-
μορφωθεί κατάλληλα ο χώρος. “Οι δη-
μοσιογράφοι της περιοχής άρχισαν να
απλώνουν μοκέτες στο γυμναστήριο,
οι φοιτητές βοήθησαν να καθαριστεί ο
χώρος υποδοχής, εθελοντικές ομάδες
οργάνωναν τις ελλείψεις, βγήκε ανα-
κοίνωση, έκανε τον γύρο των social
media και κάτοικοι κάλυψαν όλες τις
πρώτες ανάγκες ως το βράδυ. Ταυτό-
χρονα, γιατροί έκαναν δωρεάν ελέγ-
χους, οδοντίατροι έπαιρναν ολόκλη-
ρες οικογένειες και έκαναν σφραγί-
σματα και περιποίηση ανακουφίζοντας
πόνους. Ο πατέρας Νικόλαος, σε αντί-

θεση με τον Μητροπολίτη που αρνήθη-
κε να βοηθήσει και δεν παραχώρησε
χώρο για τους πρόσφυγες, αποφάσισε
μόνος να οργανώσει ομάδα ανθρώπων
από το κοινωνικό παντοπωλείο που δι-
ευθύνει, για να μη λείψει τίποτα. Στή-
θηκε το Ιατρείο με γιατρούς του ιατρι-
κού συλλόγου Κοζάνης, ενώ εθελον-
τές όπως η Αρσις, η ελληνική ομάδα
διάσωσης, η λέσχη καταδρομέων
έφτασαν στο χώρο μεταφέροντας τα
πρώτα προϊόντα και είδη πρώτης
ανάγκης. Την ίδια στιγμή μέλη του
φαρμακευτικού συλλόγου, νοσηλευτές
αλλά και αρκετοί πολίτες πρόσφεραν
εθελοντικά από την πρώτη στιγμή τις
υπηρεσίες τους”, αναφέρει σχετική αν-
ταπόκριση. 

Τους πρόσφυγες που έφτασαν στα
Τρίκαλα, δήμαρχος και κάτοικοι της πό-
λης υποδέχτηκαν με μία ανοιχτή επιστο-
λή στα αραβικά και τα ελληνικά, όπου
τους καλωσορίζουν στην πόλη. “Οι κά-
τοικοι της πόλης, ο Δήμος και οι Αρχές
της, σε καλωσορίζουμε και σου υποσχό-
μαστε ότι θα κάνουμε κάθε δυνατή προ-
σπάθεια, ώστε η παραμονή σας εδώ να
είναι ασφαλής, να έχετε τις καλύτερες
συνθήκες υγιεινής, να έχετε τα γεύματά
σας με επάρκεια και σύντομα να σας
αποχαιρετήσουμε με χαμόγελο για τη
συνέχεια του ταξιδιού σας” αναφέρει.  

Ιδια κατάσταση και στη Λαμία. “Δεν
έχω λόγια γι' αυτό που έζησα πριν μια
ώρα στην έξοδο της Λαμίας προς Στυ-
λίδα” αναφέρει ανταπόκριση του Κων-
σταντίνου Μπούρχα σε μέσο κοινωνι-
κής δικτύωσης. “Πάνω από 100 πρό-
σφυγες στο δρόμο με τα πόδια για τα
σύνορα και ο κόσμος από τα σπίτια να
βγαίνει και να τους δίνει ότι ζητάνε για
το δρόμο…Ηλικιωμένοι με δάκρυα στα
μάτια να θέλουν να βοηθήσουν αλλά
να μην ξέρουν πως… Περνούν από την
συνοικία Νέα Μαγνησία… Οι κάτοικοι
απόγονοι προσφύγων βλέπουν εικόνα
απ’ την δική τους ιστορία και δεν μπο-
ρούν να κρατήσουν τα δάκρυα!! Μα-

θητές μαζί με την δα-
σκάλα δίνουν το κολα-
τσιό τους ... Γιατροί
της πόλης με δική
τους πρωτοβουλία κά-
νουν ότι μπορούν. Την
πολιτεία εκτός απ’ την
τροχαία, συγνώμη αλ-
λά δεν την είδα! Ο
απλός λαός από μόνος
του ήταν παρών! Η αν-
θρωπιά κέρδισε την ξε-
νοφοβία τον ρατσισμό
και τον φασισμό! Τα
τέρατα της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ δεν θα μας βά-
λουν ποτέ στο χέρι!
Δεν θα μας κάνουν πο-
τέ σαν τα μούτρα
τους”.

Κ.Θ. 

Η
κυβέρνηση δια στόματος του υπουργού Καμμένου ανα-
κοίνωσε την περασμένη Πέμπτη τη μεταφορά προσφύ-
γων στα Γιαννιτσά. Πολλά τοπικά ΜΜΕ, με απροκάλυπτα

ξενοφοβική στάση, ανακρίβειες, αναπαραγωγή φασιστικών δη-
λώσεων του βουλευτή της τοπικής συμμορίας της Χ.Α. και ψευ-
δών ειδήσεων, προσπάθησαν, και σε μεγάλο βαθμό το κατάφε-
ραν, να καλλιεργήσουν ένα κλίμα ανησυχίας στους πολίτες της
πόλης. 

Ο δεξιός δήμαρχος της πόλης, γνωστός από τις προσκλήσεις
του στην συμμορία της Χ.Α. στον Ομαδικό Τάφο τα προηγούμενα
χρόνια, προκειμένου να αποφύγει τις ιστορικές του ευθύνες απέ-
ναντι στο προσφυγικό δράμα, σε μια κατεξοχήν προσφυγική πό-
λη, προτίμησε να πετάξει την ευθύνη από πάνω του, δίνοντας
χώρο στην ακροδεξιά και τους φασίστες της Χ.Α. Με εμπρηστι-
κές δηλώσεις και καλώντας ανοιχτό Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς
καμιά προετοιμασία, χωρίς ουσιαστική δυνατότητα να ακουστεί
μια διαφορετική άποψη, μέσα σε ένα πρωτόγνωρο κλίμα τρομο-
κρατίας από ακροδεξιούς, πήρε απόφαση να «περιφρουρήσει το
στρατόπεδο!» δηλώνοντας μάλιστα ότι θα κάνει ο ίδιος το πρώτο
νούμερο! Ακούστηκαν εκφράσεις που προέτρεπαν ευθέως σε
πράξεις βίας και σίγουρα το βίντεο της συνεδρίασης θα αποτε-
λέσει αντικείμενο της Εισαγγελίας. 

Αποθράσυνε έτσι τις ακροδεξιές ομάδες και τη Χρυσή Αυγή,
ανοίγοντας στην ουσία το δρόμο για τις αθλιότητες που ακολού-
θησαν με το κάψιμο του στρατοπέδου το βράδυ του Σαββάτου
και ακόμη ενός στρατοπέδου στην πόλη, ξημερώματα Κυριακής.
Αποδείχτηκε για ακόμη μία φορά ότι δίνοντας χώρο στην ξενο-
φοβία και τη ρατσιστική υστερία από τα ΜΜΕ και τη Δημοτική
Αρχή, ουσιαστικά παρέχουν κάλυψη και χρόνο στη νεοναζιστική
συμμορία της Χρυσής Αυγής να περιφέρεται στις γειτονιές και
να παριστάνει το νόμιμο πολιτικό κόμμα χύνοντας ρατσιστικό δη-
λητήριο και επιχειρώντας να ξαναφέρει τους δολοφόνους Ρου-
πακιάδες στις γειτονιές μας.

Η απάντηση του απλού κόσμου, που απλόχερα εδώ και μήνες
προσφέρει σημαντικότατη βοήθεια στους εγκλωβισμένους πρό-
σφυγες της Ειδομένης ήταν άμεση. Την Κυριακή το βράδυ σε
μια κατάμεστη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου, ανέλαβε ήδη
δράσεις αλληλεγγύης. Την Τετάρτη καλείται σύσκεψη φορέων,
καθημερινά από το πρωί μέχρι το μεσημέρι θα συγκεντρώνεται
υλικό για τους πρόσφυγες στο Εργατικό Κέντρο, την Κυριακή
θα γίνει εκδήλωση αλληλεγγύης με ομιλητή τον καθηγητή κ.
Τσιάκαλο ενώ ο συντονισμός θα είναι συνεχής για την άμεση
στήριξη των προσφύγων. 

Χρειάζεται η δημοτική αρχή να βρει και να ετοιμάσει άμεσα
χώρους του δήμου για να στεγαστούν οι πρόσφυγες. Θέλουμε
χώρους ανοιχτούς, με πλήρη παροχή ιατρικής περίθαλψης, χώ-
ρους ανοιχτούς για τη κοινωνία. 

Στις 19 Μάρτη διαδηλώνουμε σε οκτώ πόλεις στην Ελλάδα και
σε όλη την Ευρώπη για να νικήσει η αλληλεγγύη στους πρόσφυ-
γες και να ηττηθεί ο ρατσισμός, η ισλαμοφοβία και η φασιστική
απειλή. Όλες και όλοι στο συλλαλητήριο το Σάββατο 19 Μάρτη
στις 12 το μεσημέρι στο άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη.

ΚΕΕΡΦΑ Πέλλας 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

28/2 αντιρατσιστική σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο

Εργατική αλληλεγγύη στην πράξη. Πρόσφυγες βρισκουν
μια στιγμή βοήθειας μπροστά στα γραφεία του ΣΕΚ.

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες  Έξω το ΝΑΤΟ και η Φρόντεξ
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Τ
ην ώρα που ο Τσίπρας αναζητά στήριξη
από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για τις ρατσιστικές πα-
λινωδίες του στο προσφυγικό, συγκαλών-

τας την Παρασκευή Συμβούλιο Πολιτικών Αρχη-
γών, πριν τη Σύνοδο ΕΕ - Τουρκίας στις 7 Μαρτί-
ου, μέσα στο ίδιο του το κόμμα πληθαίνουν οι
αντιδράσεις. 

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου
με δήλωσή της στις 25/2 τάσσεται ενάντια στην
παρουσία των νατοϊκών πλοίων στο Αιγαίο: “Η να-
τοϊκή εμπλοκή θα πλήξει πρωτίστως όσους δι-
καιούνται διεθνή προστασία. Οι κατατρεγμένοι
από τον πόλεμο και την καταστροφή δεν θα μπο-
ρούν να συνεχίσουν τον δρόμο τους προς αναζή-
τηση ασύλου, κάτι που ακυρώνει στην πράξη την
συνθήκη της Γενεύης. Για να σταματήσει η παρά-
νομη διακίνηση ανθρώπων, για να σταματήσουν
να πνίγονται άνθρωποι στο Αιγαίο, η μόνη αποτε-
λεσματική λύση είναι η δημιουργία ασφαλών διό-
δων για τους πρόσφυγες. Ωστόσο, τη στιγμή μάλι-
στα που ο φράχτης στον Έβρο παραμένει αδιαπέ-
ραστος, η νατοϊκή παρέμβαση θα αυξήσει τον κίν-
δυνο για τις ανθρώπινες ζωές, καθώς η παράνομη
διακίνηση θα συνεχιστεί υπό συνθήκες πιο δύσκο-
λες και επικίνδυνες. Παράλληλα, η παρουσία του
ΝΑΤΟ εντάσσει το Αιγαίο στον χάρτη του –περιφε-
ρειακού, και όχι μόνο εμφυλίου πλέον– πολέμου
στη Συρία, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

...Πρέπει να αντισταθούμε στη νατοϊκή εμπλοκή
και τη στρατιωτικοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτι-
κής για το προσφυγικό-μεταναστευτικό”. 

Ανησυχίες
Ανάλογη θέση είχε πάρει τις προηγούμενες

ημέρες η Τασία Χριστοδουλοπούλου σε συνέν-
τευξή της στην Εφημερίδα των Συντακτών τονί-
ζοντας ότι “η συναίνεση στην παρουσία του ΝΑ-
ΤΟ στο Αιγαίο δημιουργεί εύλογες ανησυχίες.
Μέχρι στιγμής, λόγω της μη εμπλοκής της χώ-
ρας μας σε πολεμικές επιχειρήσεις, οι χώρες
της Μέσης Ανατολής μάς αντιμετώπιζαν είτε με
ουδετερότητα είτε με ενεργό συμπάθεια. Σήμε-
ρα, απειλείται η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή»,
και συμπλήρωσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να
συνεχίσει έτσι, χωρίς να συζητήσει σοβαρά και
συλλογικά τα διλήμματα που αντιμετωπίζουμε
καθημερινά, τα αδιέξοδα των πολιτικών επιλο-
γών που κάνουμε και τις απαντήσεις στα ερωτή-
ματα που μας τίθενται, για τα όρια των συμβιβα-
σμών που μπορούμε να κάνουμε». 

Στον ίδιο επικριτικό τόνο σχετικά με τις επιλογές
της κυβέρνησης κινήθηκε και ο Μάκης Μπαλαού-
ρας βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ που δήλωσε σε συνέντευ-
ξή του ότι «το ΝΑΤΟ δεν έχει καμία δουλειά με το
προσφυγικό γιατί είναι μια πολεμική μηχανή». 

Τη διαφωνία του στην εμπλοκή των Ενόπλων
Δυνάμεων στο προσφυγικό εξέφρασε ο Δημήτρης
Χριστόπουλος, αντιπρόεδρος Διεθνούς Ομοσπον-
δίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αν. καθηγητής
Παντείου Πανεπιστημίου και υποψήφιος Ευρωβου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε άρθρο του στην ΕφΣυν
αναφέρει ότι «Η ανάληψη του εφ’ όλης της ύλης
συντονισμού του προσφυγικού είναι πολιτειακά
εξαμβλωματικό για δημοκρατία και πολιτικά αδια-
νόητο -για να μην πούμε επικίνδυνο- σχέδιο. Σε
μια δημοκρατία οι ένοπλες δυνάμεις, καταστατικά,
δεν μπορούν να αναλαμβάνουν τέτοιους ρόλους». 

Π
ερισσότεροι από 5 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι που ζουν στην
Ελλάδα βοήθησαν με κάποιον

τρόπο τους πρόσφυγες το προηγού-
μενο διάστημα, όπως προκύπτει από
έρευνα του μη-κερδοσκοπικού ερευνη-
τικού οργανισμού «διαΝΕΟσις» που
δημοσιοποιήθηκε στις 28/2. Όπως ση-
μειώνεται στα συμπεράσματα της
έρευνας «αν ισχύει, ίσως πρόκειται για
μια από τις μεγαλύτερες κινητοποι-
ήσεις αλληλεγγύης στη σύγχρονη
ιστορία του ελληνικού κράτους». Ο
"διαΝΕΟσις" υλοποίησε στα μέσα Ια-
νουαρίου του 2016 την έρευνα με την
εταιρεία δημοσκοπήσεων Public Issue
με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγ-
μα 1220 ατόμων από όλη την Ελλάδα. 

«Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήμα-
τα της έρευνας είναι η έντονα θετική
άποψη που έχουν για τους πρόσφυγες
οι ερωτηθέντες, και μάλιστα σε μια σει-
ρά από ερωτήσεις» αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά. «Ένα 58% των ερωτηθέν-
των δήλωσαν ότι έχουν εκφράσει έμ-
πρακτα την αλληλεγγύη τους στους
πρόσφυγες, προσφέροντας τρόφιμα
(39%), ρούχα (31%), χρηματική βοή-
θεια (10%) και βοηθώντας εθελοντικά
(4%). Η Public Issue έκανε μια προβολή
του αποτελέσματος στο γενικό πληθυ-

σμό και κατέληξε στο συμπέρασμα
πως, αν οι απαντήσεις είναι ειλικρινείς,
περισσότεροι από 5.000.000 συμπολί-
τες μας βοήθησαν με κάποιον τρόπο
τους πρόσφυγες το προηγούμενο διά-
στημα».

Επίσης σύμφωνα με την έρευνα
«ένα 67% των πολιτών εκδηλώνει θετι-
κά συναισθήματα απέναντι στους πρό-
σφυγες, ένα 84% δηλώνει πως τους
συμπαθεί, το 66% έχει θετική εντύπω-
ση για τη λέξη "άσυλο", ένα 58% έχει
θετική εντύπωση για την έννοια "πολυ-
πολιτισμική κοινωνία", ενώ το 66%
απαντά πως δεν επιθυμεί η Ελλάδα να
κλείσει τα σύνορά της -και άρα να δια-
κόψει τις προσφυγικές ροές- όπως κά-
νουν -ή προτίθενται να κάνουν- άλλες
χώρες της Ευρώπης. Ένα 66%, δε,
συμφωνεί με την άποψη ότι "οι πρό-
σφυγες θα μπορούσαν να ενσωματω-
θούν στην ελληνική κοινωνία επειδή οι
περισσότεροι είναι οικογενειάρχες και
φιλήσυχοι άνθρωποι" και το 61% με
την άποψη ότι "θα μπορούσαν να κά-
νουν την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα
τους». Το 60% πιστεύει ότι οι πρόσφυ-
γες που θα μείνουν θα πρέπει να μέ-
νουν σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα
και όχι σε ειδικούς καταυλισμούς, ενώ
ένα 81% πιστεύει ότι πρέπει να τους
δοθεί άδεια εργασίας».

Αντιπολεμικό, αντιϊμπεριαλιστικό, αντιρατσιστικό
συλλαλητήριο την Τετάρτη 2 Μάρτη στις 6μμ στα
Προπύλαια και πορεία στην ΕΕ και την Αμερικάνικη
Πρεσβεία καλούν ο Συντονισμός για το προσφυγι-
κό σωματείων-φοιτητικών συλλόγων-συλλογικοτή-
των, μια σειρά εργατικά σωματεία και φοιτητικοί
σύλλογοι και στηρίζουν πολιτικές οργανώσεις ανά-
μεσά τους και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

«Ο ερχομός του νατοϊκού στόλου στο Αιγαίο,  με
την συγκατάθεση της ελληνικής κυβέρνησης, και την
συμφωνία και πίεση της ΕΕ, με το πρόσχημα του
«ελέγχου των προσφυγικών ροών» μπορεί να φέρει
μόνο κλιμάκωση του πολέμου, όξυνση των ανταγωνι-
σμών, αμφισβητήσεις των συνόρων, νέες συμφορές.
H ενέργεια αυτή εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό
ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ
από την Αν. Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, το Αι-
γαίο και την Κύπρο σε όλη την Ευρώπη μέχρι την Φι-
λανδία.

Η ΕΕ μετατρέπεται σε «Ευρώπη Φρούριο». Υψώνει
φράχτες, καλεί στη πράξη στην δολοφονία των απελ-
πισμένων και ξεριζωμένων από τον πόλεμο και τη πεί-
να προσφύγων, αξιοποιώντας τα δραματικά αποτελέ-
σματα της δικής της ιμπεριαλιστικής πολιτικής στην
Λιβύη, την Συρία και αλλού. Την ίδια στιγμή στο όνο-
μα της «τρομοκρατίας» καταργεί δημοκρατικά δι-
καιώματα και εντείνει την καταστολή στο εσωτερικό
της στοχεύοντας πάνω από όλα τις λαϊκές αντιστά-
σεις που αναπτύσσονται ενάντια στην αντιδραστική
πολιτική που φορτώνει την κρίση στις πλάτες των λα-
ών», αναφέρει το κάλεσμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

H αλληλεγγύη σε αριθμούς Συλλαλητήριο 2/3

Εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Χανίων πραγμα-
τοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, στις
24 Φεβρουαρίου, στη Σαμπιονάρα, ενόψει
της διεθνούς ημέρας ενάντια στο ρατσι-
σμό, στις 19 του Μάρτη.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Γιώργος Τσιά-
καλος, πανεπιστημιακός του ΑΠΘ, και επό-
μενη η Μαργαρίτα Παπαμηνά, δασκάλα και
συντονίστρια της ΚΕΕΡΦΑ Χανίων.

Ο Γ. Τσιάκαλος μίλησε για την ανεπάρ-
κεια κρατικών δομών, σε αντιδιαστολή με
τους απλούς ανθρώπους, που από τη Λέ-
σβο μέχρι στην Ειδομένη δεν έχουν αφήσει
κανέναν πεινασμένο, κανέναν να κρυώνει,
κανέναν παρατημένο, τονίζοντας παράλλη-
λα τη σημασία των ανοιχτών συνόρων, για
να μην πνίγονται κατά εκατοντάδες οι άν-
θρωποι, αλλά και τη σημασία της 19ης του
Μάρτη, για να απαντήσουμε έμπρακτα και
βροντόφωνα σε όλους αυτούς που παίζουν
το χαρτί της ισλαμοφοβίας. Τόνισε ότι από
την άλλη μεριά είμαστε περισσότεροι και
θα νικήσουμε.

Η Μαργαρίτα τόνισε ότι οι δυνατότητες
που έχουν τα Χανιά για να οργανώσουν τη
Διεθνή Μέρα Δράσης είναι τεράστιες, αν

θυμηθεί κανείς την αντιπροσωπεία που
έστειλε η πόλη στις 23 και 24 Γενάρη στον
Έβρο, τη στήριξη των σωματείων και την
κινηματική διάθεση που διακρίνει τον κό-
σμο όλο αυτό το διάστημα. Θύμισε την κι-
νητοποίηση πριν κάποια χρόνια ενάντια στη
Νατοϊκή Βάση της Σούδας και τόνισε την
ιδιαίτερη σημασία που έχει ένα Παγκρήτιο
Συλλαλητήριο.

Πάνω από 70 άτομα συμμετείχαν στην
εκδήλωση, γεμίζοντας την αίθουσα. Μετα-
ξύ αυτών πολλοί μετανάστες, δάσκαλοι και
καθηγητές. 

Οι τοποθετήσεις και οι απορίες ήταν αμέ-
τρητες, κάτι που επιβεβαίωσε τη σημασία
τέτοιων εκδηλώσεων και δράσεων.

Το κέρδος ήταν πολλαπλό: καταρχήν έγι-

ναν ξεκαθαρίσματα σε έναν κόσμο που
αναζητά απαντήσεις πολιτικές για όσα βλέ-
πει και ζει. Επιπλέον, έγινε εγγραφή 5 νέων
μελών στην ΚΕΕΡΦΑ. Τέλος, ορίστηκε σύ-
σκεψη δασκάλων για την οργάνωση της 19
Μάρτη, ώστε να δούμε με ποιον τρόπο και
με ποιες δράσεις θα ανοίξουμε την καμπά-
νια στα σχολεία, όπως επίσης και σύσκεψη
μεταναστών, καθώς θεωρούμε ότι στις 19
Μάρτη μπορούν και πρέπει να έχουν καθο-
ριστικό ρόλο.

Κάθε πρόσφυγας είναι καλοδεχούμενος.
Αν κάποιος δε χωράει, είναι η FRONTEX, το
ΝΑΤΟ και οι φασίστες. Ελάτε να οργανώ-
σουμε μαζί τις 19 Μάρτη!

Κατερίνα Τσαλταμπάση

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες  Έξω το ΝΑΤΟ και η Φρόντεξ
Οργανώνουμε
τις 19 Μάρτη

ΧΑΝΙΑ

Αντιδράσεις
μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ
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OΧΙ στους φράχτες
OΧΙ σε νέες “Αμυγδαλέζες”

Oύτε στην Ειδομένη 
ούτε σε Έβρο και Αιγαίο

Χ
ιλιάδες πρόσφυγες όρμησαν
και γκρέμισαν το φράχτη που
χωρίζει τα σύνορα Ελλάδας

Μακεδονίας τη Δευτέρα 29/2 δια-
μαρτυρόμενοι για το κλείσιμο των
συνόρων και τις απάνθρωπες συνθή-
κες που έχουν δημιουργηθεί στην
Ειδομένη λόγω της καταναγκαστι-
κής παραμονής τους. Από το προ-
ηγούμενο βράδυ έως τις 4 τα ξημε-
ρώματα είχαν περάσει τα σύνορα
μόλις 300 πρόσφυγες από τους χι-
λίαδες που βρίσκονται εκεί. Οι δια-
μαρτυρίες είχαν ξεκινήσει από τις
προηγούμενες ημέρες όταν είχαν
καταλάβει το σιδηροδρομικό σταθ-
μό φωνάζοντας συνθήματα και κρα-
τώντας πλακάτ που έγραφαν «Ανοίξ-
τε τα σύνορα», «Είμαστε άνθρωποι
και έχουμε δικαιώματα».

Η αστυνομία της Μακεδονίας
απάντησε με δακρυγόνα και χημικά
παρά το γεγονός ότι στο σημείο βρί-
σκονταν γυναίκες και μικρά παιδιά.
«Περισσότερα από δέκα άτομα με-
ταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με ανα-
πνευστικά προβλήματα, μεταξύ των
οποίων και παιδιά», αναφέρει αντα-
πόκριση του in.gr. «Τελικά, τα σύνο-
ρα άνοιξαν για λίγα λεπτά, αλλά με-
τά έκλεισαν αμέσως λόγω της έντα-
σης που δημιουργήθηκε». 

Η επίσημη θέση της κυβέρνησης
για το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες
πρόσφυγες είναι αναγκασμένοι να
κοιμούνται στα χωράφια και τις πλα-
τείες χωρίς την οποιαδήποτε υπο-
στήριξη από κρατικές δομές, είναι
ότι τα σύνορα έκλεισαν αιφνιδιαστι-
κά αφού η Αυστρία, η Σερβία, η Κρο-
ατία, η Σλοβενία και η ΠΓΔΜ καταπά-
τησαν τα συμφωνηθέντα και προχώ-
ρησαν στο κλείσιμο των συνόρων. «Η
Ελλάδα», θέλουν να μας πουν, δε
φταίει, «εμείς είμαστε φιλόξενοι, οι
άλλοι φταίνε που κατήργησαν τον
‘βαλκανικό διάδρομο’, με πρόσχημα
την διαφύλαξη της Σέγκεν». 

Μουζάλας και λοιποί κυβερνητικοί
ελπίζουν ότι το κύμα αλληλεγγύης
του απλού κόσμου προς τους πρό-
σφυγες θα σκεπάσει τις δικές τους
ευθύνες για την εξαθλίωση όσων
“τυχερών” περνούν τα σύνορα ζων-
τανοί. Αφού έπνιξαν στα νερά του
Αιγαίου εκατοντάδες βρέφη, παιδιά,
γυναίκες και άνδρες με την εκτροπή
από το χερσαίο πέρασμα του
Έβρου με τη διατήρηση του διαβόη-
του φράχτη, τώρα προχωράνε στην
υλοποίηση της αποτροπής εισόδου
από το Αιγαίο με τις περιπολίες του
ΝΑΤΟ και την ίδια στιγμή ρίχνουν τα
βάρη στις άλλες κυβερνήσεις των
βαλκανικών χωρών. 

Ποιον κοροϊδεύουν; Πριν κλείσει
τα σύνορα η αστυνομία της Μακεδο-
νίας, την Ειδομένη είχαν προσπαθή-
σει να εκκενώσουν βίαια οι έλληνες
“φιλόξενοι” αστυνομικοί. Στις αρχές
της περασμένης εβδομάδας κυκλο-
φόρησε στον Τύπο ανακοίνωση των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα που κατήγ-
γειλε ότι είδαν “την Ελληνική Αστυ-
νομία στο Πολύκαστρο να κλωτσάει
Αφγανούς πρόσφυγες, ανάμεσά
τους γυναίκες και παιδιά, επειδή αρ-
νήθηκαν να επιβιβαστούν σε ένα λε-
ωφορείο που θα τους οδηγούσε δια
της βίας πίσω στην Αθήνα. Το περι-
στατικό αυτό αποτελεί ένα ακόμη
απαράδεκτο περιστατικό της κλιμα-
κούμενης βίας που οι ομάδες των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχουν παρα-
τηρήσει από τον Νοέμβριο όταν
εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά οι
περιορισμοί διέλευσης». 

Καταυλισμός

Άλλωστε από το Δεκέμβριο του
2015, ο ίδιος ο Μουζάλας είχε δηλώ-
σει στη Βουλή: «Η λύση θα είναι δύ-
σκολη και δεν θα είναι εκδρομή κο-
λεγίου στο δάσος», αναφερόμενος
στην κατάληψη της σιδηροδρομικής
γραμμής από τους μετανάστες και
τους πρόσφυγες στους οποίους είχε
απαγορευτεί η διέλευση. Τότε ο
Μουζάλας είχε ζητήσει 1600 άτομα
της Frontex για τη φύλαξη των συνό-
ρων και αφού εκκένωσε τον καταυλι-
σμό της Ειδομένης από δημοσιο-
γράφους, με μία βίαιη επιχείρηση
εξανάγκασε όσους παρέμεναν να
γυρίσουν στην Αθήνα. Ο καταυλι-

σμός της Ειδομένης ξανάνοιξε όταν
παρά τα μπλόκα της αστυνομίας στα
πούλμαν, οι πρόσφυγες άρχισαν να
φτάνουν ακόμα και με τα πόδια. 

Μετά και από αυτή την εξέλιξη ήρ-
θε ο Δρίτσας, ο υπουργός Ναυτιλίας
για να βάλει “τάξη”, απαγορεύοντας
τα πλοία να αποπλεύσουν από τα
νησιά, βάζοντας στην ουσία περιορι-
σμό του αριθμού προσφύγων που
θα αναχωρούν από τα νησιά. Πρό-
κειται για απαράδεκτο μέτρο περιο-
ρισμού της ελευθερίας μετακίνησης
των προσφύγων, ανάλογο με αυτό
που αποφάσισε η Αυστρία και άλλες
βαλκανικές χώρες με στόχο να κλεί-
σουν οριστικά τα σύνορα. Μάλιστα
δήλωσε ότι η άφιξη των 2.000 προ-
σφύγων στο λιμάνι του Πειραιά το
πρωί της Δευτέρας ήταν «κάτι που
ξέφυγε από το σχεδιασμό» κάνο-
ντας λόγο για «κακή συνεννόηση με-
ταξύ εταιρίας και πρακτορείων» και
δήλωσε ότι “δεν θα ξανασυμβεί”. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν
μπορεί να νίπτει τα χείρας της για τη
βαρβαρότητα που ζουν δεκάδες χι-
λιάδες πρόσφυγες μέσα στα ελληνι-
κά σύνορα. Όλο αυτό το διάστημα
έκανε όλων των ειδών τις υποχωρή-
σεις συμφωνώντας στην πιο ρατσι-
στική και απάνθρωπη πολιτική που
στόχο έχει να καταργήσει κάθε έν-
νοια ασύλου, κόβοντας κάθε δυνα-
τότητα ασφαλούς διέλευσης για
τους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες. 

Προσπάθησε να ποινικοποιήσει
την αλληλεγγύη του κόσμου, έφτια-
ξε τα Hot Spot στα νησιά, στο Σχι-

στό και στη Σίνδο και στη συνέχεια
προχώρησε στην τροποποίηση πα-
λιότερων νόμων για το άσυλο, φτιά-
χνοντας νομοσχέδιο που προβλέπει
προσωρινή στέρηση της ελευθερίας
των αιτούντων άσυλο από 3 έως 25
ημέρες. Μπλοκάροντας ταυτόχρονα
τους μετανάστες που δεν έχουν δι-
καίωμα ασύλου, νομοθετώντας κινη-
τές μονάδες ταυτοποίησης, έτσι
ώστε να δρομολογούνται οι διαδικα-
σίες για άμεση επιστροφή, επανεισ-
δοχή ή απέλαση. Και ταυτόχρονα
συμφώνησε με την ανάληψη του ΝΑ-
ΤΟ του ρόλου του συνοριοφύλακα
που θα διώχνει προς την Τουρκία τις
βάρκες των προσφύγων και μετανα-
στών. 

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης

Τώρα ο Μουζάλας δηλώνει ότι η
ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να
εφαρμόσει σχέδιο έκτακτης ανάγ-
κης. Μόνο που δεν πρόκειται για
σχέδιο που αφορά τη φιλοξενία αλ-
λά την αποτροπή της εισόδου και
την απέλαση. Ο υπουργός Μετανα-
στευτικής Πολιτικής δήλωσε ότι όλα
θα διευθετηθούν όταν «μεγάλος
αριθμός ανθρώπων θα αποχωρήσει
μέσω του προγράμματος οικειοθε-
λούς επιστροφής του Διεθνούς Ορ-
γανισμού Μετανάστευσης» και «εκτί-
μησε ότι με την εφαρμογή του σχε-
δίου του ΝΑΤΟ δεν θα διέρχονται
5.000 πρόσφυγες την ημέρα από
την Τουρκία, και έτσι θα περιορι-
στούν οι ροές στο 70%». Την ίδια
στιγμή προχωρούν με ταχύτατους
ρυθμούς η δημιουργία νέων στρατο-

πέδων συγκέντρωσης, στα οποία
όπως ανακοίνωσε ο Μουζάλας θα
απαγορεύεται η πρόσβαση των δη-
μοσιογράφων. 

Μάλιστα από τη Δευτέρα 29/2 άρ-
χισε να μπαίνει σε εφαρμογή η επι-
χείρηση επανεισδοχής προσφύγων
στην Τουρκία, ενώ ξεκινούν και οι
διαδικασίες για fast track επαναπρο-
ωθήσεις της Frontex. Σύμφωνα με
πληροφορίες του Mega, 308 παρά-
τυποι μετανάστες που κρατούνται
στη διεύθυνση αλλοδαπών στον
Ταύρο θα μεταφερθούν με λεωφο-
ρεία στους Κήπους του Έβρου και
θα παραδοθούν στις τουρκικές αρ-
χές. 

«Η Σύνοδος κορυφής της ΕΕ εί-
ναι αυτή που άνοιξε το δρόμο γι αυ-
τό τον κατήφορο», αναφέρει ανακοί-
νωση της ΚΕΕΡΦΑ. «Ο μόνος τρό-
πος για να τους σταματήσουμε είναι
να δυναμώσουμε το κίνημα αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες. Οι ίδιοι οι
πρόσφυγες με την μαζική φυγή από
τα Διαβατά και το βάδισμα στις εθνι-
κές οδούς προς τα σύνορα δείχνουν
ότι δεν είναι διατεθειμένοι να θυσιά-
σουν τα δικαιώματά τους στη ζωή
όταν έχουν ξεφύγει από το θάνατο
στις βομβαρδισμένες χώρες τους.

Είναι καλοδεχούμενοι! Ώρα να
ανοίξουν χώροι φιλοξενίας! 

Πάνω από όλα δίνουμε τη μάχη
για ανοιχτά σύνορα ώστε οι πρό-
σφυγες να μετακινούνται με ασφά-
λεια. Τώρα να πέσει ο φράχτης στον
Έβρο και να ανοίξουν τα χερσαία
περάσματα από τους Κήπους και τις
Καστανιές. Να σταματήσουν τα
μπλόκα της ΕΛΑΣ στη μετακίνηση
προς τα σύνορα. Οι πρόσφυγες
έχουν δικαίωμα να επιλέξουν που θα
υποβάλουν αίτηση για άσυλο. Είναι
απροκάλυπτα ρατσιστική και απαρά-
δεκτη η «διαλογή» με κριτήρια εθνι-
κής καταγωγής στα hotspot ή στα
Λιμάνια. 

Τα συνδικάτα που παλεύουν ενάν-
τια στο ασφαλιστικό-σφαγείο πρέπει
να αγκαλιάσουν τους πρόσφυγες
και να εμποδίσουν το ΝΑΤΟ να αλω-
νίζει στο Αιγαίο θερίζοντας ζωές
προσφύγων. Να απαιτήσουν να κλεί-
σουν τώρα τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης, να έχουν χαρτιά, άσυλο και
ελεύθερη μετακίνηση οι πρόσφυγες.

Η πανευρωπαϊκή κινητοποίηση
στις 19 Μάρτη με κεντρικό συλλαλη-
τήριο στην Αθήνα στην Ομόνοια στις
3μμ είναι η απάντησή μας στην ρα-
τσιστική ΕΕ των φραχτών του ΝΑΤΟ
και των στρατοπέδων συγκέντρω-
σης».

Κατερίνα Θωίδου

Πρόσφυγες ρίχνουν το φράχτη στην Ειδομένη 
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Η Γενική Απεργία-σεισμός στις 4 Φλεβάρη τρόμαξε την
κυβέρνηση που δεν έχει τολμήσει ούτε να παρουσιάσει
επίσημα το προσχέδιο για το ασφαλιστικό. Να μην κατατε-
θεί ο νόμος-λαιμητόμος, αυτή είναι η απαίτηση όλων των
εργαζόμενων, των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων. 

Λυτοί και δεμένοι όμως έχουν πέσει για να μπλοκάρουν την
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Πρώτη και «καλύτερη» η
συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Όπως μπορείτε να διαβάσετε
στις διπλανές στήλες, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ δεν αποφάσισαν νέα
Γενική Απεργία μετά από μια σειρά ελιγμών και αναβολών. 

Την ίδια ρότα τραβούν και ηγεσίες μεγάλων Ομοσπον-
διών που θα μπορούσαν να είχαν γονατίσει την κυβέρνη-
ση αν έμπαιναν σοβαρά στην απεργιακή μάχη. Για παρά-
δειγμα, η ΟΛΜΕ είχε Συνέλευση Προέδρων το Σάββατο
27/2, αλλά αποφάσισε να προτείνει στην ΑΔΕΔΥ 48ωρη
απεργία με την κατάθεση του νομοσχεδίου. 

Μέσα σε αυτή την κατάσταση τι στάση κρατούν οι πα-
ρατάξεις της αριστεράς; Δυστυχώς, και αυτές τηρούν
στάση αναμονής περιμένοντας από την κυβέρνηση να κα-
θορίσει εκείνη πότε θα δοθεί η σύγκρουση για το νομο-
σχέδιο του ασφαλιστικού. 

Το ΜΕΤΑ ταλανίζεται από τις εσωτερικές συγκρούσεις
αφού στους κόλπους του συνεχίζουν να δρουν τόσο ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ όσο και η ΛΑΕ και δεν προτείνει κλιμάκωση των κινη-
τοποιήσεων.

Το ΠΑΜΕ παρά την αγωνιστική φρασεολογία δρα με
τον ίδιο τρόπο. Δική του ήταν η πρόταση που υπερψηφί-
στηκε στη ΓΣΕΕ και η οποία μεταφέρει τη 48ωρη απεργία
όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο. «Καμαρώνει» μάλιστα για
αυτό σε ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη στις 25/2 που αναφέ-
ρει ότι «η πρόταση έγινε δεκτή από την ΕΕ της ΓΣΕΕ, η
οποία όρισε επίσης συλλαλητήριο για τις 9 Μάρτη». 

Αντίστοιχα κινείται και στους αγρότες. Την ώρα που ο
αγροτικός κόσμος έχει ξεσηκωθεί και έχει πραγματοποι-
ήσει τα μεγαλύτερα μπλόκα ακόμα και από την εποχή Ση-
μίτη, η πρόταση των δυνάμεων του ΚΚΕ μετά από τη συ-
νάντηση με τον Τσίπρα είναι να αποσυρθούν οι αγρότες
από τα μπλόκα και να παραμείνουν «σε αγωνιστική επιφυ-
λακή και ετοιμότητα».   

Είναι φανερό ότι οι πιέσεις από την κυβέρνηση έχουν
παίξει το ρόλο τους. Άλλωστε, η προπαγάνδα της κυβέρ-
νησης εντείνεται κάθε μέρα. Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις
κυβερνητικών στελεχών που μιλούν για «εθνική συνεννόη-
ση» πιέζοντας να κλείσει η αντίσταση στο Ασφαλιστικό λό-
γω της «κρίσης στο προσφυγικό». Σε αυτή την κατεύθυνση
σπρώχνει και η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, στην
οποία τελικά θα συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας του
ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. 

Οι εργαζόμενοι και όλοι όσοι πλήττονται από τα μέτρα
της κυβέρνησης δεν πρέπει να έχουν καμιά αυταπάτη.
Καμιά λύση δεν θα φέρουν οι στημένοι διάλογοι, όπως
συμβαίνει στον «Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία». Μονα-
δική λύση είναι η κλιμάκωση της σύγκρουσης με την κυ-
βέρνηση που έχει αποδεχτεί πλήρως τις επιταγές της ΕΕ
των Μνημονίων, του πολέμου και της Ευρώπης-Φρούριο. 

Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για άμεση κλιμάκωση
των αγώνων με 48ωρη απεργία στις αρχές του Μάρτη για
να μην φτάσει ποτέ στη Βουλή το νομοσχέδιο-σφαγείο για
το ασφαλιστικό. 

Το ΣΕΚ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα δώσουν όλες τις δυνάμεις
τους για να στηρίξουν τις φωνές κλιμάκωσης στα συνδι-
κάτα και όχι της υποταγής στους ψεύτικους «ρεαλι-
σμούς» και την διαλυτική τακτική της αναμονής.

Nεκτάριος Δαργάκης

Π
ανεργατικό συλλαλητήριο ενάν-
τια στη διάλυση της κοινωνικής
ασφάλισης καλεί η ΓΣΕΕ στις

9/2. Η απόφαση αυτή βγήκε μετά από
μια σειρά συνεδριάσεων, στις οποίες οι
ηγεσίες των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ δεν τήρησαν
την υπόσχεση τους για νέα Γενική
Απεργία πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο. 

Η ΑΔΕΔΥ προσανατολιζόταν να προ-
τείνει νέα Γενική Απεργία στις 9 ή 10
Μάρτη και για αυτό κάλεσε σε κοινή σύ-
σκεψη την ΓΣΕΕ και τους κοινωνικούς
και επιστημονικούς φορείς. Η σύσκεψη
έγινε την Πέμπτη 25/2.  

Προηγήθηκε όμως η συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ στις
24/2. Εκεί, μετά από διαβουλεύσεις, ψηφί-
στηκε ομόφωνα η πρόταση του ΠΑΜΕ που
μιλούσε για 48ωρη απεργία όταν και αν
κατατεθεί το νομοσχέδιο από τη μεριά της
κυβέρνησης. Ψηφίστηκε επίσης η πρότα-
ση για το συλλαλητήριο στις 9 Μάρτη. 

Αρχικά, υπήρχαν προτάσεις για απερ-
γία στις 9/2, αλλά, όπως ενημέρωσαν
μέλη της ΕΕ της ΓΣΕΕ στη σύσκεψη της
ΑΔΕΔΥ την επόμενη μέρα, δεν μπήκαν
σε ψηφοφορία αφού όλοι στο τέλος
στήριξαν την πρόταση του ΠΑΜΕ. 

Στη σύσκεψη της ΑΔΕΔΥ που πραγμα-
τοποιήθηκε στα γραφεία της στις 25/2
συμμετείχαν αντιπρόσωποι από διάφο-
ρους επιστημονικούς και κοινωνικούς
φορείς (ΓΣΕΒΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητή-
ριο, ΔΣΑ, Ένωση Χημικών, ΤΕΕ, Οικονο-
μικό Επιμελητήριο, ΕΜΔΥΔΑΣ κ.ά.). 

Υπήρχαν τοποθετήσεις που τόνιζαν ότι
είναι λάθος να μην υπάρχει απεργιακή
απόφαση μετά τον απεργιακό σεισμό στις
4 Φλεβάρη. Για παράδειγμα ο Παναγιώ-
της Μούζιος από την ΕΜΔΥΔΑΣ τόνισε ότι
«δεν πρέπει να πάμε σε μια απεργία-μνη-
μόσυνο όταν ψηφίζεται το νομοσχέδιο
όπως άλλες φορές», αλλά να υπάρχει
απεργιακή κλιμάκωση για την αποτροπή

της κατάθεσης του νομοσχεδίου. 
Την πρόταση κλιμάκωσης των Παρεμ-

βάσεων κατέθεσε και ο εκπρόσωπος
στην ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, Παντελής Βαϊνάς.
Τόνισε ότι χρειάζεται σχεδιασμός για να
μην κατατεθεί το νομοσχέδιο κι όχι
απλές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας.
Πρότεινε να παρθεί απόφαση για 48ωρη
απεργία στις αρχές του Μάρτη σε συν-
τονισμό με τα υπόλοιπα κομμάτια που
συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους: τα
μπλόκα των αγροτών, την αποχή διαρ-
κείας των δικηγόρων και των μηχανικών. 

Στο κλείσιμο της σύσκεψης, ο προ-
εδρεύων της ΑΔΕΔΥ, Σταύρος Κουτσι-
ουμπέλης ανέφερε ότι η Συνομοσπον-
δία θα αποφασίσει πως θα προχωρήσει
στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής της,
τονίζοντας ότι «εμείς δεν θα κοντρά-
ρουμε το συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ, αλ-
λά θεωρούμε πως πρέπει να βγει απερ-
γία».

Τίποτα συγκεκριμένο 

Όμως, την επόμενη μέρα στη συνε-
δρίαση της ΕΕ (26/2) της ΑΔΕΔΥ δεν
αποφασίστηκε τίποτα συγκεκριμένο και
όλα παραπέμφθηκαν στο Γενικό Συμ-
βούλιο που θα πραγματοποιηθεί στο
πρώτο δεκαήμερο του Μάρτη. Δεν επι-
βεβαιώθηκε επίσημα ούτε καν η συμμε-
τοχή στο συλλαλητήριο της 9 Μάρτη. 

Η αδράνεια και η καταστροφική τακτι-
κή της αναμονής που δείχνουν οι δύο Συ-
νομοσπονδίες έχουν ξεσηκώσει αντιδρά-
σεις. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση
του Νομαρχιακού Τμήματος του Νομού
Πέλλας της ΑΔΕΔΥ που σε ανακοίνωσή
του στις 28/2 τονίζει: «απαιτείται ΑΜΕΣΗ
κλιμάκωση του αγώνα, σχεδιασμός νίκης
και όχι «ηρωική έξοδος» σε βάρος των
συμφερόντων των εργαζομένων. Γι’ αυτό
απαιτούμε από την Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ: Κα-
μία αναμονή. Κλιμάκωση του αγώνα, ανε-
ξάρτητα από το σχεδιασμό της κυβέρνη-

σης, με 48ωρη απεργία αποτροπής, σε
κοινό βηματισμό με Ομοσπονδίες και με
σωματεία του ιδιωτικού τομέα, με ενδιά-
μεσες δράσεις συλλαλητήρια, αποκλει-
σμούς Υπουργείων και άλλων κυβερνητι-
κών κτιρίων. Ανάλογο σχεδιασμό δράσης
στην επαρχία με στήριξη από την ΑΔΕΔΥ. 

Σε περίπτωση που κατατεθεί το νομο-
σχέδιο, οι κινητοποιήσεις εκείνων των
ημερών να μην έχουν το χαρακτήρα δια-
μαρτυρίας αλλά να έχουν το χαρακτήρα
πραγματικής μάχης με σκοπό την απο-
τροπή της ψήφισής του, με συγκεκριμένο
σχεδιασμό, σε όλη τη χώρα και όχι απλά
τον τυπικό αποκλεισμό της Βουλής».

Πρόταση για κλιμάκωση του αγώνα
έχει καταθέσει η ΠΕΝΕΝ, ενώ η ΠΟΕΣΥ
πήρε απόφαση για 48ωρες απεργίες
αφού προηγηθεί συνεννόηση με τα σω-
ματεία του Τύπου. 

48ωρη απεργία στο πρώτο δεκαήμε-
ρο του Μάρτη και κλιμάκωση έχει προ-
τείνει ο Συντονισμός ενάντια στα Μνη-
μόνια. Την ίδια πρόταση στηρίζει και η
Πρωτοβουλία για το συντονισμό των
Πρωτοβάθμιων Σωματείων μετά τη συ-
νάντησή της στις 22/2. 

Πίεση για να συνεδριάσει το ΔΣ του
Εργατικού Κέντρου Αθήνας και να απο-
φασίσει απεργιακές κινητοποιήσεις βά-
ζει και η παράταξη Αγωνιστική Ταξική
Ενότητα.  

Η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη στα
σχοινιά, δεν έχει καταφέρει να καταθέσει
το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό από τις
αρχές του Νοέμβρη αφού ούτε το προ-
σχέδιο δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα. 

Δεν πρέπει να της δοθεί καμιά δυνατό-
τητα για ελιγμούς και πιέσεις έτσι ώστε
να σπάσει το μέτωπο των εργαζόμενων,
αγροτών, αυτοαπασχολούμενων που έχει
ήδη δημιουργηθεί με κορύφωση τη Γενι-
κή Απεργία στις 4/2. Τώρα είναι η ώρα
για κλιμάκωση, χωρίς καμιά αναμονή!

Απεργιακή
κλιμάκωση 
και όχι “εθνική
συνεννόηση”

Καμιά αναμονή μέχρι
την “ώρα της Βουλής”

To μπλόκ της ΠΕΝΕΝ στη
Γενική Απεργία της 4/2 
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Ε
κλογές για νέο διοικητικό συμβού-
λιο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκο-
μείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) και

για αντιπροσώπους στο συνέδριο της
ΟΕΝΓΕ (που θα γίνει τον Απρίλη) θα διε-
ξαχθούν στις 10 Μάρτη. Η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη στηρίζει τους γιατρούς του Νυ-
στεριού που δίνουν τη μάχη των εκλογών
με το ψηφοδέλτιο του Ενωτικού Κινήμα-
τος για την Ανατροπή. Πρόκειται για ένα
από τα μεγαλύτερα εργατικά σωματεία
της χώρας με τα μέλη του να αριθμούν
χιλιάδες.

Η Εργατική Αλληλεγγύη επικοινώνησε
με τον Χρίστο Αργύρη από το Γ.Ν.Α. Γεν-
νηματάς, ο οποίος τόνισε: «Οι γιατροί
στην Ελλάδα είμαστε από τους πιο σκλη-
ρά εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη,
δουλεύουμε τις περισσότερες ώρες απ’
όλους, πάνω και από τα ανώτατα όρια
που βάζει η ΕΕ. Παίρνουμε τις λιγότερες
άδειες από οποιονδηποτε άλλο κλάδο. Εί-
μαστε ταυτόχρονα και από τους πιο κα-
κοπληρωμένους σε όλη την Ευρώπη ενώ
μετά το τέλος της ειδικότητας ερχόμαστε
αντιμέτωποι με την μεγαλύτερη εργασια-
κή ανασφάλεια. Επειδή οι προσλήψεις
στο ΕΣΥ είναι παγωμένες η μόνη διέξο-
δος που μας απομένει εκτός από τη μετα-
νάστευση είναι ο ιδιωτικός τομέας στον
οποίο επικρατούν συνθήκες γαλέρας. Δεν
ανήκουμε όμως στην εργατική τάξη απλά
και μόνο για οικονομικούς λόγους αλλά

και για πολιτικούς. Οι γιατροί δεν έχουν
λείψει από κανένα κίνημα είτε αυτό είναι
το εργατικό είτε το αντιφασιστικό και το
αντιρατσιστικό. Όλη την τελευταία περίο-
δο οι γιατροί έχουμε βρεθεί στο πλάι των
διοικητικών και των νοσηλευτών στις συγ-
κεντρώσεις έξω από το υπουργείο Υγεί-
ας.

Οι γιατροί και ιδίως οι νέοι γιατροί βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή διεθνώς από
την Αίγυπτο όπου αντιστέκονται στη δι-
κτατορία του Σίσι, μέχρι την Αγγλία όπου
απεργούν για καλύτερες συνθήκες δου-
λειάς και καλύτερη Υγεία για όλους. Στις
ερχόμενες εκλογές για την ΕΙΝΑΠ η μάχη
που καλούμαστε να δώσουμε είναι ση-
μαντική και η πρόκληση μεγάλη.

Πρόκειται για μια μάχη που αφορά
οχτώ χιλιάδες γιατρούς, διεκδικούμε ότι
συνολικά η αριστερά μπορεί να ανέβει
αλλά πιο συγκεκριμένα να ανέβουμε
εμείς ως Ενωτικό Κίνημα για την Ανατρο-
πή να πάρουμε την πρωτιά από τη ΔΑ-
ΚΕ. Η ΔΑΚΕ αυτή τη στιγμή είναι μηχανι-
σμός ιδιωτικοποίησης μέσα στα νοσοκο-
μεία, ενώ αντίθετα εμείς ήμασταν ακόμα
και από τη δεύτερη θέση αυτοί που καλέ-
σαμε αναρίθμητες στάσεις εργασίας, πιέ-
σαμε για την κήρυξη απεργιών και βρεθή-
καμε στην πρώτη γραμμή των κινημάτων.
Ήμασταν πρωτοπόροι στο να σηκώσουμε
το θέμα των προσλήψεων και το σπάσιμο
της λιτότητας. Δώσαμε όμως και τη μάχη
ενάντια στις «αιμοδοσίες μόνο για Έλλη-
νες», βρεθήκαμε στις αντιφασιστικές συγ-
κεντρώσεις έξω από τη δίκη της Χ.Α. και
οργανώσαμε την αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες. 

Τώρα διεκδικούμε ότι θα βγούμε ισχυ-
ρότεροι από αυτές τις κάλπες ώστε να
κλιμακώσουμε ακόμα περισσότερο τη
δράση για δημόσια, δωρεάν υγεία για
όλους και όλες, για νοσοκομεία που θα
είναι ανοιχτά στους ανασφάλιστους και
τους μετανάστες, για νοσοκομεία που θα
είναι καθαρά από φασίστες».

Στις 8-9 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν εκλογές
στο Αγλαϊα Κυριακού για την ανάδειξη του νέου

Δ.Σ. 
Το ΝΥΣΤΕΡΙ συμμετέχει και στηρίζει το ψηφοδέλ-

τιο της ΑΕΠΑ (Αγωνιστική Ενωτική Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή) με τους Μαρία Αλιφιέρη, Ελένη
Καζολέα, Γιωργία Κουτσουπιά, Ζαννέτα Λυσικάτου
και Σάκη Παπαδόπουλο.

Οι εκλογές γίνονται σε μια κρίσιμη περίοδο όπου
η Υγεία βρίσκεται στο κόκκινο και οι επιθέσεις συ-
νεχίζονται. Η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο να διαλύ-
σει την κοινωνική ασφάλιση, το νέο μισθολόγιο χτυ-
πάει τους κουτσουρεμένους μισθούς, η υποχρημα-
τοδότηση των νοσοκομείων συνεχίζεται, οι προσλή-
ψεις έχουν μείνει στα χαρτιά και όλα αυτά γίνονται
για να εφαρμοστούν τα μνημόνια και να σώσουν
τους τραπεζίτες και τα μεγάλα συμφέροντα.

Η εργατική αντίσταση δυναμώνει και η κλιμάκω-
ση των αγώνων μας είναι μονόδρομος. Οι απεργια-
κές κινητοποιήσεις ανάγκασαν την κυβέρνηση να
μη τολμάει να καταθέσει το νομοσχέδιο για το
ασφαλιστικό και να το αναβάλλει συνεχώς. Η εμπει-
ρία μας όλο το προηγούμενο διάστημα, μας δείχνει
ότι με τους αγώνες και την ενότητα μπορούμε να νι-
κήσουμε όπως έγινε με τις αξιολογήσεις.

Αγωνιζόμαστε για ένα σωματείο αγωνιστικό ανοι-
χτό σε όλους τους εργαζόμενους που θα οργανώ-
νει τους αγώνες και δεν θα τους σαμποτάρει, που
θα είναι στη πρώτη γραμμή του αγώνα δίπλα στους
εργαζόμενους και όχι στο πλευρό της διοίκησης.

Αγωνιζόμαστε για νοσοκομεία ανοιχτά σε όλους
τους εργαζόμενους,  ντόπιους και μετανάστες.

Μαρία Αλιφιέρη, τεχνολόγος γραμματέας του
απερχόμενου ΔΣ του σωματείου εργαζομένων

Ο Κώστας Καταραχιάς, γιατρός και

απερχόμενος πρόεδρος του συλλόγου ερ-

γαζομένων στο Νοσοκομείο Άγιος Σάβ-

βας μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη

για τις εκλογές στο σωματείο του που

έγιναν στις 25/5.

Τι σήμαιναν αυτές οι εκλογές για το νοσοκομείο;

Ψήφισαν 447 συνάδελφοι (στις τελευταίες
εκλογές πριν δύο χρόνια είχαν ψηφίσει 420
περίπου), είχε προηγηθεί μια ολόκληρη περίο-
δος που το σωματείο ήταν ενεργό και δρα-
στήριο συσπειρώνοντας τους εργαζόμενους
και πολώνοντας την κατάσταση μέσα στο νο-
σοκομείο. Έτσι φτάσαμε στο σημείο οι εκλο-
γές να είναι ΤΟ γεγονός. Για αυτό και όλες οι
δυνάμεις προσπάθησαν με όλα τα μέσα να
καθορίσουν την κατάσταση στο σωματείο.

Ποια ήταν αποτελέσματα;

Πρώτοι βγήκαμε εμείς με 176 ψήφους και 4
έδρες, δεύτερη η ΔΑΚΕ (με ολίγη ΠΑΣΚΕ) με
163 ψήφους και 3 έδρες και μετά η παράταξη
που πρόσκειται στο ΚΚΕ με 87 ψήφους και 2
έδρες. 

Πώς ήταν το κλίμα;

Για πρώτη φορά μέσα στο νοσοκομείο έγινε
προσπάθεια να συγκροτηθεί η ΝΔ και όλο το

κατεστημένο και ο μηχανισμός με τον οποίο
πραγματικά ήθελε να πάρει τα ηνία του σωμα-
τείου έτσι ώστε να μπλοκάρει τη δράση, τις κι-
νητοποιήσεις και τις πολιτικές πρωτοβουλίες
που έπαιρνε το προηγούμενο διάστημα. Αυτό
ήταν κάτι που είχε
βάλει σαν στόχο και
η διοίκηση του νοσο-
κομείου και οι μηχα-
νισμοί της  ώστε να
τελειώνουν με αυτό.
Σε αυτό το επίπεδο
προσπαθούσαν να
αξιοποιήσουν όλη
την κατρακύλα του
ΣΥΡΙΖΑ ώστε να πιέ-
σουν εργαζόμενους
που νιώθουν προδο-
μένοι και απογοητευ-
μένοι. 

Μου έλεγαν παλιοί
συνάδελφοι ότι δεν
έχουν δει εδώ και 30
χρόνια τέτοια προ-
σπάθεια από τους
μηχανισμούς. Προ-
σπάθησαν να κατε-

βάσουν ένα ψηφοδέλτιο που έμοιαζε με το δι-
κό μας ακόμα και στο όνομα, «Ενωτική Πρωτο-
βουλία» αντί για «Ενωτική Αγωνιστική Πρωτο-
βουλία» που ήταν το δικό μας. Έφτασαν στο
σημείο οι διευθυντές να τηλεφωνούν σε συνα-

δέλφους και να
τους εκβιάζουν, ενώ
δεν δίστασαν να
επιστρατεύσουν τη
λασπολογία και τα
ψέματα. Η προσπά-
θεια τους αυτή είχε
ξεκινήσει εδώ και
δύο μήνες.

Όταν πια πλησιά-
σαμε στις εκλογές η
πόλωση ήταν πρω-
τόγνωρη για εκλο-
γές σωματείου, θύ-
μιζε λίγο την κατά-
σταση του δημοψη-
φίσματος. Με
όρους δημοψηφί-
σματος είχαν χωρι-
στεί τα στρατόπεδα
άλλωστε.

Πώς τα πήγαν οι υποψήφιοι του Νυστεριού;

Με είχαν στοχοποιήσει, όχι μόνο σαν πρό-
εδρο αλλά και ως ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ως Εργατική Αλ-
ληλεγγύη. Ήθελαν να βάλουν τέλος σε πρωτο-
βουλίες όπως η συμμετοχή μας στο Συντονισμό,
το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα αλλά
δεν τους πέρασε. Οι συνάδελφοι με υπερασπί-
στηκαν και βγήκα πρώτος με 99 σταυρούς.

Ποιος είναι ο πραγματικός συσχετισμός 

δύναμης αυτή τη στιγμή στο χώρο;

Το αντίπαλο στρατόπεδο είναι πια συντε-
τριμμένο, πίστευαν ότι μετά από τέτοια κινητο-
ποίηση θα έπαιρναν το σωματείο και μάλιστα
αυτοδύναμα. Η δύναμη βρίσκεται από την δι-
κιά μας πλευρά, κάποιο συνάδελφοι εμπνευ-
σμένοι από τη νίκη μας είπαν ότι η πρώτη κίνη-
ση που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε
πρωτοβουλίες για τους πρόσφυγες και ενάν-
τια στον πόλεμο.

Γιατί απέτυχε όλη αυτή 

η κινητοποίηση εναντίον σας;

Δεν κερδίσαμε επειδή είμαστε σταρ ή εξαιρε-
τικοί συνδικαλιστές αλλά επειδή ένας ολόκλη-
ρος κόσμος μέσα στο νοσοκομείο έχει διαπαι-
δαγωγηθεί σε αυτά τα πράγματα και αυτό μας
δίνει τη δυνατότητα να βαθύνουμε περισσότερο
αυτή τη σχέση και να συνεχίσουμε την αντίστα-
ση στα μνημόνια, τη λιτότητα και το ρατσισμό.

Ο Κώστας Καταραχιάς 
μίλησε στο Μανώλη Σπαθή
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Στηρίζουµε ψηφίζουµε
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Ελάτε µαζί µας για να αλλάξουµε την Ε�ΝΑΠ

Ξανά πρώτη δύναμη 
η Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΕΙΝΑΠ

Από το Νυστέρι συμμετέχουν στο ψη-
φοδέλτιο του «Ενωτικού Κινήματος
για την Ανατροπή» οι Κώστας Κατα-
ραχιάς (Αγ. Σάββας), Χρίστος Αργύ-
ρης (Γεννηματάς), Ζαννέτα Λυσικάτου
(Αγλ. Κυριακού), Γιώργος Τσιρώνης
(Αλεξάνδρα).

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
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“Η
αλήθεια είναι πως γίνονται κάποιες προσπάθειες και από τις δυο
πλευρές των εργαζόμενων και στον ΟΛΠ και στην Cosco να υπάρ-
ξουν κοινές κινητοποιήσεις. Και από την μεριά του ΟΛΠ υπάρχουν

εργαζόμενοι που καταλαβαίνουν τη σημασία αυτής της σύνδεσης και μέσα
στην Cosco υπάρχουν κάποια παιδιά που ψάχνουν  συνεργασίες.

Ο Κυριάκος Νταρζάνος εργαζόμενος στον ΟΛΠ μίλησε στον Κυριάκο Μπάνο

Αυτές οι συνεργασίες μόνο σε καλούς δρόμους μπορούν να μας οδηγή-
σουν. Την προηγούμενη φορά που είχαμε την 48ωρη απεργία τα παιδιά της
Cosco ήρθαν μέχρι τις πύλες και δεν αντέδρασαν καθόλου αρνητικά. Αντιθέ-
τως αποφάσισαν πως είναι μαζί μας. Υπάρχει πλέον ένα κλίμα αλληλεγγύης
που δεν υπήρχε πριν, στο ξεκίνημα της επικράτησης της Cosco στο λιμάνι.
Δεν υπήρχε ανταπόκριση και σύνδεση τότε με τους εργαζόμενους του ΟΛΠ.
Τώρα τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί πολύ. 

Η πλειοψηφία των εργαζόμενων στον ΟΛΠ υποστηρίζουμε πως το θέμα της
ιδιωτικοποίησης δεν έχει τελειώσει. Μπορούμε να τρέξουμε πολλές διαδικα-
σίες ακόμα. Να πιέσουμε τα συνδικάτα να κάνουν και άλλα πράγματα. Δυστυ-
χώς δεν υπάρχει ενημέρωση από το σωματείο. Μετά την 48ωρη απεργία δεν
υπάρχει ενημέρωση για την συνέχεια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν ξέ-
ρουμε αν έχουν γίνει συναντήσεις, ενημερώσεις, τι έχουν στο μυαλό τους.
Υπάρχει κόσμος όμως που πιέζει τους συνδικαλιστές, που λέει πως δεν πρέπει
να τα παρατήσουμε και πιέζουμε για κινητοποιήσεις εδώ και τώρα. Υπάρχει
ελπίδα και όρεξη για να το τρέξουμε και δεν πρέπει να το αφήσουμε τώρα
που τα πράγματα βρίσκονται στη φωτιά. Αυτό είναι βασικό. 

Πάντως στο λιμάνι ο κόσμος δεν έχει παραιτηθεί και αυτό είναι μια γενικό-
τερη εικόνα και άποψη που όλοι την παρατηρούν. Πολύς κόσμος καταλαβαί-
νει πως αν αφήσουμε να περάσει η ιδιωτικοποίηση θα γίνουμε σαν την Co-
sco. Ακόμα και αν κάποιοι λένε “ας με πληρώσει και ας με απολύσει”, γίνεται
μια σημαντική δουλειά από τη μεριά μας που παλεύουμε να πείσουμε πως εί-
ναι λάθος άποψη αυτή. Δεν μπορεί να μας ενδιαφέρει μόνο το προσωπικό
συμφέρον, που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει. Τι θα γίνει αν σε αποζημιώσει
και σε απολύσει, θα βρεις δουλειά αλλού; 

Έχουν κυκλοφορήσει μια φήμη και είναι μια κουβέντα που γίνεται αυτές τις
μέρες, για μια ενιαία αρχή διαχείρισης του Λιμανιού που θα λειτουργεί σαν ομ-
πρέλα στέλνοντας το μήνυμα πως δεν θα απολυθεί κανείς. Καταλαβαίνουμε
πως αυτό είναι τυράκι για να ρίξουνε στάχτη στα μάτια κάποιων. Το σημαντικό
είναι να καταλάβει ο κόσμος του λιμανιού ότι μπορούμε να παλέψουμε και μπο-
ρούμε να σταματήσουμε το ξεπούλημα. Η απεργία είναι δικαίωμά μας και μόνο
με αυτό τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 

Φυσικά αυτό που πρέπει να γίνει δεν είναι να βγάλουμε άλλη μια 48ωρη αλ-
λά να προχωρήσουμε σε επαναλαμβανόμενες. Ή θα μπορούσαμε, σε συντο-
νισμό τα σωματεία ξεχωριστά το καθένα να βγάζει 24ωρη το ένα μετά το άλ-
λο, ώστε να μπορέσουμε να μπλοκάρουμε συνέχεια το λιμάνι και να πάμε να
κάνουμε έτσι απεργία μια βδομάδα και παραπάνω. 

Μπορεί να έχει ολοκληρωθεί η παραχώρηση των μετοχών και να πάνε να
περάσουν από το ελεγκτικό συμβούλιο μέσα στον επόμενο μήνα, όμως το
κεντρικό ζήτημα τώρα είναι να σπρώξουμε τα σωματεία να συνεχίσουν τον
αγώνα. Όχι μόνο 48 ώρες όπως έγινε τις προάλλες. Αλλά να το οργανώσου-
με σωστά για να μπορέσουμε να πάμε σε μεγαλύτερη ακόμα απεργία 5 ή 6
μέρες. Πάντως η 48ωρη άνοιξε μια μεγάλη ιστορία και η επόμενη και η παρε-
πόμενη βδομάδα είναι πολύ σημαντικές. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνονται
κουβέντες από εργαζόμενους, να γίνονται συζητήσεις για συνεργασίες, συ-
σκέψεις για να συντονιστούμε ακόμα περισσότερο. Όλο αυτό πρέπει να συ-
νεχίσει άσχετα αν αυτοί έχουν ήδη παραχωρήσεις τις μετοχές. Εμείς δεν
πρόκειται να τα παρατήσουμε τώρα. 

Και με αυτή την έννοια έχει σημασία η σύσκεψη που οργανώνει ο Συντονι-
σμός. Υπάρχει κόσμος και συνάδελφοι που κινούνται προς αυτή την κατεύ-
θυνση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και χρειάζεται όλο αυτό το πράγμα να
στηριχθεί και να οργανωθεί”.

“Υπάρχει πλέον 
ένα κλίμα αλληλεγγύης”

Α
νοιχτή σύσκεψη για να μην περάσει η ιδιωτι-
κοποίηση του Λιμανιού και οι επιθέσεις της
εργοδοσίας της Cosco πραγματοποιεί την

Τετάρτη 2 Μάρτη στις 6μμ στο Εργατικό Κέντρο
Πειραιά ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια προ-
σπαθώντας να συντονίσει όλα τα κομμάτια των ερ-
γαζόμενων στο λιμάνι.

“Με την πετυχημένη 48ωρη απεργία στις 16&17
Φλεβάρη, άνοιξε ο δρόμος για να κλιμακώσουμε
την εργατική αντίσταση συνολικά στο Λιμάνι. Για να
σταματήσουμε την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, αλλά
και να κερδίσουμε τη μάχη για τα δικαιώματα των
εργαζόμενων στην Cosco” τονίζεται στην ανακοίνω-
ση που εξέδωσε ο Συντονισμός.

Πράξη ταξικής αλληλεγγύης

“Η μαζική διαδήλωση στην Αθήνα στις 17/2 έδειξε
ότι οι Λιμενεργάτες δεν πρόκειται να αφήσουν την
κυβέρνηση να προχωρήσει στο ξεπούλημα του ΟΛΠ
και του ΟΛΘ. Η απεργιακή περιφρούρηση την πρώ-
τη μέρα, που με τη συμμετοχή των εργαζόμενων
στην Cosco, πρακτικά έκλεισε όλο το Λιμάνι, ήταν
κορυφαία στιγμή. Οι εργαζόμενοι στην Cosco, με
την προτροπή του σωματείου τους (ΕΝ.Ε.Δ.Ε.Π.),
αποφάσισαν να μην σπάσουν την απεργιακή φρου-
ρά των εργαζόμενων του ΟΛΠ και να μην πάνε για
δουλειά παρόλο που οι ίδιοι δεν είχαν καμία απερ-
γιακή κινητοποίηση και τυπικά δεν καλύπτονταν. Αυ-
τή είναι μια σημαντική πράξη ταξικής αλληλεγγύης
και είναι από τις πιο σημαντικές παρακαταθήκες που
άφησε αυτή η απεργία στα Λιμάνια. Δείχνει πως ο
δρόμος για να κερδίσουμε είναι ο κοινός αγώνας
των εργαζόμενων στον ΟΛΠ και στην Cosco. 

Τώρα είναι ή ώρα του Συντονισμού. Οι εργαζόμε-
νοι στον ΟΛΠ πρέπει τώρα να συνεχίσουν τους
αγώνες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και να σταθούν
αλληλέγγυοι στις κινητοποιήσεις 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 ευπρόσδε-
κτοι. Να απαιτήσουμε να επανακρατικοποιηθούν οι
Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ και οι εργαζόμενοι στην Cosco
να γίνουν εργαζόμενοι του ΟΛΠ με όλα τα δικαιώ-
ματα που τώρα τους στερούν οι εργολάβοι.

Οι εργαζόμενοι στην Cosco χρειάζεται να μπουν
στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην ιδιωτι-
κοποίηση για να μην επιτρέψουν το αίσχος της Co-
sco να απλωθεί και στην Προβλήτα Ι, διαλύοντας το
οτιδήποτε υπάρχει από εργατικά δικαιώματα” συνε-
χίζει.

“Το προηγούμενο χρονικό διάστημα είδαμε να ξε-
τυλίγονται μεγάλες εργατικές αντιστάσεις, τόσο
ενάντια στο ασφαλιστικό σφαγείο, όσο και ενάντια
στις πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων. Οι μάχες αυ-
τές έχουν ανεβάσει την αυτοπεποίθηση της εργατι-
κής τάξης ότι μπορεί να αποτρέψει όλες τις επιθέ-
σεις που δέχεται” επισημαίνει, ο Δημήτρης Αργυρο-
καστρίτης από το Συντονισμό Ενάντια στα Μνημό-
νια και μέλος του ΔΣ του ΕΚΑ. 

“Από  αυτή τη σκοπιά ο Συντονισμός καλεί αυτήν
την σημαντική σύσκεψη για να δώσουμε μια περισ-
σότερη ώθηση στα σωματεία. Να βάλουμε όλοι μαζί
τις βάσεις για σύνδεση όλων των εργαζόμενων στο
λιμάνι και αντεπίθεση για να μην περάσει ούτε η
ιδιωτικοποίηση ούτε η διάλυση των εργασιακών δι-
καιωμάτων”.

Με πορεία στο Υπουργείο Εργασίας την Τετάρτη 2/3 (προσυγκέντρωση στον Ηλεκτρικό του Πειραιά στις
9πμ και στην Ομόνοια στις 10πμ) συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στην Cosco,  την στιγ-
μή μάλιστα που ανάγκασαν την εργοδοσία σε μια πρώτη μικρή υποχώρηση πριν καν αρχίσουν τις αποφασι-
σμένες στάσεις εργασίας τους.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του σωματείου τους (ΕΝ.Ε.Δ.Ε.Π.) η εργοδοσία αναγκάστηκε να ορίσει
συνάντηση την Τρίτη 1/3, την ώρα που η ΕΑ πήγαινε στο τυπογραφείο. Μετά την συνάντηση οι θέσεις της
εργοδοτικής πλευράς θα συζητηθούν σε νέα Γενική Συνέλευση που θα οριστεί τις επόμενες μέρες για να
εξετασθεί αν οι προτάσεις ικανοποιούν τις εργατικές διεκδικήσεις. 

“Με τη ζωή μας δεν πρόκειται να παίξει κανείς” αναφέρει το σωματείο στην ανακοίνωσή του εξηγώντας
πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω στα στοιχειώδη αιτήματα εργασιακής ασφάλειας, ενώ απαντώντας στις
τρομοκρατικές μεθόδους της εργοδοσίας που προσπάθησε να διασπάσει τον αγώνα τους, η ΕΝ.Ε.Δ.Ε.Π.
τονίζει πως ακόμα και στοιχειώδη δικαιώματα, όπως η αυτονόητη παρουσία ασθενοφόρου στο λιμάνι, δεν
του χαρίστηκαν αλλά κερδήθηκαν μέσα από τον αγώνα και την πίεση των ίδιων των εργαζόμενων.

Σύσκεψη Συντονισμού στο Λιμάνι

Πορεία των εργαζομένων της Cosco
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Aποσπάσματα απ’ τους χαιρετισμούς στην εναρκτήρια συζήτηση
της Συνδιάσκεψης.

Να κάνω μια αναφορά στη δράση του ΣΕΚ και την προσφορά και συμβο-
λή του σε διάφορα κινήματα. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο ζωντανά, δρα-
στήρια, δυναμικά τμήματα της εργατικής πρωτοπορίας και η συμβολή του
είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τον όγκο των δυνάμεών του. Ιδιαίτε-
ρα στο κομμάτι της εργατικής τάξης και των συνδικάτων και βέβαια το ίδιο
σημαντική είναι η συμβολή του στο αντιπολεμικό, αντιρατσιστικό και αντιφα-
σιστικό μέτωπο. Η εργατική τάξη βρίσκεται σε μια φάση ανερχόμενης δρά-
σης, παρέμβασης και αποφασιστικής κινητοποίησης. Χρειάζεται αυτό το
κομμάτι να το στηρίξουμε όλα τα τμήματα της αριστεράς, να έχουμε ο καθέ-
νας τη δική του συμβολή στην ανάπτυξη και στην κατεύθυνση των αγώνων.

Αντώνης Νταλακογεώργος, πρόεδρος ΠΕΝΕΝ

Ο δρόμος της επαναστατικής ανατροπής είναι πιο επίκαιρος από πο-
τέ. Έρχομαι από έναν Πειραιά πλημμυρισμένο από πρόσφυγες. Xιλιά-
δες άνθρωποι ξεφορτώνονται από τα καράβια και πρέπει να γκρεμίσουν
φράχτες κάθε είδους στο δρόμο για μια καλύτερη ζωή. Είναι μια σκλη-
ρή καθημερινή εικόνα της κρίσης του καπιταλισμού. Αν η επαναστατική
αριστερά δεν έχει σαν βάση την ανάλυση της καπιταλιστικής κρίσης
έχει χάσει τον αγώνα πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο… Για να υλοποι-
ηθεί ένα αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα ανατροπής δεν φτάνουν οι ορ-
γανώσεις της επαναστατικής αριστεράς, είναι η εργατική τάξη που πρέ-
πει να το κάνει, αλλά αυτές είναι απαραίτητες για να μπουν μπροστά σε
αυτόν τον αγώνα, να δείξουν το δρόμο. Αυτό είναι το στοίχημα που έχει
να κερδίσει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σήμερα.

Θανάσης Διαβολάκης, μέλος ΔΣ ΟΙΕΛΕ, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Για πρώτη φορά ανοίγονται δυνατότητες για επαναστατικές μεταβο-
λές. Η δομική κρίση του συστήματος βαθαίνει και οδηγεί σε ακραίες λύ-
σεις που βλέπουμε στην Μέση Ανατολή στο Αιγαίο, που βγαίνει το ΝΑΤΟ.
Εκεί πρέπει εμείς να βάλουμε τη σφραγίδα μας. Η ανάγκη είναι για βάθε-
μα για ενότητα της επαναστατικής αντικαπιταλιστικής αριστεράς.  Η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ να αναβαθμιστεί, να βαθύνει, να γίνει εργαλείο για ανατροπές…
Να γίνει πόλος συσπείρωσης όλων των ανθρώπων της αριστεράς που θέ-
λουν μια ανατρεπτική κατάσταση. Να βοηθήσουμε όλοι, να δώσουμε λό-
γο σε όλους μέσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, να μπορούν να αποφασίσουν, να
συμμετέχουν και να δρουν. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να βαθύνουμε τη
συνεργασία μας σε όλα τα επίπεδα, και στο εργατικό, που υπάρχουν δια-
φορές, αλλά οι καιροί ου μενετοί, τώρα πρέπει να δώσουμε τη μάχη… 

Παύλος Αντωνόπουλος, πολιτική επιτροπή ΝΑΡ

Η συμβολή του ΣΕΚ στη δουλειά της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι πάρα πολύ ση-
μαντική και θετική. Έχει συμβάλει τα μέγιστα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
δεν υπήρχαν αντιφάσεις και αδυναμίες, όπως υπήρχαν σε όλες τις οργα-
νώσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ - και πολλές φορές η συμβολή του ήταν και πρω-
τοποριακή αν σκεφτούμε και θυμηθούμε το αντιφασιστικό, το αντιρατσι-
στικό, το αντιπολεμικό κίνημα. Στο Ηράκλειο έχουμε δώσει μαζί με τους
συντρόφους του ΣΕΚ τις μάχες με όλες μας τις δυνάμεις, με πνεύμα
συντροφικό και συνθετικό ξεπερνάμε πολλές φορές αυτά που μας χωρί-
ζουν και προσπαθούμε να συσπειρωθούμε πάνω σε αυτά που μας ενώ-
νουν και όταν το πετυχαίνουμε έχουμε θαυμάσια αποτελέσματα. Στην
πράξη ξεπερνιόνται τα ζητήματα.

Δημήτρης Ταβουλάρης, δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου

Η ανάγκη να ανταποκριθούμε σε έναν ρόλο άξιο της ιστορίας και της
προοπτικής μας σε μία περίοδο που το κοινοβουλευτικό εκκρεμές δεί-
χνει να εξαντλεί την αριστερή του ταλάντωση και η αδρανής οπισθό-
στροφη προοπτική του πρέπει να ανακοπεί από το αγωνιζόμενο εργατι-
κό και λαϊκό κίνημα, έχοντας ως στόχο όχι τη δημιουργία ενός συνεπούς
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ενός συνεπούς αντικαπιταλιστικού προσανατολισμού με
ενωτικές μάχες σε όλα τα κοινωνικά μέτωπα, είναι αναμφισβήτητη. Οι
συγχύσεις και η εσωστρέφεια πρέπει να περάσουν στο παρελθόν.

Η ατμομηχανή της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. καλείται να παράγει ξανά την ανα-
γκαία ενέργεια. Χαιρετίζω τους κοινούς αγώνες που δίνουμε και θα εξα-
κολουθήσουμε να δίνουμε στα μέτωπα των κλειστών συνόρων, του αντι-
φασιστικού κινήματος και σε πολλά άλλα. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη
συνδιάσκεψή σας και καλή δύναμη για το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Κώστας Παπαδάκης, 
μέλος ΑΝΤΑΡΣΥΑ, πολιτική αγώγη στη δίκη της Χ.Α.

Χαιρετισμοί

Αυτό που έκανε τη διαφορά στη φετινή συν-
διάσκεψη του ΣΕΚ ήταν η παρουσία πολλών
νέων μελών από χώρους εργασίας, εκπαίδευ-
σης και γειτονιές, από διαφορετικές ηλικίες,
πολιτικές καταγωγές και διαδρομές. Ακολου-
θούν κάποια αποσπάσματα από παρεμβάσεις.

Φέτος καταφέραμε να έχουμε παρέμβαση σε
μια σειρά από εργατικούς χώρους, κάτι που
βοήθησε όταν ανοίξαμε την καμπάνια για τον
Έβρο, παίρνοντας ψηφίσματα από τους περισ-
σότερους χώρους εργασίας της γειτονιάς νο-
σοκομεία, χώρους εκπαίδευσης. Μέσα από αυ-
τές τις παρεμβάσεις καταφέραμε μέσα σε ένα
εξάμηνο να διπλασιάσουμε τα μέλη μας και επι-
πλέον να συσπειρώνουμε περισσότερο κόσμο
γύρω από τη δράση και τις ιδέες του κόμματος. 

Μαρία, φοιτήτρια, Αιγάλεω

Είμαι στο ΣΕΚ λίγους μήνες αλλά αισθάνο-
μαι σαν να είμαι αρκετό καιρό. Για μένα η εφη-
μερίδα και το περιοδικό είναι μεγάλο βοήθη-
μα. Το άρθρο «Οι δύο δρόμοι για την Αριστε-
ρά» από το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κά-
τω με έκανε να ξεκαθαρίσω. Πριν ήμουν στον
ΣΥΡΙΖΑ. Η συζήτηση στον πυρήνα κάθε βδο-
μάδα βοηθάει όχι μόνο στα κινηματικά αλλά
και στο ξεκαθάρισμα πάνω στις ιδέες. Για την
ΚΕΕΡΦΑ κάναμε πολλή δουλειά και γνωρίσα-
με κόσμο. Το Αιγάλεω είναι αριστερή περιοχή.
Αλλά αν δεν υπάρχει κάποιος να βάλει την
σπίθα, δύσκολα κινείται. Όλη η ελπίδα είναι

στο τι θα κάνει η εργατική τάξη, το θέμα είναι
να προλάβουμε να μην απογοητευτεί.

Νίκος, άνεργος, Αιγάλεω

Είναι γνωστός ο ρόλος του μαθητικού κινή-
ματος στο ευρύτερο κίνημα: Καταλήψεις
1999, αντιπολεμικό κίνημα 2003, Γρηγορόπου-
λος 2008. Σήμερα υπάρχει μεγάλη ευαισθητο-
ποίηση για τους πρόσφυγες. Στην περιοχή
μου στον Άλιμο μια ομάδα μαθητών πήρε την
πρωτοβουλία να κάνει πορεία επειδή ο δήμαρ-
χος δεν ήθελε να φιλοξενήσουν πρόσφυγες
στο τάεκ βον ντο. Μια καθηγήτρια έφερε στο
σχολείο έναν πρόσφυγα από το Αφγανιστάν
που απάντησε στα ερωτήματα των μαθητών.

Άρτεμις, μαθήτρια, Άλιμος

Ήμουν στους απλήρωτους ναύτες της ΝΕΛ
για τρία χρόνια. Κάναμε καταλήψεις στα γρα-
φεία της εταιρίας, στήσαμε σκηνές στο
υπουργείο Ναυτιλίας, πήγαμε στα γραφεία
του ΣΥΡΙΖΑ και μας έκαναν προσαγωγές και
τρία χρόνια μετά καταφέραμε να πάρουμε
τους μισθούς μας. Φέτος έχουμε κάνει δύο τε-
τραήμερες απεργίες γιατί διαλύουν το ταμείο
του ΝΑΤ. ‘Εχουμε κερδίσει το σωματείο της
ΠΕΝΕΝ να είναι μαζί μας στα αντιφασιστικά
και στον Έβρο και παντού. Χρειάζεται να δυ-
ναμώσουμε το ΣΕΚ σε όλα τα σωματεία.

Γιάννης, ναυτεργάτης, Κερατσίνι 

Στα Γιάννενα έχουμε ανοιχτεί σε πολλές σχο-

λές αλλά παρεμβαίνουμε ενεργά και μέσα στην
πόλη. Η Ιατρική συμμετείχε στον αγώνα των ερ-
γαζομένων στην Ανακύκλωση, στήριξε τον Έβρο
στις 23-24 Γενάρη, πήρε κατάληψη μέσα στη
σχολή. Παρεμβαίνουμε και στους συναδέλφους
της Εστίας -όπου πολλά άτομα έμειναν έξω το
φθινόπωρο- και ο Σύλλογός τους πέρασε το ψή-
φισμα για τον Έβρο 23-24 Γενάρη.

Αρετή, φοιτήτρια, Ιωάννινα

Είμαι νέο μέλος και θέλω να μεταφέρω μέ-
σα από την προσωπική μου εμπειρία το νόημα
και το ρόλο της εξόρμησης με την εφημερίδα
στο στήσιμο νέων δικτύων αντίστασης. Η
εφημερίδα μάς ανοίγει νέους εργατικούς χώ-
ρους. Για παράδειγμα στο χώρο που παρεμ-
βαίνουμε στη ΔΕΗ, ένας δύσκολος αρχικά
χώρος. Στην αρχή δεν είχαμε αποτελέσματα
αλλά σήμερα μπορούμε να τη διακινούμε και
από έξω αλλά και από τα μέσα.

Δημήτρης, λογιστής, Κουκάκι

Είμαι νέο μέλος στο κόμμα, λίγες βδομάδες.
Ημουν 9 χρόνια στη Σουηδία όπου βλέπαμε
εμπράκτως να περικόπτονται δικαιώματα και
δαπάνες στα άτομα με ψυχική ασθένεια και το
βλέπουμε και στην Ελλάδα. Στο ΣΕΚ με τρά-
βηξε η έννοια της αλληλεγγύης. Το ότι υπο-
στηρίζει με τη μεγαλύτερη θέρμη τον ενιαιο-
μετωπικό αγώνα για δικαιώματα, στους μετα-
νάστες, το lgbtqi κίνημα. Επίσης με τράβηξαν
οι ιδέες του, το περιοδικό «Σοσιαλισμός από

τα Κάτω», οι εκδόσεις του Μαρξιστικού Βι-
βλιοπωλείου, κάτι που δεν μου είχε συμβεί πα-
λαιότερα -προέρχομαι από τον κόσμο του
ΚΚΕ. Τέλος, το γεγονός ότι σήμερα είμαι εδώ
και μπορώ και μιλάω αποδεικνύει τη δημοκρα-
τικότητα αυτού του κόμματος και υπάρχουν
πάμπολλοι άνθρωποι που περιμένουν από το
ΣΕΚ να τους οργανώσει.

Πέτρος, ψυχίατρος, Πετράλωνα

Το 2005-6 ήμουν δάσκαλος για πρώτη φο-
ρά στα Χανιά, πήγα να διαδηλώσω στη βάση
της Σούδας. Στη διάρκεια της πορείας ένας
σύντροφος μου πρότεινε την κάρτα μέλους.
Δεν την πήρα, αλλά άφησα τηλέφωνο. Την
επόμενη μέρα με πήραν τηλέφωνο, κάναμε
συζήτηση και οργανώθηκα. Αν δεν ήταν εκεί-
νος ο σύντροφος να μου πει ανοιχτά, έλα τώ-
ρα οργανώσου μαζί μας μπορεί πολύ πιθανό
να μην ήμουν εδώ, σήμερα, μέλος του ΣΕΚ.
Το να το κάνουμε ανοιχτά το εκτιμάει ένας
κόσμος, το βλέπουμε αυτό και τώρα στην
Ξάνθη που κερδίζουμε κόσμο. 

Τζεμαλί, δάσκαλος, Ξάνθη 

Αυτές τις μέρες, το οξυγόνο της ζωής που
μάζεψα -γιατί για μένα είναι ζωή το κίνημα
στο οποίο είμαι από τα 23 μου χρόνια έντονα,
βαθιά πολιτικοποιημένος- μου έδωσε ανάσα
για ένα χρόνο μέχρι το επόμενο συνέδριο.
Ανανεωνόμαστε για να δώσουμε την κλωτσιά
που πρέπει σε όλα τα καθάρματα που μας

έχουν βάλει σε αυτόν τον τροχό που δεν λέει
να σταματήσει. Το 2011 με το κίνημα των
πλατειών γνώρισα μια συντρόφισσα του ΣΕΚ
στη Λαϊκή συνέλευση στο Νέο Κόσμο που
ήταν σε κάθε συνέλευση εκεί, να δίνει εξετά-
σεις. Η στρατολογία μου έγινε μετέπειτα, με
τη δράση, έγινε γιατί παρακολούθησα και
βρέθηκα δίπλα στους συντρόφους-ισσες να
βρίσκονται παντού με την εφημερίδα και τις
πικέτες στο χέρι και αυτό με κέρδισε.  

Κοσμάς, συνταξιούχος, Κουκάκι

Πέρσι στα πλαίσια στις 21 Μάρτη ήθελα να
οργανώσω το σχολείο μου να κατέβει στη
διαδήλωση και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να
τα είχα καταφέρει χωρίς τη βοήθεια του ΣΕΚ
και της ΚΕΕΡΦΑ. Φέτος, δεν είμαι πια μαθή-
τρια, αλλά στην Κυψέλη οργανώνουμε να
στηρίξουμε τους μαθητές και τους καθηγητές
που οργανώνουν τις 19 Μάρτη. 

Σοφία, φοιτήτρια, Κυψέλη

Δρούμε στη γειτονιά του Παύλου Φύσσα,
δίπλα στο Σχιστό που ετοιμάζουν hotspot και
δίπλα στο λιμάνι που απειλείται με νέα ιδιωτι-
κοποίηση, ένας πυρήνας με πολλά νέα μέλη.
Παρεμβαίνουμε στο Δήμο Κερατσινίου, στον
ΟΛΠ, την Cosco. Χρειάζεται να αξιοποιούμε
όλα μας τα μέλη. Εχουμε συντρόφους στα
σωματεία του επισιτισμού και της Vodafone,
χρειάζεται να τους στηρίξουμε. 

Βασίλης, άνεργος, Κερατσίνι.

«Η
κρίση βαθαίνει. Να χτίσουμε επαναστατική αρι-
στερά για σοσιαλιστική διέξοδο!» Αυτό είναι το
κάλεσμα που απευθύνει στο εργατικό κίνημα

και στην αριστερά η ετήσια πανελλαδική Συνδιάσκεψη αν-
τιπροσώπων του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος που
έγινε στην Πάντειο στις 26-27-28 Γενάρη. 

Στην εναρκτήρια συζήτηση της Συνδιάσκεψης την Πα-
ρασκευή το απόγευμα υπήρξαν χαιρετισμοί από τις συνι-
στώσες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,  ΝΑΡ, ΟΚΔΕ Σπάρτακος, ΕΚΚΕ,
ΑΡΙΣ, από την Εργατική Δημοκρατία στην Κύπρο, αλλά και
συνδικαλιστές, δημοτικούς συμβούλους που βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή των μαχών ενάντια στα νέα μνημόνια.

Στις συνολικά δώδεκα συζητήσεις-άξονες στων οποίων
το κέντρο βρέθηκαν τα μεγάλα καυτά μέτωπα του αγώνα
και το χτίσιμο του κόμματος, έγιναν 141 τοποθετήσεις, 63
από γυναίκες και 78 από άντρες. Το εργατικό κίνημα, ο
αγώνας ενάντια στη διάλυση του ασφαλιστικού, τις ιδιωτι-
κοποιήσεις και τη νέα λιτότητα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το κίνημα
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, το αντιρατσιστικό, αντι-
πολεμικό και αντιφασιστικό κίνημα βρέθηκαν στο επίκεν-
τρο. 

«Βασικό σημείο στην προσπάθεια που κάνουμε να χτί-
σουμε τη δύναμή μας στους εργατικούς χώρους είναι ο
Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια, που κάθε μέρα όλο και
δυναμώνει, καθώς δεν αφήνει κανένα εργατικό χώρο χωρίς
στήριξη, χωρίς να βάζει προτάσεις για δράση και χωρίς να
σπάει στην πράξη την αδράνεια των γραφειοκρατικών ηγε-
σιών» τόνισε ο Μήτσος, λιθογράφος.  

«Γυρίσαμε ενθουσιασμένοι από τον Έβρο και πήραμε
την ευθύνη να κάνουμε συγκέντρωση στις 19 Μάρτη. Με
το στόλο του ΝΑΤΟ να πλέει δίπλα μας, έχουμε στόχο να
πείσουμε όλους συνδικάτα, σωματεία, φορείς να είναι
εκεί!» τόνισε η Σοφία, εκπαιδευτικός από τη Μυτιλήνη. 

Οι εικόνες συγκεντρώνονταν από όλη τη χώρα. Από τη
Θεσσαλονίκη και τα Διαβατά, όπου «πήγαμε από την
ΚΕΕΡΦΑ και κάναμε εξόρμηση για να ανακαλύψουμε ότι ο
κόσμος εκεί δεν είναι ούτε οι φασίστες ούτε οι ρατσιστές
όπως τους παρουσιάζουν τα ΜΜΕ, αλλά κόσμος που δεί-
χνει την αλληλεγγύη του» όπως είπε η Φύλλια. Από τα
Γιάννενα, όπου όπως είπε η Λουίζα, «η πανεργατική απερ-

γία στις 4 Φλεβάρη ήταν φοβερή, καθώς για πρώτη φορά η
μαζικότητα κατάφερε να ενώσει τα δύο ξεχωριστά συλλα-
λητήρια, και βαδίσαμε ενωμένοι όλοι μαζί εργαζόμενοι,
αγρότες, νέοι». Από το Ηράκλειο της Κρήτης «όπου το αν-
τιπολεμικό κίνημα που πολιορκούσε τη Σούδα μπορεί να
παίξει κομβικό ρόλο στη παγκόσμια μέρα δράσης στις 19
Μάρτη», όπως είπε ο Γιάννης. 

Από τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, όπου η Μαρία
τόνισε ότι «στις εκλογές για το σωματείο στο Αγλαϊα Κυρια-
κού κατεβαίνουμε με 25 άτομα ψηφοδέλτιο, κόσμο που
κερδίσαμε επειδή δώσαμε πολιτικές μάχες. Δεν μας φτάνει
να πάρουμε το σωματείο, το νοσοκομείο πρέπει να γίνει
κέντρο αγώνα ενάντια στη διάλυση της δημόσιας υγείας».
Αλλά και από τους εργαζόμενους στα 5μηνα, όπου «ο αγώ-
νας άφησε παρακαταθήκες, εμπειρία, κερδίσαμε κάποια
πράγματα για τα 5μηνα.  Αλλά για να γυρίσει ο ήλιος θέλει
δουλειά πολύ. Ξέρουμε στη ζωή,  θα πέσουμε, θα μείνουμε
άνεργοι, αλλά θα σηκωθούμε, θα παλέψουμε και οφείλουμε
να κερδίσουμε» όπως είπε η Μαρία από την Καλλιθέα.

Από τους χώρους εκπαίδευσης, όπου όπως τόνισε η Ελί-
ζα από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών «παίρναμε συνε-
χώς πρωτοβουλίες, τις βάζαμε στις συνελεύσεις, ήμασταν
σε κάθε απεργία, φοιτητικό, εργατικό, αντιρατσιστικό συλ-
λαλητήριο και έτσι καταφέραμε να πάρουμε σαν σχήμα την
αυτοδυναμία».

Αλλά και από τις γειτονιές: «Στις 24 Γενάρη, στη συντηρη-
τική Ορεστιάδα δώσαμε 35 εφημερίδες μέσα σε δύο ώρες.
Κάναμε αισθητή την παρουσία μας, με σημαίες, καλά οργα-
νωμένα. Είναι ένα παράδειγμα για το ποιες είναι οι δυνατότη-
τες όταν βγαίνεις με καλά οργανωμένες παρεμβάσεις σε
πλατείες και γειτονιές» όπως είπε ο Τόλης από του Ζωγρά-
φου. Παρεμβάσεις που πατάνε πάνω στη σωστή ανάλυση για
το συσχετισμό των ταξικών δυνάμεων και αναδεικνύουν τη
δυναμική. «Το 1938 στην συνδιάσκεψη του Εβιάν οι άρχου-
σες τάξεις της Ευρώπης αποφάσιζαν να κλείσουν τα σύνορα
στους διωκόμενους Εβραίους πρόσφυγες. Μας θυμίζει το
σήμερα, με μια μεγάλη διαφορά, ότι τότε δεν υπήρχε ένα μα-
ζικό κίνημα αλληλεγγύης που να τους υποστηρίζει» ήταν η
χαρακτηριστική τοποθέτηση της Αφροδίτης που μετέφερε
και την εικόνα της δράσης της ΚΕΕΡΦΑ στο Μαρούσι. 

Πολιτική Απόφαση
Η Συνδιάσκεψή μας φέτος έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις μεγα-

λύτερες από όσες έχουμε δει εδώ και δεκαετίες. Γίνεται μέσα σε συν-
θήκες κρίσης, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, η επιδείνωση της
οποίας είναι ραγδαία και σε πολλά επίπεδα. 

Μια νέα οικονομική ύφεση είναι ήδη γεγονός στις αναδυόμενες
αγορές και συνοδεύεται από πτώση των διεθνών τιμών των πρώτων
υλών, μείωση του παγκόσμιου εμπορίου με συνέπειες υπερχρέωση,
νέα κόκκινα δάνεια για τις τράπεζες, περισσότερες χώρες να κατα-
φεύγουν στο ΔΝΤ, κρίση ακόμα και σε κλάδους όπως ο εφοπλισμός. 

Στις ίδιες τις ΗΠΑ, πληθαίνουν οι προβλέψεις ότι το 2016 θα είναι
χρονιά ύφεσης. Το πραγματικό ζήτημα παγκοσμίως είναι ο χαμηλός
ρυθμός των επενδύσεων. Τα ποσοστά κέρδους δεν είναι αρκετά για
να οδηγήσουν σε επενδύσεις. Είναι μια εικόνα που επιβεβαιώνει τη
μαρξιστική ανάλυση ότι ο καπιταλισμός περνάει μια δομική κρίση, που
προέρχεται από την πτωτική τάση του μέσου ποσοστού κέρδους. 

Η άλλη διάσταση της κρίσης του συστήματος είναι η όξυνση των
ανταγωνισμών και η αιματηρή κηλίδα που απλώνεται στη Μέση Ανατο-
λή: Λιβύη, Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Υεμένη, Σομαλία, Μάλι και συνε-
χώς απλώνεται. Μια κρίση στην οποία εμπλέκονται όλες οι μεγάλες
και μικρότερες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Κάθε φορά που υπόσχονται
«διπλωματική λύση» ακολουθεί κλιμάκωση της καταστροφής και ένα
νέο μεγαλύτερο κύμα προσφύγων. Παραδοσιακοί πυλώνες σταθερό-
τητας στην περιοχή κλονίζονται. Αποσταθεροποίηση στη Σαουδική
Αραβία. Αποσταθεροποίηση στην Τουρκία. 

Αποσταθεροποίηση στην ίδια την ΕΕ. Η διαχείριση του προσφυγι-
κού ζητήματος είναι ξεδιάντροπα απάνθρωπη και ρατσιστική αλλά
ταυτόχρονα απειλεί την ήδη κλονισμένη ενότητα στο εσωτερικό της
όπως δείχνει η συζήτηση για την κατάργηση της Σένγκεν, του ακρο-
γωνιαίου λίθου της ΕΕ.  

Για την ελληνική άρχουσα τάξη αυτό σημαίνει ότι είναι υπό αμφι-
σβήτηση ένας κεντρικός της προσανατολισμός δεκαετιών και μάλιστα
σε συνθήκες που οι επιπτώσεις της κρίσης στην ελληνική οικονομία
γίνονται όλο και πιο δραματικές, με τα σημάδια της αποτυχίας να είναι
ήδη ορατά αμέσως μετά τη νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 

3ο Μνημόνιο
Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης δεν

διαφαίνεται πουθενά στον ορίζοντα. Ό, τι και να λέει η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το τρίτο μνημόνιο δείχνει καταδικασμένο να αποτύχει
όπως και τα προηγούμενα. Μόνο που το κόστος για την εργατική τάξη
και τους φτωχούς είναι τεράστιο. Όπως ανυπολόγιστο μπορεί να απο-
δειχθεί το κόστος της επικίνδυνης «πολυδιάστατης» εξωτερικής πολι-
τικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: παραχωρήσεις και πρόσκληση
του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, οικονομικοί, διπλωματικοί και πολεμικοί «άξο-
νες» με το Ισραήλ και τη δικτατορία του Καϊρου. 

Η πολιτική κρίση δεν περιορίζεται στην κυβέρνηση. Στη ΝΔ, ο Μη-
τσοτάκης έχει προβλήματα στην προσπάθειά του για ανασύνταξη. Η
ΝΔ θα συνεχίσει να πιέζεται για στήριξη στην υλοποίηση του τρίτου
μνημόνιου. Η αγανάκτηση ενάντια στα ξεπουλήματα του Τσίπρα εξα-
κολουθεί να είναι αριστερόστροφη.

Υπάρχει ένα νέο κύμα ριζοσπαστικοποίησης, που πλέον εμφανίζεται
και σε διεθνές επίπεδο: Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, εκλογή Κόρμ-
πιν στη Βρετανία, υποψηφιότητα Σάντερς στις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα, η
εργατική τάξη δεν σταμάτησε να μάχεται ούτε μετά την εκλογή ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Από τον πρώτο μήνα διακυβέρνησης ξεκίνησε η μάχη να γυρίσουν
οι απολυμένοι στην ΕΡΤ και αλλού στις δουλειές τους. Ακολούθησαν οι
απεργίες της περσινής άνοιξης ενάντια στην υπογραφή στο Γιούρογ-
κρουπ του Φλεβάρη. Το ΟΧΙ του 62% τον Ιούνη. Το φοβερό κίνημα αλ-
ληλεγγύης στους πρόσφυγες. Και μετά τις εκλογές του Σεπτέμβρη, οι
τρεις πανεργατικές απεργίες. Το μεγαλύτερο κίνημα των αγροτών
ακόμα και από την εποχή του Σημίτη. 

Η ριζοσπαστικοποίηση δεν υποχωρεί, βαθαίνει. Όμως δεν είναι ευθύ-
γραμμη διαδικασία. Παρεμβαίνουν κόμματα που είναι φορείς του ρε-
φορμισμού μέσα στην εργατική τάξη. Η επαναστατική αριστερά έχει
υποχρέωση να μην αφήσει να χαθεί αυτή η ριζοσπαστικοποίηση σε αδιέ-
ξοδους δρόμους. Αυτό μεταφράζεται σε τέσσερα σημαντικά διά ταύτα:

Με τη στρατηγική της καπιταλιστικής διαχείρισης της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να έχει εξελιχθεί σε τρίτο μνημόνιο και φράχτες, επιμέ-
νουμε αντικαπιταλιστικά. 

Συνέχεια στη σελίδα 16 

Με την επαναστατική αριστερά για σοσιαλιστική διέξοδο

Επιμέλεια: Γιώργος Πίττας
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Τ
η συντεταγμένη αποχώρησή τους
ανακοίνωσαν οι μικρομεσαίοι αγρό-
τες της Πανελλαδικής Επιτροπής

των Μπλόκων την Κυριακή 28/2 κατά τη
διάρκεια των εκδηλώσεων τιμής και μνή-
μης για τους νεκρούς της αγροτικής εξέ-
γερσης του 1910 στο Κιλελέρ. Τη Δευτέ-
ρα σταδιακά άρχισαν να αποχωρούν από
τις εθνικές οδούς. 

Για ενάμιση μήνα οι αγρότες, ενώνον-
τας τη δύναμή τους μαζί με τους εργαζό-
μενους, τους επιστημονικούς κλάδους και
τη νεολαία, έφτασαν την κυβέρνηση στα
όρια του εμφράγματος, αναγκάζοντας τον
Κατρούγκαλο και τους υπόλοιπους
υπουργούς να μην έχουν ανακοινώσει
ακόμα την ημερομηνία κατάθεσης ούτε
του ασφαλιστικού ούτε του φορολογικού.

Πρόκειται για ένα σημαντικό δείγμα της
τεράστιας δύναμης που μπορεί να απο-
κτήσει η ενότητα της εργατικής τάξης και
των μικρομεσαίων αγροτών όταν αποφα-
σίζουν να δώσουν κοινή μάχη ενάντια στις
μνημονιακές επιθέσεις κυβέρνησης και
ΕΕ. Η τεράστια πανεργατική απεργία στις
4 Φλεβάρη που εργάτες, αγρότες και αυ-
τοαπασχολούμενοι πλημμύρισαν τις πό-
λεις όλης της χώρας αλλά και το πρωτο-
φανές συλλαλητήριο με το κατέβασμα
των αγροτών στην Αθήνα στις 12 Φλεβά-
ρη είναι παρακαταθήκες για το μέλλον.

“Η κυβέρνηση κάτω από τις κινητοποι-
ήσεις μας, της εργατικής τάξης και των
άλλων λαϊκών στρωμάτων δεν έχει φέρει
ακόμη στη Βουλή το ασφαλιστικό όπως εί-
χε δεσμευτεί με τους συνεταίρους. Επιμέ-
νει όμως, στην αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών όπως έχει δεσμευτεί επικαλού-

μενη τα τεράστια ελλείμματα για τα οποία
δεν ευθύνεται ο λαός”, τονίζεται στην
ανακοίνωση των Μπλόκων.

“Η πείρα από τούτη την μεγάλη κινητο-
ποίηση μας έδειξε ακόμη ότι η κοινή αγω-
νιστική δράση της μικρομεσαίας αγροτιάς
με τους εργατοϋπαλλήλους, τους αυτοα-
πασχολούμενους και τα άλλα λαϊκά στρώ-
ματα, δίνει στον αγώνα πολλαπλάσια δύ-
ναμη και προοπτική”, υπογραμμίζεται
στην ανακοίνωση.

Προφανώς και κανείς δεν έχει εμπιστο-
σύνη ακόμα και σε εκείνες τις μικρές και
ανούσιες υποσχέσεις που Τσίπρας και Κα-
τρούγκαλος έδωσαν στη συνάντηση που
είχαν με την αντιπροσωπεία της επιτρο-
πής των Μπλόκων την Πέμπτη 25/2.

Οι μικρομεσαίοι αγρότες στην ανακοί-
νωσή τους τονίζουν: “Παραμένουμε σε
αγωνιστική επιφυλακή και ετοιμότητα για
τη συνέχιση του αγώνα ανάλογα με το τι
θα προβλέπουν τα νομοσχέδια της κυβέρ-
νησης… Οι όποιες υποσχέσεις για βελτίω-
ση δεν αλλάζουν την ουσία που είναι η λη-
στεία του εισοδήματος του φτωχού αγρό-
τη. Η κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι
όποτε και να έρθουν αυτά τα σχέδια στη
βουλή θα επιδιώξουμε μαζί με τους δι-
κούς μας συμμάχους τους εργατοϋπάλλη-
λους και τα άλλα λαϊκά στρώματα, να μην
ψηφιστούν”, καταλήγει η ανακοίνωση της
Πανελλαδικής Επιτροπής.

Η απάντηση στην καθυστέρηση της κυ-
βέρνησης να κατεβάσει το ασφαλιστικό
δεν πρέπει να είναι η αναμονή, αλλά η ορ-
γάνωση της συνέχειας του αγώνα μαζί με
την εργατική τάξη με πρώτο βήμα νέα πα-
νεργατική απεργία (βλέπε σελίδα 7).

Τον δρόμο προς την πλήρη
δικαίωση παίρνει η υπόθεση
των επιτυχόντων των αδιόρι-
στων του γραπτού διαγωνι-
σμού του ΑΣΕΠ το 1998 για θέ-
σεις του δημοσίου τομέα. 

Ήταν ο δεύτερος και στην
πραγματικότητα ο τελευταίος
γραπτός διαγωνισμός του
ΑΣΕΠ για θέσεις δημοσίου
όπου από λάθη του ΑΣΕΠ και
των υπουργείων έμειναν αδιόρι-
στοι επιτυχόντες με βαθμολο-
γίες γραπτών πολύ μεγαλύτε-
ρες από αυτούς που διορίστη-
καν. Έτσι ξεκίνησε ένας μεγά-
λος και πολύχρονος αγώνας σε
όλα τα επίπεδα. Δικαστήρια,
όπου το ΣτΕ μας δικαίωσε με
29-0 υπέρ, καταλήψεις, πορεί-
ες, πολύμηνη κατάληψη με σκη-
νές έξω από το Υπουργείο Εσω-
τερικών όταν υπουργός ήταν ο
σημερινός ΠτΔ και πολλά άλλα. 

Όλα αυτά τα χρόνια όλοι μας
εργαζόμασταν στο ιδιωτικό το-
μέα, πολλοί βρέθηκαν στην
ανεργία, άλλοι με άθλιες εργα-
σιακές συνθήκες, συμβασιού-
χοι κλπ. Ποτέ όμως δεν σταμα-
τήσαμε να αγωνιζόμαστε και να
διεκδικούμε την ισονομία, την
αξιοκρατία και την δικαιοσύνη.

Η σημερινή κυβέρνηση με άρ-
θρο σε νόμο που ψηφίστηκε από
όλα τα κόμματα, που τα προ-
ηγούμενα χρόνια μας κράταγαν
σε ομηρία, βάζει μπροστά τον
διορισμό των επιτυχόντων. Σί-
γουρα η εξέλιξη αυτή έχει γεμί-
σει ενθουσιασμό τους ελάχι-
στους πλέον αδιόριστους και μέ-
σα από την πολύχρονη αυτή μά-
χη ξέρουμε όλοι μας καλά ότι τί-
ποτα δεν μας χαρίστηκε από κα-
νέναν αλλά ο (μελλοντικός για
την ώρα) διορισμός μας κατα-
κτήθηκε με τεράστια επιμονή,
υπομονή και από τους αγώνες
που δώσαμε όλοι μαζί.

Κατερίνα Πατρικίου

Την Τετάρτη 24/2 στο Φυσικό Ηρακλείου οργανώσαμε συνέ-
λευση με θέμα την δίκη των 12 φοιτητών που δικάζονται στις
10 Μάρτη. Η συνέλευση είχε περίπου 100 άτομα και ήταν η
πιο μαζική συνέλευση της χρονιάς. 

Αυτό δεν ήρθε από το πουθενά αλλά με την συστηματική
δουλειά που κάναμε όλη την βδομάδα, με μαζικές παρεμβά-
σεις και ανακοινώσεις στα μαθήματα με φοιτητές από τα
EAAK, την KOE και από τον αυτόνομο χώρο. 

Το κλίμα μέσα στη συνέλευση ήταν πολύ θετικό και όλοι
συμφωνούσαν ότι η επίθεση αυτή που γίνεται είναι επίθεση
απέναντι στο φοιτητικό κίνημα και το συνδικαλισμό. 

Κερδίσαμε ότι ο φοιτητικός σύλλογος θα κινηθεί αγωνιστι-
κά, δηλαδή ότι την μέρα της δίκης όλοι οι φοιτητές θα βρί-
σκονται έξω από τα δικαστήρια με αποχή από τα μαθήματα,
ζητώντας την αθώωσή τους. 

Πρόγραμμα δράσης

Το πλαίσιο το οποίο κατεβάσαμε μαζί με τις υπόλοιπες αρι-
στερές παρατάξεις υπερψηφίστηκε και βάλαμε ένα πρόγραμ-
μα δράσης με εξορμήσεις κάθε βδομάδα στο κέντρο της πό-
λης και με παρεμβάσεις στις σχολές. Επίσης την Δευτέρα 29/2
πραγματοποιήθηκε παρέμβαση από τους φοιτητικούς συλλό-
γους στο δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου, καλώντας το να πά-
ρει θέση και να συμπαρασταθεί στους φοιτητές που διώκονται.
Όλες οι παρατάξεις του συμβουλίου καταδίκασαν την ποινικο-
ποίηση της συνδικαλιστικής δράσης των φοιτητών και δεσμεύ-
θηκαν για την σύνταξη ενός ψηφίσματος συμπαράστασης. 

Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο απαιτώντας την πλήρη
αθώωση των φοιτητών. Ψηφίσματα στήριξης έχουμε πάρει από
σωματεία όπως είναι η ΠΕΝΕΝ, η ΕΛΜΕ, το ΕΚΗ, η ΔΟΕ, καθώς
και από πολλούς φοιτητικούς συλλόγους από το Ηράκλειο, την
Πάτρα, το Ρέθυμνο, τα Γιάννενα, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.                                           

Νίκη Ζουγανέλη

Π
ρόταση προς την ΑΔΕΔΥ για
48ωρη απεργία όταν κατατε-
θεί το νομοσχέδιο του ασφα-

λιστικού αποφάσισε η Συνέλευση
Προέδρων των ΕΛΜΕ το Σάββατο 27
Φλεβάρη. 

Η απόφαση οδηγεί σε στάση ανα-
μονής τους καθηγητές την ώρα που
η κυβέρνηση βρίσκεται στριμωγμένη
κάτω από το βάρος των μεγάλων αν-
τιστάσεων, ιδιαίτερα μετά τη Γενική
Απεργία στις 4 Φλεβάρη. Μια από-
φαση κλιμάκωσης από την ΟΛΜΕ θα
είχε ιδιαίτερη αξία αφού είναι μια
από τις μεγαλύτερες Ομοσπονδίες
εργαζόμενων. 

Aπό την άλλη σε πραξικόπημα
προχώρησε η πλειοψηφία του ΔΣ
της ΟΛΜΕ όσον αφορά το ζήτημα
της συμμετοχής στον υποτιθέμενο
«Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία». 

Οι Πρόεδροι των ΕΛΜΕ Α’ Δυτικής
Αττικής, Γ’ Δυτικής Αττικής, Άνω
Λιοσίων-Ζεφειρίου-Φυλής, Ε’ Αθή-
νας, Καλλιθέας-Νέας Σμύρνης-Μο-
σχάτου, Γ’ Δυτικής Αττικής, Γ’ ΕΛΜΕ

Θεσσαλονίκης, Χανίων, Σάμου και
Ικαρίας-Φούρνων καταγγέλλουν ότι
στη Συνέλευση Προέδρων «τέθηκε
ψήφισμα κατά του κυβερνητικού
διαλόγου που είχε υπογραφεί από
31 ΕΛΜΕ. Σε σύνολο 68 ΕΛΜΕ κατα-
μετρήθηκαν 34 ΕΛΜΕ κατά του δια-
λόγου, 15 ΕΛΜΕ υπέρ και 19 ΕΛΜΕ
λευκό. Σε αυτό το αποτέλεσμα η
πλειοψηφία του ΔΣ της ΟΛΜΕ, δέ-

χτηκε να συνυπολογιστούν οι ψήφοι
προέδρων ΕΛΜΕ που είχαν αποχω-
ρήσει (Μαγνησίας, Κικλίς) και δεν
ήταν κατά του διαλόγου, παραβλέ-
ποντας ότι είχαν αποχωρήσει κι άλ-
λοι πρόεδροι που υπέγραφαν το ψή-
φισμα κατά του διαλόγου (Ευρυτα-
νίας, Ηλείας). Πρόεδρος ΕΛΜΕ (Γ’
Αθήνας) ψήφισε λευκό, ενώ η από-
φαση του σωματείου του ήταν για

απόρριψη του κυβερνητικού διαλό-
γου. Παρόλα τα μαγειρέματα επειδή
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
ήταν οριακό και υπήρχαν ενστάσεις,
πρόεδρος και γραμματέας του ΔΣ
της ΟΛΜΕ διέλυσαν τη ΓΣ, λέγοντας
ότι τα υπόλοιπα θα συζητηθούν στο
ΔΣ». 

Η παράταξη των Παρεμβάσεων
στη Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας σε ανακοίνωσή
της σημειώνει: «Στη ΓΣ της ΕΛΜΕ
μας δεν υπήρξε καμιά τοποθέτηση
υπέρ του διαλόγου και η απόφαση
ήταν ομόφωνη και αποτέλεσμα σύν-
θεσης. Γι’�αυτό δε δεχτήκαμε αλλα-
γή αυτής της απόφασης από το ΔΣ
της ΕΛΜΕ, όταν η Ενωτική Πρωτο-
βουλία (ΣΥΝΕΚ) έθεσε το θέμα και
το παραπέμψαμε σε επόμενη ΓΣ.

Καλούμε την Ενωτική Πρωτοβου-
λία και τα μέλη της στο ΔΣ να επα-
νορθώσουν αυτή την αντιδημοκρατι-
κή στάση, ζητώντας την επανόρθω-
ση ψήφου της Γ� ΕΛΜΕ Αθήνας στη
ΓΣ Προέδρων».

Στάση εργασίας από την αρχή του
ωραρίου μέχρι τις 8πμ πραγματο-
ποίησε το Σωματείο Ηλεκτροδηγών
της ΣΤΑΣΥ ΑΕ την Τρίτη 1 Μάρτη. 

Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για
τη στάση της Διοίκησης και σημει-
ώνουν ότι «ζητάμε από τη Διοίκηση
να μη θέτει υπό αμφισβήτηση τα ήδη
ισχύοντα άρθρα της Συλλογικής Σύμ-
βασης Εργασίας και να πραγματο-
ποιήσει την πλήρη εφαρμογή τους».  

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Κάτω τα χέρια 
από τους φοιτητές 
του Φυσικού

ΑΓΡΟΤΕΣ  “Άλλες μορφές”;

Η δικαίωση
άργησε 
18 χρόνια

ΟΛΜΕ Λαθροχειρίες με το διάλογο

ΣΤΑΣΥ
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Τραγικός θάνατος νοσηλεύτριας
της Μονάδας Εντατικής Θερα-

πείας στο νοσοκομείο Αμαλία Φλέ-
μινγκ τη Δευτέρα 29/2. 

Σε σχετική ανακοίνωση το σωμα-
τείο αναφέρει: «το Αμαλία Φλέμινγκ
βυθίστηκε στη θλίψη. Από ένα τραγι-
κό δυστύχημα, αναπάντεχο, από
ένα  χωρίς λόγο γύρισμα της τύχης,
την ώρα της δουλειάς, έφυγε πολύ
πρόωρα από κοντά μας, το γελαστό
παιδί, η συναδέλφισσά μας Χρύσα
Ρόβα». 

Η Εργατική Αλληλεγγύη επικοινώ-
νησε με τον πρόεδρο του συλλόγου
εργαζομένων του νοσοκομείου Δη-
μήτρη Περίχαρο ο οποίος δήλωσε
«Το ατύχημα έγινε στην προσπάθεια
της να μπει στην μονάδα από το πα-
ράθυρο του φωταγωγού γιατί είχε
κλειστεί έξω από την μονάδα και δεν
υπήρχε κανείς συνάδελφος της εκεί-
νη την στιγμή στην μονάδα. Η αγω-
νία της όμως για τους δύο ασθενείς
που υπήρχαν εκείνη την στιγμή μέσα
στην μονάδα ήταν μεγάλη, γεγονός
που τελικά της στοίχισε τη ζωή της.
Η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη στις
12μ στα Γρεβενά και το σωματείο
μας βάζει πούλμαν για να μπορέ-
σουν οι συνάδελφοι να αποχαιρετή-
σουν τη Χρύσα».

Θυμίζουμε ότι το νοσοκομείο Αμα-
λία Φλέμινγκ έχει χτυπηθεί σκληρά
από τις μνημονιακές πολιτικές, έχουν
καταργηθεί κρεβάτια και κλινικές,
πάνω από 300 εργαζόμενοι έχουν
μεταφερθεί σε άλλα νοσοκομεία και
η πίεση σε γιατρούς και νοσηλευτές
για να «βγει η βάρδια» δεν αντέχεται.
Ο μόνος λόγος που το νοσοκομείο
μέχρι τώρα δεν έχει βάλει λουκέτο
είναι επειδή το προσωπικό του και
φορείς της περιοχής αντιστάθηκαν
με πείσμα στα σχέδια των κυβερνή-
σεων και των διοικήσεων.

Τραγικός
θάνατος
νοσηλεύτριας
στο Αμαλία
Φλέμινγκ

Μαζικό αποκλεισμό του Δικαστικού Μεγάρου
και συναυλία στην κεντρική είσοδο, την Τρίτη 1
Μάρτη, οργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσ-
σαλονίκης στα πλαίσια της πανελλαδικής αποχής
των δικηγόρων ενάντια στο ασφαλιστικό νομο-
σχέδιο της κυβέρνησης. Η αποχή συνεχίζεται μέ-
χρι τις 4 Μάρτη. Την Τετάρτη 2/3 συνεδριάζει η
Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλ-
λόγων για να αποφασίσει την περαιτέρω στάση
του κλάδου. 

Α
πόφαση για 48ωρες επαναλαμβανόμενες
απεργίες με ανοιχτή ημερομηνία ανακοί-
νωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ

ενάντια στο ασφαλιστικό σφαγείο της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η απόφαση ήρθε μετά από
σύσκεψη της Ομοσπονδίας Συντακτών με τα ΔΣ
των Ενώσεων των εργαζόμενων στα ΜΜΕ το πε-
ρασμένο Σάββατο 27 Φλεβάρη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στη σύσκεψη
“διατρανώθηκε η αταλάντευτη θέση του κλάδου
για: Τη διατήρηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ως ανεξάρτη-
του, ενιαίου και αυτοτελούς Ταμείου στα ΜΜΕ, με
ένταξη στην ασφάλισή του όλων των κατηγοριών
εργαζομένων στα Μέσα Ενημέρωσης. Τη διασφά-
λιση του αγγελιοσήμου, με επέκτασή του στα δια-
δικτυακά ΜΜΕ, ως πόρους χρηματοδότησης των
Ταμείων μας κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
Καταδικάστηκε κάθε προσπάθεια για την κατάρ-
γηση της αυτονομίας και αυτοτέλειας των ασφα-
λιστικών Ταμείων των εργαζομένων στα ΜΜΕ, της
δήμευσης των αποθεματικών τους και την κατάρ-
γηση του βασικού τους εσόδου, του αγγελιοσή-
μου και φυσικά δεν πρέπει να πάψει να χρηματο-
δοτεί το ασφαλιστικό των εργαζομένων στον Τύ-
πο. Ταυτόχρονα εκφράστηκε η δυσαρέσκεια για
την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της κυβέρνησης
να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στα αιτήματά
μας. Από τους περισσότερους ομιλητές κρίθηκαν
αρνητικά και απορρίφθηκαν οι ρυθμίσεις που
προτείνει το υπουργείο Εργασίας, ως αντίθετες
με τις θέσεις του κλάδου για το Ασφαλιστικό”.

Η ηγεσία της ΠΟΕΣΥ αναγκάζεται να πάρει
αυτή την απόφαση κάτω από την πίεση δύο πα-
ραγόντων. Ο πρώτος είναι ότι οι συναντήσεις
και τα παζάρια που έκανε με τον Κατρούγκαλο
και το υπουργείο το προηγούμενο διάστημα, με
την αυταπάτη ότι θα κερδίσει καμία εξαίρεση
από την επίθεση, απέτυχαν. Ο δεύτερος είναι η
διάθεση της πλειοψηφίας της βάσης του κλά-
δου που όχι μόνο δεν συμφωνούσε με αυτά τα
παζάρια αλλά και διεκδικούσε την κλιμάκωση
του αγώνα μαζί με όλους τους εργαζόμενους.

Αυτό φάνηκε και στη συνέλευση που κάλεσε η
ΕΣΗΕΑ την περασμένη Τετάρτη 24 Φλεβάρη.
Παρότι δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαι-
τούμενη απαρτία και ονομάστηκε συγκέντρωση -
η ηγεσία της Ένωσης κάλεσε 5ωρη στάση εργα-
σίας και όχι 24ωρη απεργία όπως θα όφειλε για
να διευκολύνει όλα τα μέλη της να συμμετέχουν-
συγκεντρώθηκαν πάνω από 500 δημοσιογράφοι.
Ενώ, αντίθετα με την εισήγηση του προέδρου
της Ένωσης που δεν πρότεινε τίποτα και πέταξε
το μπαλάκι στο ακροατήριο λέγοντας “να ακού-

σουμε τις δικές σας απόψεις”, οι φωνές που μί-
λησαν ενάντια στις διαπραγματεύσεις με τον Κα-
τρούγκαλο και για κλιμάκωση του αγώνα με
απεργία διαρκείας ήταν αυτές που κέρδισαν τα
περισσότερα χειροκροτήματα. Η Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή ήταν ανάμεσα σε αυτές.

“Έχουμε μια κυβέρνηση που αντί να σκίσει τα
μνημόνια που έλεγε, υπέγραψε καινούργιο μνη-
μόνιο και το εφαρμόζει, γιατί αυτές είναι οι εντο-
λές των δανειστών, αυτές είναι οι εντολές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ”, είπε ο Νά-
σος Μπράτσος από τους Financial Crimes που
συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία για την Ανα-
τροπή. “Όσοι δεν το λένε, στην πραγματικότητα
καλλιεργούν την αυταπάτη ότι μπορούν να πε-
τύχουν, μέσα από διάφορες διαπραγματεύσεις
και άκρες που νομίζουν ότι έχουν ακόμα στα κυ-
βερνητικά επιτελεία, εξαιρέσεις την ίδια ώρα
που καίγεται ο τόπος...

Απεργιακή κλιμάκωση

Σαν Πρωτοβουλία για την Ανατροπή θεωρού-
με ότι χρειάζεται απεργιακή κλιμάκωση καταρ-
χήν με 48ωρη απεργία στις αρχές Μάρτη και συ-
νέχεια αμέσως μετά. Μέχρι τότε συνελεύσεις
στους χώρους δουλειάς γιατί δεν υπάρχει η ενη-
μέρωση που πρέπει στους συναδέλφους, στο τί
γίνεται με το ασφαλιστικό και με τα υπόλοιπα ερ-
γασιακά. Εξωστρέφεια του κλάδου, να βρει άλ-
λους κλάδους που αγωνίζονται όπως ήρθαν σή-
μερα εδώ οι εργαζόμενοι από την κλινική Νέον
Αθήναιον γιατί είναι απλήρωτοι όλο αυτόν καιρό
όπως μας είπαν. Χρειάζεται να πάμε στα μπλόκα,
να πάμε και μέχρι τον Πειραιά στους συναδέλ-
φους που απεργούν ενάντια στο κάτεργο της
COSCO. Μόνο έτσι μπορούμε να χτίσουμε κοι-

νωνικές συμμαχίες και να μην υπάρχει η ρετσινιά
του συντεχνιασμού. Και τέλος χρειάζεται και ένα
ανοιχτό συνέδριο για το ασφαλιστικό, μια πρότα-
ση που είχαμε καταθέσει και είχε γίνει αποδεκτή
από την ΠΟΕΣΥ και δυστυχώς υπαναχώρησε και
το Σάββατο καλεί μια σύσκεψη ΔΣ και μόνο.
Χρειάζεται να ανοίξουμε τις διαδικασίες βάσης,
να συζητάει ο κόσμος και να οργανώνεται”.

“Η δική μας πρόταση, της Πρωτοβουλίας για
την Ανατροπή, είναι ξεκάθαρη”, είπε η Πόπη Χρι-
στοδουλίδου, “Μιλάμε για απεργία διαρκείας. Δε
μιλάμε για 24ωρες, για τουφεκιά στον αέρα...
Απεργία διαρκείας και να βγάλουμε εμείς εφημε-
ρίδα δική μας που να λέει τα προβλήματα όλου
του κόσμου και όλων των εργαζομένων, από το
λιμάνι μέχρι τους αγρότες. Δικό μας ραδιόφωνο,
δική μας τηλεόραση που να μιλάνε μόνο για αυ-
τά που κάνει η μνημονιακή κυβέρνηση μαζί με το
ΔΝΤ για να πνίξει τον εργαζόμενο λαό”.

Το κρίσιμο τώρα είναι να υλοποιηθεί η απόφα-
ση. Δεν πρέπει να υπάρξει καμία εμπιστοσύνη
στην ηγεσία της ΠΟΕΣΥ και των Ενώσεων ότι θα
φτάσουν να κηρύξουν την απεργία διαρκείας.
Και μόνο το ότι αφήνουν ανοιχτή την ημερομη-
νία και μιλούν πρώτα για στάδιο “προετοιμασίας
μέσω επισκέψεων στα ΜΜΕ και ενημέρωσης
των μελών” -όπως είπαν στην συνεδρίαση του
Μεικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ την Δευτέρα 29
Φλεβάρη- δείχνει την άμεση ανάγκη της κινητο-
ποίησης της βάσης με συνελεύσεις και συγκεν-
τρώσεις στα μαγαζιά που να απαιτούν την υλο-
ποίησή της. Κάθε δύναμη της αριστεράς στον
κλάδο χρειάζεται να μπει μπροστά σε αυτή την
προσπάθεια της οργάνωσης από τα κάτω.

Λ.Β.

ΜΜΕ 48ωρες αποφάσισε η ΠΟΕΣΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3/2 απεργοί των ΜΜΕ στη Σταδίου
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σελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Ο
Ουμπέρτο Έκο που πέθανε
την προηγούμενη βδομάδα
σε ηλικία 84 ετών, υπήρξε

ένας από τους σημαντικούς συγγρα-
φείς και θεωρητικούς από το ‘60 και
μετά. Οι θεωρητικές του αφετηρίες
ήταν η μεσαιωνική Ιστορία, η Αισθη-
τική και η Σημειολογία. Οι ισχυρότε-
ρες λογοτεχνικές του επιρροές ήταν
οι μεγάλοι μοντερνιστές του 20ου
αιώνα, και ιδιαίτερα ο Τζέιμς Τζόυς,
και ο Μπόρχες. 

Από την δεκαετία του ’50, εκτός
της ακαδημαϊκής του καριέρας, ο
Έκο συνεργάζεται με την RAI, την
ιταλική κρατική τηλεόραση, ενώ αρ-
θρογραφεί στη La Stampa και την
La Republica.

Τα άρθρα του κινούνται ανάμεσα
στις ακαδημαϊκές του γνώσεις για
την αισθητική και την σημειολογία
και τα ζητήματα της καθημερινότη-
τας και την λαϊκή κουλτούρα. Τα
χρόνια αυτά ασχολείται ιδιαίτερα με
το κιτς και την Ποπ Αρτ.

Από την εκτεταμένη αρθρογραφία
του είναι εμφανής η ανάγκη του να
συμμετέχει στην τρέχουσα πραγμα-
τικότητα, όχι σπάνια έχοντας την αί-
σθηση του επείγοντος (π.χ. σφαγή
στην Τιεναμέν και τις εκτελέσεις που
την ακολούθησαν). 

Το 1963, ιδρύει με 33 ακόμα καλ-
λιτέχνες το Gruppo 63, όπου γεννιέ-
ται επίσημα η Neoavanguardia, ένα
καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό κίνημα
με σκοπό να ταράξει τα νερά της
παραδοσιακής λογοτεχνίας. Σημαν-
τικό εδώ είναι το “Ανοιχτό Έργο”
του Έκο που οραματίζεται ένα έργο
ανοιχτό ερμηνευτικά στον αναγνώ-
στη. Η ομάδα πειραματίζεται γύρω
από μια λογοτεχνία χωρίς κλασική
φόρμα, ήρωες και χωρίς πλοκή. Η
Neoavanguardia έχει ανοιχτούς πο-
λιτικούς δεσμούς με την Αριστερά
(σε τέτοιο βαθμό ώστε για αρκετά
χρόνια να παραμένει ελάχιστα γνω-
στή στις ΗΠΑ). Η πολιτική της κριτι-
κή στοχεύει ιδιαίτερα στη σύγκρου-
ση με τον καταναλωτισμό που προ-
ωθείται μέσα από τα ΜΜΕ και την
βιομηχανοποιημένη κοινωνία. 

Η πολιτική συγκυρία σαρώνει τις
εξελίξεις. Η ομάδα ουσιαστικά δια-
λύεται ως το καλοκαίρι του ‘69 μέσα
από τις εκρηκτικές πιέσεις που βάζει
το κίνημα - το «καυτό φθινόπωρο
του �69», όπως έχει επικρατήσει να
αναφέρεται.

Όπως γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος,
η πολιτική οδύσσεια της γενιάς του
1968 είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την
πλατιά αποδοχή των ιδεών της επο-
χής του μεταμοντέρνου στην δεκαε-

τία του �80. Ο Έκο, που επηρεαζό-
ταν από την Αριστερά χωρίς να είναι
ποτέ στρατευμένος, αποτελεί χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα, αν και σί-
γουρα όχι το πιο συντηρητικό. 

Το 1980 γίνεται γνωστός στο ευρύ
κοινό με το πρώτο του μυθιστόρημα,
το Όνομα του Ρόδου, που τα επόμε-
να χρόνια θα πουλήσει πάνω από 10
εκατομμύρια αντίτυπα και θα μετα-
φραστεί σε πάνω από 30 γλώσσες.
Με το βιβλίο αυτό ο Έκο συνδέεται
ρητά με τον μεταμοντερνισμό. 

Πρόκειται για ένα αριστοτεχνικά
δομημένο ιστορικό μυθιστόρημα μυ-
στηρίου. Εκτυλίσσεται στον Μεσαί-
ωνα (την φαντασιακή επικαιρότητα
του συγγραφέα - όπως ο ίδιος λέει),
σε ένα μοναστήρι, όπου κατά την
αναμονή της έναρξης ενός σημαντι-
κού θρησκευτικού γεγονότος, συμ-
βαίνουν συνεχόμενοι φόνοι. 

Μεταμοντερνισμός

Το βιβλίο είναι πολυεπίπεδο, με
πολυάριθμες αναφορές σε άλλα κεί-
μενα και αρκετή δόση ειρωνείας.
Πολλά από τα χαρακτηριστικά του
μεταμοντερνισμού στη λογοτεχνία
αναγνωρίζονται στο βιβλίο. Η βιβλιο-
θήκη του μοναστηριού, κομβική
στην πλοκή, είναι δομημένη σαν λα-
βύρινθος με πολλά αδιέξοδα περά-
σματα. Με λίγη βοήθεια ο ήρωας κα-
ταφέρνει να βγει. Όμως ο κόσμος
όπου ζει είναι ένας λαβύρινθος με
την μορφή του ριζώματος – χωρίς
κέντρο, χωρίς περιφέρεια, εν δυνά-
μει αέναος. Ουσιαστικά είναι ένας
κόσμος μη δομημένος, και άρα αδύ-
νατο να τον ερμηνεύσεις. 

Ο μεταμοντερνισμός σήμερα φαί-
νεται να έχει χάσει την προηγούμενη
αίγλη του. Ο Έκο υπήρξε εκφρα-
στής αυτής της εποχής αλλά παρα-
μένει ένας γοητευτικός συγγραφέας
που ποτέ δεν υποτίμησε τον ανα-
γνώστη. «…Πιστεύω πως για ν’ αφη-
γηθείς πρέπει πρώτα να κατασκευά-
σεις έναν κόσμο, όσο το δυνατό πιο
εμπλουτισμένο από τις έσχατες λε-
πτομέρειες», γράφει. Ίσως αυτό
ήταν το πιο καλό του σημείο, αυτό
που τον έκανε αγαπητό σε τόσο με-
γάλο και ετερόκλητο κοινό, η αγάπη
στις πραγματικές λεπτομέρειες της
ζωής. 

Σύλβια Φεσσά
Υ.Γ. Μια γνωριμία με τον Έκο, τις

αναζητήσεις της Neoavanguardia,
αλλά και το πώς εντάσσεται ο ίδιος
ως φορέας και ως ενεργός εκφρα-
στής στην εποχή του μεταμοντερνι-
σμού, είναι το «Επιμύθιο στο Όνομα
του Ρόδου» (πρώτη έκδοση 1980). 

O αντιφατικός
Ουμπέρτο Έκο

Η
66η Μπερλινάλε, το μεγάλο κινηματογραφικό
φεστιβάλ του Βερολίνου ξεκίνησε με τη μετα-
μοντέρνα κωμωδία «Hail Caesar» των αδελ-

φών Κοέν, μια ματαιόδοξη προσπάθεια χιουμοριστι-
κής αναβίωσης του μεγαλείου του Χόλιγουντ του
1950. Όμως μέσα κι έξω από τις αίθουσες η θεματο-
λογία των ταινιών και η συζήτηση δεν έπαψε να περι-
στρέφεται γύρω από την κρίση, την προσφυγιά, το
ρατσισμό, τον πόλεμο.  Η βράβευση του ντοκιμαντέρ
για τη Λαμπεντούζα «Fuocoammare» και της Βοσνια-
κής ταινίας «Θάνατος στο Σαράγιεβο» είναι μια έν-
δειξη. Αξίζει να αναφερθεί η τεράστια αίσθηση που
έκαναν έργα με σκληρό πολιτικό περιεχόμενο: 

«Γράμματα από τον πόλεμο» λέγεται η ασπρόμαυ-
ρη ταινία του Πορτογάλου Ίβο Φερέιρα που βασίζε-
ται στις επιστολές ενός ιδεαλιστή γιατρού προς τη
γυναίκα του, πριν αφήσει τα κόκκαλά του στην Αγκό-
λα πολεμώντας τους αντάρτες με τον Πορτογαλικό
στρατό το 1970-71. 

Ο Άλεξ Γκίμπνεϊ (γνωστός μας από το θαυμάσιο
«Καρχαρίες στο δωμάτιο» για την πολυεθνική ΕΝ-
RON) επανήλθε με το προκλητικό ντοκιμαντέρ «Zero
Days», στο οποίο ισχυρίζεται και τεκμηριώνει ότι
Αμερικανικά και Ισραηλινά εργαστήρια από χάκερς
έχουν επιτεθεί στο σύστημα πυρηνικών υποδομών
του Ιράν, με καταστροφικά απρόβλεπτες για την αν-
θρωπότητα συνέπειες!

Ο Λαβ Ντίας από τις Φιλιππίνες παρουσίασε το
οκτάωρο έπος «Νανούρισμα για ένα θλιμμένο μυστι-
κό». Ανατρέχει στον πόλεμο της ανεξαρτησίας των
Φιλιππίνων από τους Ισπανούς το 1896 και στη ζωή
του ηγέτη της ανεξαρτησίας Αντρές Μπονιφάσιο ιν-
τε Κάστρο

Ο Σπάικ Λι, που πρόσφατα έκφρασε έντονα τις
επικρίσεις του για τον αποκλεισμό των μαύρων στα
βραβεία Όσκαρ, κατέβηκε με το «Chi-Raq», μια εκ-
δοχή της Λυσιστράτης του Αριστοφάνη, μεταφερμέ-
νη στο σημερινό Σικάγο, όπου μαίνεται ο πόλεμος
μεταξύ συμμοριών. Μια σουρεαλιστική ταινία που
βγαίνει από την καθημερινότητα των μαύρων κοινο-
τήτων και συνδέεται με τα κινήματα και το «Occupy

wall street», δίνοντάς μας μια φρέσκια εικόνα της
«άλλης Αμερικής», που δεν χωράει στις κυρίαρχες
αντιλήψεις . 

Το «Soy Nero» ακολουθεί έναν Μεξικανό μετανά-
στη, ο οποίος στην αναζήτηση του Αμερικάνικου
ονείρου (χαρτιά και δουλειά), στρατολογείται στον
Αμερικανικό στρατό και βρίσκεται σε αποστολές αυ-
τοκτονίας στη Μέση Ανατολή.  

Η συζήτηση φούντωνε ακόμη και στις συνεντεύ-
ξεις Tύπου: Ο γιατρός της Λαμπεντούζα, ένα από τα
δυο βασικά πρόσωπα του «Fuocoamare» δεν δίστα-
σε να ξεσπαθώσει κατά των «μεγάλων δυνάμεων και
της Φρόντεξ» που επιτηρεί το νησί, προκαλώντας
ακόμη περισσότερους θανάτους και ατυχήματα. Ο
Τζωρτζ Κλούνεϊ ρωτήθηκε αν πρόκειται να γυρίσει το
«Συριάνα 2» για τον πόλεμο της Σύριας. Το ίδιο το
φεστιβάλ είχε στήσει κουτιά οικονομικής ενίσχυσης
για τους πρόσφυγες!

Δεν ήταν όλες οι ταινίες πετυχημένες. Η μεταφο-
ρά του σπουδαίου μυθιστορήματος του Χανς Φάλαν-
τα «Μόνος στο Βερολίνο» υπολειπόταν σε  σχέση με
το λογοτεχνικό έργο. Ορθά επικρίθηκε ο μεγάλος
αριθμός Δυτικών, mainstream  ταινιών. Ο Τόμας  Βίν-
τεμπεργκ (Κολλεκτίβα) χρωμάτισε μια ζοφερή εικόνα
για την Ευρώπη, ανατρέχοντας σε αδιέξοδα παρα-
δείγματα συμβίωσης στη Δανία της δεκαετίας του
’70. Μεγάλη απογοήτευση ο Μάικλ Μουρ. Η πολυα-
ναμενόμενη ταινία του «Πού να εισβάλουμε τώρα;»
επικρίνει ασφαλώς τις ΗΠΑ, αλλά δυστυχώς αναζητά
την εναλλακτική λύση σε ασήμαντα (και όχι και τόσο
ακριβή) παραδείγματα από την «φωτισμένη» Ευρώ-
πη. Είναι θλιβερό να βλέπεις ανθρώπους του κινήμα-
τος να υμνούν χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η
Σλοβενία κ.α. αναζητώντας ρεαλιστική διέξοδο στην
κρίση. Αντίθετα, εντυπωσίασαν «μικρές» παραγωγές
που φιλοξενήθηκαν στους κύκλους «Πανόραμα» και
«Φόρουμ», καθώς και η πληθώρα ταινιών με
LGBTQ+ αναφορές, που διαγωνίστηκαν για το βρα-
βείο Teddy.

Δήμητρα Κυρίλλου

Oι πρόσφυγες στην Μπερλινάλε



Σ
τις 2 Μάρτη 1921 οι ναύτες της Κρον-
στάνδης στασίασαν και πήραν υπό τον
έλεγχό τους το νησί-φρούριο που βρίσκε-

ται σε απόσταση αναπνοής από την Πετρούπο-
λη. Εκλέξανε μια Προσωρινή Επαναστατική Επι-
τροπή και ενέκριναν μια λίστα αιτημάτων.

Ζητούσαν ελεύθερες εκλογές με μυστική
ψηφοφορία για τα σοβιέτ, τέλος στις έκτακτες
εξουσίες που είχε συγκεντρώσει στα χέρια του
το κόμμα των Μπολσεβίκων, απελευθέρωση
εσέρων και μενσεβίκων πολιτικών κρατούμε-
νων, κατάργηση των αποσπασμάτων επίταξης
σταριού και ζώων από τα χωριά και γενικά άρ-
ση των περιορισμών στις δραστηριότητες των
μικρεμπόρων και μικροπαραγωγών.

Στις 6 Μάρτη απέρριψαν την πρόταση του
Σοβιέτ της Πετρούπολης να στείλει μια αντι-
προσωπεία στο νησί. Την επόμενη μέρα ξεκί-
νησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η πρώτη -
πρόχειρα οργανωμένη - επίθεση αποκρούστη-
κε. Η τελική επίθεση ξεκίνησε στις 16 Μάρτη.
Το νησί καταλήφθηκε, η ηγεσία της εξέγερσης
διέφυγε στην Φινλανδία. 

Τα θύματα ήταν χιλιάδες κι από τις δυο
πλευρές. Οι απώλειες του Κόκκινου Στρατού
και των εθελοντών κομμουνιστών έφτασαν τις
δέκα χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και πνιγμέ-
νους· οι έφοδοι γίνονταν πάνω στο πάγο που
έσπαγε από τις οβίδες. Εκατοντάδες ήταν οι
νεκροί των εξεγερμένων κατά τη διάρκεια της
μάχης και ένας άγνωστος αριθμός εκτελέστη-
κε στην συνέχεια (παρόλο που οι αριθμοί που
δίνονται είναι αμφισβητήσιμοι).  

Από τότε μέχρι σήμερα η εξέγερση της
Κρονστάνδης έχει γίνει το σύμβολο όσων υπο-
στηρίζουν ότι υπάρχει μια ευθεία γραμμή που
ενώνει τον Λένιν (και τον Τρότσκι) με τον Στά-
λιν. Για τους φιλελεύθερους αστούς η Κρον-
στάνδη είναι η απόδειξη ότι κάθε επανάσταση
οδηγεί σε «ολοκληρωτισμό». Για τους αναρχι-
κούς είναι η έκφραση της γνήσιας ρωσικής
επανάστασης που έπνιξαν οι δικτατορικοί και
αυταρχικοί μπολσεβίκοι: τα «ελεύθερα σοβιέτ»
απέναντι στη «δικτατορία του κόμματος». 

Αυτή είναι μια απλουστευτική και παραπλα-
νητική εικόνα. Δεν παίρνει υπόψη τις συνθήκες
στις οποίες εκδηλώθηκε η εξέγερση και τα
πραγματικά διλήμματα των μπολσεβίκων. 

Στις αρχές του 1921 ο εμφύλιος πόλεμος -και η
στρατιωτική επέμβαση των ιμπεριαλιστών- είχε τε-
λειώσει. Στα μέσα του 1920 το τελευταίο οχυρό
των Λευκών (της αντεπανάστασης) στην Κριμαία
είχε πέσει. Ο πόλεμος με την Πολωνία είχε τελει-
ώσει. Όμως, ακόμα δεν είχε υπογραφεί συνθήκη
ειρήνης. Επίσης, ο στρατηγός Βράγγελ, που είχε
ηττηθεί στην Κριμαία, διατηρούσε ακόμα ογδόντα
χιλιάδες στρατό στα σύνορα της επαναστατικής
Ρωσίας. Παράλληλα συνεχιζόταν ο οικονομικός
πόλεμος. Οι Σύμμαχοι είχαν επιβάλλει οικονομικό
αποκλεισμό στην Ρωσία των Σοβιέτ -η πρώτη μι-
κρή ρωγμή ήρθε μόλις τον Μάρτη του 1921.

Το χειρότερο, όμως, ήταν η κοινωνική και οι-
κονομική καταστροφή που είχαν φέρει οχτώ
χρόνια άγριου πολέμου. Το 1921-22 ήταν χρο-
νιά λιμού και τύφου που κόστισε έξι εκατομμύ-
ρια ζωές. Στα τέλη του 1920 η βιομηχανική πα-
ραγωγή ήταν στο 1/5 του επιπέδου του 1913.
Οι πόλεις, ιδιαίτερα η Πετρούπολη και η Μό-
σχα τα λίκνα της επανάστασης το 1917, ερή-
μωναν· αργοπέθαιναν είναι η ακριβέστερη πε-
ριγραφή. Το 1917 η πρώτη είχε 2,5 εκατομμύ-
ρια κατοίκους και τη μεγαλύτερη συγκέντρω-
ση βιομηχανικών εργατών στον κόσμο. Στις
αρχές του 1921 είχε μόλις 750 χιλιάδες και
εκείνον τον Φλεβάρη η κυβέρνηση αναγκάστη-

κε να κλείσει εξήντα από τα εργοστάσια που
υπολειτουργούσαν λόγω έλλειψης πρώτων
υλών και καυσίμων. Ακόμα και το σιδηροδρο-
μικό δίκτυο είχε διαλυθεί.

Σε αυτές τις συνθήκες τα σοβιέτ γινόταν η
σκιά του παλιού εαυτού τους. Οι εργάτες και
οι εργάτριες που τα είχαν δημιουργήσει είχαν
πάει στο μέτωπο, αναλάμβαναν θέσεις στο μη-
χανισμό του κράτους και του κόμματος ή απλά
διέρρεαν στα χωριά για να επιβιώσουν.  

Δυσαρέσκεια 

Για να θρέψουν τις πόλεις και να κρατήσουν
τον Κόκκινο Στρατό - έφτασε τα πέντε εκατομ-
μύρια το 1920 - οι μπολσεβίκοι αναγκάστηκαν
να καταφύγουν στα μέτρα του λεγόμενου «Πο-
λεμικού Κομμουνισμού» στη διάρκεια του εμ-
φύλιου. Οι εμπορικές ανταλλαγές ανάμεσα
στις πόλεις και τα χωριά μπήκαν κάτω από αυ-
στηρό έλεγχο. Ειδικά αποσπάσματα επιτάσσα-
νε το λιγοστό στάρι που περίσσευε από τους
αγρότες. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος: οι πόλεις
δεν είχαν να δώσουν τίποτα στην ύπαιθρο σε
αντάλλαγμα. Το μέτρο δεν είχε τίποτα το κομ-
μουνιστικό: είχε πρωτοεφαρμοστεί από το
τσαρικό καθεστώς το 1916, το συνέχισε η κυ-
βέρνηση Κερένσκι. Για τους μπολσεβίκους
ήταν ένα μέτρο απελπισίας, αλλά απαραίτητο. 

Η εργατική τάξη πήρε την εξουσία στην Ρω-
σία τον Οκτώβρη του 1917 στηριγμένη και στην
εξέγερση των αγροτών -η συντριπτική πλειοψη-
φία των φαντάρων ήταν αγρότες με στολή.
Όμως, τα συμφέροντα των δυο τάξεων δεν
ταυτίζονταν. Οι μπολσεβίκοι έλπιζαν ότι η έντα-
ση ανάμεσα σε μια μικροσκοπική εργατική τάξη
που θέλει να οργανώσει συλλογικά την παρα-
γωγή και μια μάζα αγροτών που είχε ορίζοντα
την ελεύθερη αγορά του μικροϊδιοκτήτη θα
απαλύνονταν με τη βοήθεια της νικηφόρας επα-
νάστασης στην Γερμανία. Όμως, η επανάσταση
στην Γερμανία άργησε και κατόπιν ηττήθηκε. 

Παρόλα αυτά, οι αγρότες υποστηρίξανε βα-

ρυγκωμώντας τους μπολσεβίκους στον εμφύ-
λιο. Ξέρανε πολύ καλά ότι η εναλλακτική ήταν η
επιστροφή των ευγενών και των γαιοκτημόνων -
με τις κρεμάλες και τα μαστίγιά τους.  Αλλά
στις αρχές του 1921 ο πόλεμος είχε τελειώσει
και οι αγρότες δεν είχαν άλλη υπομονή. 

Από αυτή την άποψη η Κρονστάνδη δεν διέ-
φερε από τις δεκάδες αγροτικές εξεγέρσεις
που σάρωναν την Ρωσία την ίδια περίοδο. Η
πιο σημαντική εξελισσόταν στην περιφέρεια
του Ταμπόφ, νοτιοανατολικά της Μόσχας, με
επικεφαλής τον πρώην εσέρο Αλεξάντρ Αντό-
νοφ. Στη κορύφωσή της ο στρατός του Αντό-
νοφ είχε φτάσει τις 70 χιλιάδες. Όσο για το
πολιτικό του πρόγραμμα ζητούσε την επανα-
φορά της Συντακτικής Συνέλευσης.

«Ελεύθερα σοβιέτ»;

Οι μπολσεβίκοι κατήγγειλαν την Κρονστάν-
δη ως αντεπαναστατικό κίνημα. Από τότε μέ-
χρι σήμερα οι υποστηρικτές της απορρίπτουν
ως συκοφαντία αυτή την καταγγελία. Επανα-
λαμβάνουν την απάντηση της Προσωρινής
Επαναστατικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε
στην εφημερίδα της Κρονστάνδης: «οι ηγέτες
της Τρίτης Επανάστασης υπερασπίζονται την
πραγματική εξουσία των σοβιέτ ενάντια στις
αισχρότητες των κομισάριων» δηλαδή του
κόμματος των Μπολσεβίκων. 

Όμως, στις συγκεκριμένες συνθήκες του
1921 το σύνθημα για «ελεύθερα σοβιέτ» σήμαι-
νε ανατροπή των μπολσεβίκων. Και από αυτή
την ανατροπή δεν θα αναγεννιόταν η σοβιετική
δημοκρατία, αλλά θα ξεπρόβαλε η πιο εκδικητι-
κή αντεπανάσταση. Ο Βίκτορ Σερζ, που ήταν
στην Πετρούπολη εκείνη την εποχή και δεκαπέν-
τε χρόνια μετά συγκρούστηκε ανοιχτά με τον
Τρότσκι για το ζήτημα της Κρονστάνδης γράφει
παρόλα αυτά στην αυτοβιογραφία του: «Μετά
από πολλούς δισταγμούς και με μεγάλη οδύνη
ταχτήκαμε στο πλευρό του Κόμματος… Αν έπε-
φτε η μπολσεβίκικη δικτατορία θα ακολουθούσε

το χάος…η επιστροφή των εμιγκρέδων και στο
τέλος, κάτω από την πίεση των αντικειμενικών
συνθηκών, θα είχαμε μια άλλη δικτατορία, αυτή
τη φορά ενάντια στο προλεταριάτο». 

Αυτό δεν το καταλάβαιναν μόνο οι μπολσεβί-
κοι αλλά και οι Λευκοί αντεπαναστάτες. Ο αναρ-
χικός ιστορικός Πολ Αβριτς που έχει γράψει ένα
πολύ καλό βιβλίο για την Κρονστάνδη καταθέτει
σε αυτό ντοκουμέντα που δείχνουν ότι ένα μήνα
πριν την εξέγερση, αντεπαναστατικές οργανώ-
σεις στο εξωτερικό προέβλεπαν κάποιου τύπου
επεισόδιο στο φρούριο. Πρόβλεπαν ότι οι εξε-
γερμένοι θα αναγκάζονταν να στραφούν σε αυ-
τούς για βοήθεια σε εφόδια και τρόφιμα. Δεν εί-
χε σημασία αν οι εξεγερμένοι δήλωναν (και πί-
στευαν) την αντίθεσή τους στο παλιό καθεστώς. 

Η ηγεσία της εξέγερσης αρχικά προτιμούσε
να αγνοεί αυτή την πραγματικότητα. Ψήφισαν
όντως κατά πλειοψηφία να απορρίψουν την
πρόταση βοήθειας που τους έκανε ο Τσερνόφ,
ο πρόεδρος της διαλυμένης Συντακτικής Συνέ-
λευσης που είχε συνταχθεί με τους Λευκούς.
Αλλά παρόλα αυτά εξέφρασαν «βαθιά ευγνω-
μοσύνη σε όλα τα αδέλφια μας για την συμπά-
θειά τους». Δεκατρείς μέρες μετά, με τα εφό-
δια να εξαντλούνται, ο Πετριτσένκο, ο πρό-
εδρος της Προσωρινής Επαναστατικής Επι-
τροπής, έστελνε τηλεγράφημα ζητώντας βοή-
θεια στον Γκριμ, τον εκπρόσωπο της τσαρικής
«Ρωσικής Ένωσης» στην Φινλανδία. 

Όταν θα έλιωναν οι πάγοι, το φρούριο θα γι-
νόταν ουσιαστικά απόρθητο. Και οι στόλοι των
Δυτικών θα μπορούσαν να το ενισχύσουν ανε-
νόχλητοι. Οι προετοιμασίες γίνονταν και όλες
οι εφημερίδες των αντεπαναστατών στο εξω-
τερικό περίμεναν με ανυπομονησία τα «καλά
νέα». Οι μπολσεβίκοι έπρεπε να πάρουν μια
απόφαση και να την πάρουν γρήγορα. Και
στην απόφαση συμφώνησαν όλοι, όχι μόνο οι
«κακοί» Λένιν και Τρότσκι. Τη μέρα που ξεκίνη-
σε η τελική επίθεση, το 10ο συνέδριο των
μπολσεβίκων διέκοψε τις εργασίες του (και τις
έντονες αντιπαραθέσεις του) και τριακόσιοι
σύνεδροι δήλωσαν εθελοντές για την επιχείρη-
ση. Πρώτοι-πρώτοι ήταν οι σύνεδροι της Ερ-
γατικής Αντιπολίτευσης, της τάσης που κατη-
γορούσε την κομματική ηγεσία για γραφει-
οκρατικό πνίξιμο της εργατικής δημοκρατίας. 

Ο Πολ Άβριτς στην εισαγωγή του βιβλίου
του γράφει ότι η Κρονστάνδη: «αποτελεί μια
περίπτωση όπου ο ιστορικός μπορεί να αντιμε-
τωπίζει με συμπάθεια τους εξεγερμένους και
παρόλο αυτά να παραδεχτεί ότι οι μπολσεβίκοι
δικαιολογούνταν να τους καταστείλουν». 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Η εξέγερση 
της Κρονστάνδης
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Αντιπρόσωποι του 10ου
Συνέδριου των Μπολσεβίκων πριν

ξεκινήσουν για την Κρονστάνδη
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Συνέχεια από σελίδα 10

Τίποτε λιγότερο από το αντικαπιταλιστικό μεταβατικό πρόγραμμα που τα σημεία
του απαντάνε στο ΤΩΡΑ στα άμεσα προβλήματα και ανάγκες: διαγραφή του χρέ-
ους, έξοδος από την ΕΕ, κρατικοποίηση των τραπεζών. Τίποτε λιγότερο από ανοι-
χτά σύνορα για τους πρόσφυγες, τίποτε λιγότερο από τους φασίστες στη φυλακή.
Διεκδικούμε εργατικό έλεγχο, η εργατική τάξη έχει τη δύναμη να χτίσει τη δική της
εναλλακτική και αυτό είναι ρεαλιστικό.

Για να κερδίσει η επαναστατική αριστερά αυτή τη ριζοσπαστικοποίηση δεν φτά-
νει να καταγγέλει τα ξεπουλήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι το τρίτο μνημόνιο είναι κατα-
δικασμένο να αποτύχει δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσουν να περάσουν τα μέ-
τρα με νύχια και με δόντια. Η επαναστατική αριστερά οφείλει να ΕΝΩΝΕΙ τις αντι-
στάσεις οργανώνοντας τη ΔΡΑΣΗ πάνω στα αιτήματα που προκύπτουν. Να σπρώ-
χνει τις ανταρσίες μέσα κι έξω από το ΣΥΡΙΖΑ και να κερδίζει στις γραμμές της όλο
και περισσότερους αγωνιστές. 

Πρόκειται για πρωτοβουλίες ξεκινημένες: Η ΚΕΕΡΦΑ και οι πρωτοβουλίες της
για τις 19 Μάρτη, για την καταδίκη των φασιστών της Χ.Α, στο δρόμο που χάραξε η
καμπάνια για τον Έβρο. Ο Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια που απλώνεται σε
όλο και περισσότερους εργατικούς χώρους, μια ανάπτυξη που πατάει πάνω σε
πραγματικές ανάγκες της περιόδου για συντονισμό και οργάνωση της δράσης από
τα κάτω. 

Η λύση δεν είναι ούτε μόνο προγραμματική ούτε μόνο αγωνιστική. Χρειάζεται
ανεξάρτητο μέτωπο της επαναστατικής αριστεράς και αυτό είναι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Που πέρασε δια πυρός και σιδήρου στα σχεδόν εφτά χρόνια που υπάρχει αλλά άν-
τεξε, γιατί ήταν και είναι μέτωπο που στηρίζει όλα τα κομμάτια που αντιστέκονται
και στις καπιταλιστικές επιθέσεις και στους ρεφορμιστικούς συμβιβασμούς. Η 3η
Συνδιάσκεψη της μπορεί να είναι αφετηρία να ξεπεράσει τις ταλαντεύσεις του προ-
ηγούμενου διαστήματος.

Παράδοση
Στα αδιέξοδα του ρεφορμισμού, η απάντηση είναι η οικοδόμηση ενός μαζικού

επαναστατικού κόμματος. Αυτή η προοπτική πατάει στην παράδοση του Λένιν και
του Γκράμσι που ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, κόντρα στον κοινο-
βουλευτικό «ρεαλισμό» των πλατιών, «πλουραλιστικών» κομμάτων που υποστήριζε
η σοσιαλδημοκρατία αντέτειναν την ανάγκη να χτιστούν κόμματα που να εξυπηρε-
τούν το στόχο της επαναστατικής ανατροπής του καπιταλισμού. Κατάφεραν να
συνδέσουν τη στρατηγική της ανατροπής με τις οργανωτικές επιλογές ενός κόμμα-
τος της εργατικής πρωτοπορίας.

Όπως και τότε έτσι και σήμερα, αυτό μεταφράζεται σε ανάγκη για δυνατά κόμμα-
τα επαναστατών. Κόμματα της εργατικής πρωτοπορίας, όχι ξεκομμένα και παγωμέ-
να, άλλα άρρηκτα δεμένα με τους αγώνες και την κίνηση του συνόλου της εργατι-
κής τάξης. Κόμματα δημοκρατικού συγκετρωτισμού που ανοίγουν πλατιά και δημο-
κρατικά τη συζήτηση αλλά καταλήγουν σε συγκεντρωμένη δράση για να είναι απο-
τελεσματικά μέσα στους αγώνες. Κόμματα που πατάνε στην τακτική του ενιαίου με-
τώπου, που σημαίνει κοινή δράση με όλη την εργατική τάξη απέναντι στις επιθέσεις
και τις δυσκολίες αλλά διαφωνία και ζύμωση πάνω στην προοπτική. Ενιαίο μέτωπο
από τα κάτω αλλά και από τα πάνω,  και στα συνδικάτα και με πολιτικά κόμματα της
ρεφορμιστικής αριστεράς, για να μπορούν να νικάνε οι αγώνες, να κερδίζει αυτοπε-
ποίθηση η εργατική τάξη, να αναδεικνύονται λειτουργικά οι αντιφάσεις του ρεφορμι-
σμού και οι ρεαλιστικές απαντήσεις της επαναστατικής εναλλακτικής.  

Κλειδί για μια δυνατή επαναστατική αριστερά με πετυχημένες πρωτοβουλίες εί-
ναι η ενίσχυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος. Μέσα από άπλωμα του δι-
κτύου και της κυκλοφορίας της Εργατικής Αλληλεγγύης και του Σοσιαλισμού από
τα Κάτω. Μέσα από το χτίσιμο και τη γεωγραφική εξάπλωση των πυρήνων στις ερ-
γατογειτονιές αλλά και το βαθύτερο ρίζωμά τους μέσα στους εργατικούς χώρους.
Δεν μπορούμε να λείπουμε από καμιά περιοχή. Με πυρήνες επαναστατών που γί-
νονται κέντρο των πολιτικών πρωτοβουλιών και αναζητήσεων όλης της αριστεράς
στην περιοχή τους αλλά και μπορούν να στηρίξουν οργανωτικά την κοινή δράση
απλώνοντάς την εκεί που μετράει περισσότερο, στα δυνατά κομμάτια της τάξης.
Με νέα καμπάνια στρατολογιών και περισσότερα μέλη. Σήμερα υπάρχει κόσμος
που περιμένει την πρόταση να οργανωθεί. Γιατί αντιλαμβάνεται ότι χρειάζεται να
στηριχτεί στις δικές του δυνάμεις και όχι στην υπόσχεση των κυβερνητικών λύσε-
ων. Με άνοιγμα της συζήτησης πάνω στην εναλλακτική, οργανώνοντας το φετινό
Μαρξισμό 2016 πάνω στην κρίσιμη ιστορική εμπειρία ενός αιώνα επαναστάσεων
στους αγώνες σήμερα.

Μπροστά μας έρχονται σκληρές συγκρούσεις. Η κρίση βαθαίνει, αλλά ο κόσμος αν-
τιστέκεται και αυτό έχει ανοίξει ένα παράθυρο για νέες δυνατότητες. Θα συνεχίσουμε
να παίρνουμε πρωτοβουλίες μεγαλύτερες από το μπόι μας, οι επαναστάτες παίζουν
πια πρώτη εθνική. Αλλά για να νικήσουμε χρειάζεται να μεγαλώσει και το μπόι μας. 

Πολιτική Απόφαση 
της Συνδιάσκεψης του ΣΕΚ

Ανοιχτές εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ και

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

Στις 24/2 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της
ΚΕΕΡΦΑ Βόλου για την 19 Μάρτη, διεθνή μέρα
δράσης ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό. Η
εκδήλωση έλαβε μέρος στην Αρχιτεκτονική σχο-
λή, όπου συμμετείχαν γύρω στα 15 άτομα. 

Ξεκίνησε με προβολή βίντεο από το διήμερο κι-
νητοποιήσεων στον Έβρο στις 23-24 Γενάρη και
ακολούθησε συζήτηση, στην οποία εισηγητές
ήταν ο Δημήτρης Στεφανάκης από την ΚΕΕΡΦΑ
Βόλου και ο Αντώνης Κόλλιας από το σχήμα
ΜΠΕΤΟ-ΕΑΑΚ της σχολής των Πολιτικών Μηχανι-
κών. Ο Δημήτρης ανέλυσε την κατάσταση στην
Μ. Ανατολή και τον ρόλο που έχουν παίξει οι κυ-
βερνήσεις με τις επεμβάσεις τους, θύμισε το τε-
ράστιο κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και κατέλη-
ξε στα καθήκοντα που έχει το κίνημα σήμερα, με
επόμενο σταθμό τις 19 του Μάρτη. Ο Αντώνης

από την μεριά του μίλησε για την σημασία της κι-
νητοποίησης στις 19 του Μάρτη σε αυτή την πε-
ρίοδο και για το πόσο σημαντικό είναι να συμμε-
τέχουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι στην αντιφασιστική
και αντιρατσιστική δράση. 

Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν ενδιαφέρου-
σα με τοποθετήσεις για την ανάγκη σύνδεσης της
πάλης ενάντια στους φράχτες και τα μνημόνια με
την πάλη ενάντια στον πόλεμο αλλά και με τοπο-
θετήσεις από κόσμο που συμμετείχε στο διήμερο
23-24/1 που μετέφεραν την αυτοπεποίθηση και τις
εμπειρίες της κινητοποίησης. Χαρακτηριστική
ήταν η αναφορά του Νικηφόρου, φοιτητή αρχιτε-
κτονικής που συμμετείχε στο διήμερο, πως τελικά
δεν είμαστε μόνοι απέναντι σε όλα αυτά που συμ-
βαίνουν, αλλά ότι είμαστε πολλοί και ότι όλοι μαζί
έχουμε την δύναμη να νικήσουμε.

Σωκράτης Ταγκόπουλος

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

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/3, Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, 7μμ
Ομιλητές: Σωτήρης Αλεξόπουλος, Παμπειραϊκή πρωτο-
βουλία Αλληλεγγύης, Αντώνης Νταλακογεώργος, πρό-
εδρος ΠΕΝΕΝ, Πέτρος Κωνσταντίνου συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΚΟΥΚΑΚΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3, καφέ Κρίκος, 7μμ
Ομιλητές από Ε’ ΕΛΜΕ, Σύλλογο γονέων και Συλλό-
γους μεταναστών 

Στις σχολές

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

ΦΜΣ
ΠΕΜΠΤΗ 3/3, Χημικό Α15, 2μμ

ΠΑΝΤΕΙΟ 
ΠΕΜΠΤΗ 3/3, αίθουσα Ε14, νέο κτίριο (5ος όροφος)
2.30μμ

Εκδήλωση στο Βόλο

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 καφέ Κοκορίκο 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ Κοκορίκο 8μμ
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 στέκι πολιτιστικών 
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 Θόλος 4μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 καφέ Κουρμπέτι 4μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 στέκι Ρήξης και Ανατροπής 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 στέκι Ρήξης και Ανατροπής 7μμ
Η συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 ΕΡΤ-open 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 ΕΡΤ-open 7μμ
Λένιν: Αριστερισμός, παιδική αρρώστια
του κομμουνισμού
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 καφέ Βαβέλ 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ Βαβέλ 7μμ
Τέχνη και επανάσταση
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 καφέ White Rabbit (υπόγειο) 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Λευτέρης Μπάνος
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ White Rabbit (υπόγειο) 7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Χρυσούλα Μπαλατσούρα

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 καφέ Κοσμικόν (πατάρι)
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ Κοσμικόν (πατάρι)
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Δημήτρης Λυγίζος

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 γραφεία ΕΛΜΕ Γκράβα 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 καφέ Νότος 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Βασίλης Κωνσταντινίδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 καφέ Νότος 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

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

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 καφέ Κρίκος 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Πέτρος Κουλούρης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 Καφέ Όαση 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 καφέ Ωραία Καλαμαριά
(Μεταμορφώσεως 10) 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ  2/3 καφέ τσίου 6.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3  στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3 καφέ Γκαζόζα 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη

χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Πασχάλης Ταπεινόπουλος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

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

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3  Αριστερή Κίνηση 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 Mr Coffee 6.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 καφέ Μαγαζί 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 καφέ Τζέγκα 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Μήτσος Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 καφέ Πατάρι (Γ.Ολυμπίου και
Δημητρακοπούλου – στο πατάρι) 6.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 καφέ Δολίχη 7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγ.Πάντων – στοά) 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 καφέ La Rose 
(πλ. Αγ. Νικολάου) 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Μάνια Καρτελιά

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ

Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

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

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 καφέ Ξενομπάτης 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 καφέ Άνεμος 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Λάκης Κουτσίλας

ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 καφέ Ποέτα 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Χρυσούλα Πλιάτσικα
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο για το
σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Νεφέλη Παπαδημητροπούλου

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 καφέ Munchies 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 καφέ Υγιεινό με…νού 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισσαβάκης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 στέκι Δράσης 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 στέκι Δράσης 7μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο για το
σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Ρούλα Σουντουλίδου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 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
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 Goody’s (Πεντέλης) 8μμ
Η συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 καφέ Κύτταρο 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Νίκος Προδρομίδης

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
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/3 καφέ Σκαντζόχοιρος 3.30μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Νίκος Αναστασίου

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
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/3 καφέ Clandestino 7.30μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/3 καφέ Quiz 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητές: Ά. Στασινοπούλου,  Π. Μπίγκος

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ: μια κρίσιμη
χρονιά για την επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

Στις σχολές
ΑΣΚΤ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 αίθουσα γραμμικού σχεδίου 2μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο στην
πάλη για το σοσιαλισμό;
Ομιλητής: Στέφανος Τσίγκος
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 αίθουσα γραμμικού σχεδίου 2μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Διονυσία Φωτιάδου

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/3 ΣΔΟ (3ος ορ.) 2μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτόπουλος

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

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.45πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 3.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 5.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 6μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 6.30μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 6.30μμ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 4μμ
ΒΟΛΟΣ Ερμού και Τόπαλη 6μμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 6μμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ κεντρική πλατεία 6μμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 6.30μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/3
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλ. Αγ.Ιερόθεου 12μ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός πλατεία 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11.30πμ
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Η
κυβέρνηση των σοσιαλιστών
στη Γαλλία θέλει να περάσει την
«εργατική μεταρρύθμιση» της η

οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα
γνωστά... αύξηση ωραρίου μέχρι και 60
ώρες την εβδομάδα, διευκόλυνση των
απολύσεων, ατομικές συμβάσεις αλλά
δυνατότητα για τους εργοδότες να πα-
ρακάμπτουν τα συνδικάτα σε περίπτω-
ση που οι διαπραγματεύσεις φτάνουν
σε αδιέξοδο και να στήνουν κάλπες με
μυστική ψηφοφορία.

Τα μέτρα έχουν προκαλέσει έκρηξη
οργής στην εργατική τάξη και στη νεο-
λαία, πάνω από 800.000 υπογραφές
μαζεύτηκαν με αίτημα την απόσυρση
του νομοσχεδίου μέσα από σχετική
καμπάνια. Τα συνδικάτα δεν στέκονται
στο ύψος των περιστάσεων ενώ είναι
διαιρεμένα σε σχέση με την τακτική
που θα ακολουθήσουν. Κάποια διεκδι-
κούν διαπραγματεύσεις με την κυβέρ-
νηση ενώ κάποια άλλα λένε ότι θα το
παλέψουν με κινητοποιήσεις στα τέλη
του μήνα. Η κατάσταση αυτή έχε απο-
γοητεύσει τον κόσμο ο οποίος όμως
δεν φαίνεται να έχει παραλύσει και
προσπαθεί να πάρει την κατάσταση
στα χέρια του με όποιον τρόπο μπορεί. 

Τέτοιο παράδειγμα είναι το γεγονός
ότι πάνω από 100.000 ανταποκρίθη-
καν σε αυθόρμητο κάλεσμα στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για διαδήλωση
στις 9 Μάρτη. Το γεγονός αυτό πίεσε
κάποια από τα συνδικάτα και τα ανάγ-
κασε να καλέσουν και αυτά «επισημο-
ποιώντας» τα συλλαλητήρια. Παράλ-
ληλα αντίστοιχες πρωτοβουλίες ξεδι-
πλώνουν τη δυναμική τους και στους
χώρους της νεολαίας με καλέσματα
σε συνελεύσεις και διαδηλώσεις από
φοιτητές και μαθητές λυκείων τα
οποία μιλάνε για κινητοποιήσεις διαρ-
κείας. 

Συνολικά όμως φαίνεται πως μπαί-
νουμε σε περίοδο όπου η συσσωρευ-
μένη αγανάκτηση μετατρέπεται σε ορ-
γή και εκφράζεται κινηματικά. Ενδει-
κτικά μόνο το τελευταίο Σαββατοκύ-
ριακο του Φλεβάρη έγινε σε περιοχή
της δυτικής Γαλλίας διαδήλωση ενάν-
τια στο χτίσιμο ενός αεροδρομίου.
Ενώ η συγκεκριμένη καμπάνια «τρέ-
χει» εδώ και τέσσερα χρόνια ήταν η
πιο μεγάλη διαδήλωση μέχρι τώρα με
πάνω από 40.000 να γεμίζουν τους
δρόμους. 

ΓΑΛΛΙΑ
Στους 
δρόμους 
ενάντια στη
διάλυση των 
εργασιακών
σχέσεων
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Σε αυτό το σημείο έχουμε ήδη εκλέξει 5 βουλευτές. Βρισκόμαστε στην
πρώτη θέση για ακόμα μια έδρα στο Νότιο Κέντρο του Δουβλίνου αλλά
το Fianna Fail ζήτησε επανακαταμέτρηση. Διεκδικούμε ακόμα την τελευ-
ταία έδρα στη βόρεια ακτή του Δουβλίνου. 

Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας τα συστημικά ΜΜΕ προσπάθησαν να
βάλουν την ριζοσπαστική αριστερά στο περιθώριο. Μας επέτρεψαν να
συμμετάσχουμε μόνο σε ένα από τα τρία ντιμπέιτ πολιτικών αρχηγών. Τα
ανεξάρτητα ΜΜΕ επίσης κάλυψαν ελάχιστα τις πολιτικές μας θέσεις. Οι
Times της Ιρλανδίας στο ίδιο μήκος κύματος συμπύκνωσαν τις θέσεις μας
για την Υγεία σε ένα κείμενο μιας μόνο γραμμής παρά το γεγονός ότι
έχουμε αναλυτικές θέσεις τόσο σε αυτό το ζήτημα όσο και σε άλλα. 

Αυτή η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε με όλα τα μεγάλα πολιτικά κόμμα-
τα να ισχυρίζονται ότι υπάρχει «δημοσιονομικό περιθώριο» που μπορεί να
καλύψει τις υποσχέσεις τους. Το People Before Profit ξεμπρόστιασε αυτή τη
ρητορική δείχνοντας ότι βασίζεται σε υποθέσεις για τα επίπεδα της οικονο-
μικής ανάπτυξης που ελάχιστα βασίζονται στην πραγματικότητα. Με τη
αστάθεια να διευρύνεται στις διεθνείς αγορές κανένας δεν μπορεί να υπο-
θέτει ότι θα υπάρχει απρόσκοπτη ανάπτυξη για τα επόμενα πέντε χρόνια.   

Η πλατφόρμα AAA-PBP (στην οποία συμμετέχουμε) είναι το μόνο κόμμα
το οποίο εστίασε στην αναδιανομή του πλούτου. Διεκδικούμε μεγαλύτερη
φορολογία για τις επιχειρήσεις και τον πλούτο, φόρο «Ρομπέν των Δασών»
για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και μεγαλύτερο φόρο εισοδήμα-
τος για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 100.000 ευρώ. 

Είμαστε επίσης το βασικό κόμμα που υπογραμμίζει μέτρα που θα φέρουν

την Ιρλανδία στον 21ο αιώνα. Διεκδικούμε την ολοκληρωτική ακύρωση της
8ης Τροποποίησης του Συντάγματος (πρόκειται για άρθρο του συντάγμα-
τος της Ιρλανδίας που ψηφίστηκε το 1983 και απαγορεύει το δικαίωμα των
γυναικών στην έκτρωση). Επίσης εναντιωνόμαστε σε όλες τις διακρίσεις
που αφορούν στις εγγραφές μαθητών στα σχολεία (οι διευθυντές και η εκ-
κλησία έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν αν ένας μαθητής «ταιριάζει» ή
όχι θρησκευτικά και πολιτιστικά σε ένα σχολείο). 

Οι εκλογές αυτές έστειλαν ηχηρό μήνυμα στο πολιτικό κατεστημένο.
Τα μεσαία και κατώτερα εισοδήματα στην Ιρλανδία έχουν υποστεί ήδη
αρκετή λιτότητα. Το Fianna Fail αναγκάστηκε να υιοθετήσει ειδική ρητορι-
κή για να αντιμετωπίσει την αριστερά και υποσχόταν ότι θα ακυρώσει το
τέλος για το νερό σε ορίζοντα πενταετίας. Το Fianna Fail όμως είναι το
κόμμα που επέβαλε αυτό το τέλος και τώρα είναι αυτοί που κολλάνε αφί-
σες για την κατάργηση του. 

Αυτές οι εκλογές ήταν πραγματικός πολιτικός σεισμός. Το πολιτικό σύ-
στημα των παραδοσιακών κομμάτων κατέρρευσε, το πολιτικό κατεστημέ-
νο τώρα είναι αντιμέτωπο με επιλογές απόγνωσης. Το Fianna Fail και το Fi-
ne Gael μπορούν να κάνουν μεγάλο συνασπισμό για να περάσουν τη δεξιά
τους ατζέντα, αλλά ξέρουν ότι κάτι τέτοιο θα αποδείκνυε ότι οι πραγματι-
κές διάφορες των συστημικών κομμάτων είναι ελάχιστες. Κάτι τέτοιο θα
έδινε νέα ώθηση στις δυνάμεις της αριστεράς. Ξέρουν ότι ένας τέτοιος
συνασπισμός θα συναντούσε τη μαζική αντίσταση του λαού στης οποίας
την υπηρεσία θα τεθούν οι νεοεκλεγμένοι αριστεροί βουλευτές.

People Before Profits (Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη)

Επιτυχία της αντικαπιταλιστικής αριστεράς

ΙΡΛΑΝΔΙΑ Μαύρισαν τους διαχειριστές 
του “πετυχημένου” μνημόνιου

Ο
ι εκλογές στη Δημοκρατία της Ιρλαν-
δίας ήταν πολιτικός σεισμός. Συντριβή
για τα κυβερνητικά κόμματα, άνοδος

για την αριστερά γενικότερα και για την αντικα-
πιταλιστική αριστερά ειδικότερα. 

Με τα ποσοστά συμμετοχής να είναι αρκετά
υψηλά, ο κόσμος μαύρισε τα δύο κυβερνητικά
κόμματα. Το Fine Gael παραμένει πρώτο μεν
αλλά έχασε πάνω από 10% και το κόμμα των
Εργατικών έχασε 2 από τους 3 ψηφοφόρους
τους με πτώση που πλησιάζει το 13%. Το Fian-
na Fail, το έτερο συστημικό κόμμα καταγράφει
οφέλη από το μαύρισμα των κυβερνητικών δυ-
νάμεων που δεν ξεπερνούν το +7%. Μαζικά η
αποδοκιμασία μετατράπηκε σε ψήφους υπερ
της παραδοσιακής αριστεράς του Sinn Fein
(+4%) και της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
του People Before Profits – Anti Austerity Allian-
ce (+1,7%) αλλά και ανεξάρτητων υποψη-
φίων(+5%). Η προοπτική σχηματισμού (σταθε-
ρής) κυβέρνησης είναι στον αέρα και η αριστε-
ρή αντιπολίτευση πιο ισχυρή από ποτέ.

Παρά το γεγονός ότι η Ιρλανδία εμφανίζεται ως
η χώρα που το μνημόνιο πέτυχε και η οικονομία
της «βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά» η ριζοσπα-
στικοποίηση της κοινωνίας συνεχίζει με κινητήριο
δύναμη το κίνημα «ενάντια στα τέλη για το νερό».
Το μνημόνιο το οποίο είχε επιβληθεί στην Ιρλαν-
δία περιείχε την ιδιωτικοποίηση του νερού και την
επιβολή ειδικού τέλους για την κατανάλωση του.
Από όλα τα μέτρα αυτό συνάντησε και την μεγα-
λύτερη αντίσταση. Εκατοντάδες χιλιάδες υπογρα-
φές μαζεύτηκαν, οργανώθηκαν μαζικές διαδηλώ-
σεις (ακόμα και στις παραμονές των εκλογών)
ενώ το συγκλονιστικό κίνημα πολιτικής ανυπα-
κοής σήμανε ότι χιλιάδες νοικοκυριά αρνήθηκαν
να πληρώσουν το άδικο τέλος στο νερό.

Ο κόσμος που συμμετέχει στα κινήματα αυτά
δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στα κόμματα που

επέβαλαν τα μέτρα, ότι θα μετατρέψουν την οι-
κονομική ανάκαμψη σε φιλολαϊκά μέτρα. Γι’ αυ-
το και ψάχνει εναλλακτικές στα αριστερά. Αυτό
εκφράστηκε μέσα από το πολύπλοκο εκλογικό
σύστημα και στις κάλπες.

Αντικαπιταλιστική πλατφόρμα
Εκτός από το ρεφορμιστικό Sinn Fein που εκλέ-

γει 22 βουλευτές κερδισμένη βγαίνει και η αντικα-
πιταλιστική πλατφόρμα PΒP-AAA (Οι Άνθρωποι
Πάνω από τα Κέρδη – Συμμαχία Ενάντια στη Λιτό-
τητα) που εκλέγει τουλάχιστον 5 βουλευτές με
ακόμα δύο να κρίνονται στο νήμα των καταμετρή-
σεων που συνεχίζονται. Οι ανακοινώσεις των απο-
τελεσμάτων για τους αντικαπιταλιστές έγιναν δε-
κτές με ξεσπάσματα ενθουσιασμού. Ίσως το πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν στην περίπτωση
του Τζίνο Κένι οπού συγκεντρωμένοι τον σήκωσαν
στους ώμους τους ενώ ο ίδιος ξεδίπλωσε την ίδια

στιγμή τη σημαία της Παλαιστίνης! 
Ακτιβιστές της πλατφόρμας έχουν πρωταγω-

νιστήσει στα κινήματα όλο το προηγούμενο διά-
στημα ενώ με συστηματική επιχειρηματολογία
ξεσκεπάζουν τη ρητορική των αστικών κομμά-
των σε σχέση με την ανάκαμψη, προτείνοντας
μέτρα σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. 

Μανώλης Σπαθής

Fine Gael 25,52 -10,6 46

Fianna Fail 24,35 +6,9 43

Sinn Fein 13,85 +3,9 22

Εργατικοί 6,61 -12,8 6

ΑΑΑ-PBP 3,95 +1,7 5

Κόμμα ΈδρεςΠοσοστό
%

Μεταβολή %
από το 2011

Ο νεοεκλεγμένος
αντικαπιταλιστής
βουλευτής Τζίνο Κένι
πανηγυρίζει κρατώντας
την παλαιστινιακή σημαία
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Π
ραγματικά, δεν αποτελεί έκπληξη
ότι στην αντιπαράθεση πάνω στο
Brexit η Ευρωπαϊκή Ένωση παρου-

σιάζεται περίπου σαν η ενσάρκωση του διε-
θνισμού. Άλλωστε, η καμπάνια για μη παρα-
μονή της Βρετανίας στην ΕΕ κυριαρχείται
από ξενοφοβικούς «μικρούς εγγλέζους»
(σ.τ.μ. όπως λέμε «ελληνάρες») του τύπου
του αρχηγού του UKIP, Nάιτζελ Φάρατζ.

Ταλαντευόμενος ποια θέση να πάρει, ο
δημοσιογράφος Τζορτζ Μονμπιό εξηγεί
στον Γκάρντιαν ότι κλίνει προς την παραμο-
νή στην ΕΕ γιατί «η μόνη νομιμοποιημένη
δύναμη να πειθαρχήσει μια διεθνική εξου-
σία είναι μια διεθνική δημοκρατία».

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Όμως η ΕΕ δεν έχει τίποτε να κάνει με
μια «διεθνική δημοκρατία». Μπορεί να περι-
λαμβάνει διασυνοριακές συνεργασίες και
θεσμούς που λειτουργούν υπερεθνικά,
όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο. Αλλά η λογική – εκτός
από τις φαντασιώσεις μιας φθίνουσας ομά-
δας οπαδών της ομοσπονδιοποίησης- είναι
ότι τα εθνικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών
καπιταλιστικών κρατών μπορούν να εξυπη-
ρετηθούν καλύτερα μέσα από μια κυρίαρχη
κοινοπραξία παρά αν λειτουργεί το καθένα
από μόνο του. Αυτή είναι η θέση που παίρ-
νει ο πρωθυπουργός Κάμερον υποστηρί-
ζοντας την παραμονή στην ΕΕ.

Τα εθνικά συμφέροντα βασιλεύουν μέσα
στην ΕΕ. Όλοι οι θεσμοί της είναι σχεδια-
σμένοι ώστε να είναι απρόσβλητοι από κά-
θε είδους δημοκρατικό έλεγχο και λογοδο-
σία. Σαν αποτέλεσμα, είναι άγρια εξαρτημέ-
νοι από τα συμφέροντα των μεγάλων εται-
ριών. 

Όπως ομολογεί ο Μονμπιό σε ένα άρθρο
στο οποίο παραδόξως καταλήγει να λέει ότι
θα ψηφίσει υπέρ της παραμονής: «Όσο πε-
ρισσότερα βλέπω, τόσο περισσότερο μοιάζει
ότι τα προβλήματα της ΕΕ είναι εγγενή και
συστημικά. Ένας οργανισμός που ξεκίνησε
σαν βιομηχανικό καρτέλ εξακολουθεί να λει-
τουργεί υπό τις εντολές εκείνων των δυνάμε-
ων που είναι καλύτερα σχεδιασμένες για να
λειτουργούν πέρα από σύνορα: Των πολυε-
θνικών επιχειρήσεων. Η Κομισιόν παραμένει
ένας παράδεισος για λομπίστες. Αδιαφανής,
μερικές φορές διεφθαρμένος, σχεδόν αδύ-
νατον να καθοδηγηθεί από όσους δεν κατέ-
χουν απέραντους οικονομικούς πόρους».

Αλλά η ΕΕ δεν είναι απλά ένα κλαμπ των
αφεντικών. Λειτουργεί χάρη στον αποκλει-
σμό που είναι δομικό χαρακτηριστικό του
πρότζεκτ της «Ευρωπαϊκής» Ένωσης. Η ίδια
η ιδέα της «Ευρώπης» είναι μια κοσμική έκ-
δοση της ιδέας του «Χριστιανικού κόσμου» -
που σφυρηλατήθηκε το Μεσαίωνα σε αντα-
γωνισμό με τον Μουσουλμανικό κόσμο. Ο δε-
ξιός Ούγγρος πρωθυπουργός επικαλείται
αυτήν την ιδέα για να δικαιολογήσει την καμ-
πάνια που έχει ξεκινήσει ενάντια στους πρό-
σφυγες, δηλώνοντας από τον Οκτώβριο: «Το
Ισλάμ ποτέ δεν υπήρξε μέρος της Ευρώπης».  

Τον 19ο και τον 20ο αιώνα, η ιδέα της

«Ευρώπης» αναπλάστηκε με ρατσιστικούς
όρους προκειμένου να νομιμοποιεί την κυ-
ριαρχία των ευρωπαϊκών ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων – της Βρετανίας, της Γαλλίας,
της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Βελγίου-
πάνω στον υπόλοιπο κόσμο.

Σήμερα η ΕΕ αποκηρύσσει το ρατσισμό,
αλλά η εξωτερική της πολιτική είναι ιμπερια-
λιστική, σχεδιασμένη να εξάγει νεοφιλελευ-
θερισμό στην περιφέρειά της στην Ανατολική
Ευρώπη, τα Βαλκάνια, την υποσαχάρια Αφρι-
κή. Στο μεταξύ η Φρόντεξ, η υπηρεσία συνο-
ριακού ελέγχου της ΕΕ, περιπολεί στα σύνο-
ρά της για να κρατάει απ’ έξω τα θύματα του
νεοφιλελευθερισμού και του πολέμου.

Η προσφυγική κρίση δεν είναι παρά ένα
σημάδι ότι η ΕΕ χρεοκοπεί σε διεθνές επί-
πεδο. Η πτώση στις τιμές των μετοχών των
ευρωπαϊκών τραπεζών που έχει ξεκινήσει
από την αρχή της χρονιάς δείχνει ότι η κρί-
ση της ευρωζώνης δεν έχει τελειώσει. Το
ίδιο και η διογκούμενη σύγκρουση ανάμεσα
στην ελληνική κυβέρνηση και την Κομισιόν
πάνω στις απαιτήσεις της δεύτερης για πε-
ραιτέρω περικοπές στις συντάξεις.

Εθνικοί ανταγωνισμοί

Όσο η ΕΕ αποτυγχάνει, οι εθνικοί ανταγω-
νισμοί μεγαλώνουν. Ο αρθρογράφος των Φαϊ-
νάνσιαλ Τάιμς Βολφγκανγκ Μύνχαου έγραψε
την περασμένη Κυριακή: «Μετά από 60 χρό-
νια ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μπαίνουμε
στην περίοδο του κατακερματισμού και της
διάλυσης». Την προηγούμενη βδομάδα, η Αυ-
στρία οργάνωσε μια συνδιάσκεψη των κεντρι-
κών-ανατολικών ευρωπαϊκών κρατών, χωρίς
την Ελλάδα και τη Γερμανία για να συντονίσει
το αποκλεισμό των προσφύγων. 

Ο Ματέο Ρέντσι, ο Ιταλός πρωθυπουργός,
έχει αρχίσει να υψώνει τη φωνή του στην
κριτική του πάνω στη Γερμανία για την επι-
βολή πολιτικών λιτότητας στην ευρωζώνη. 

Αυτές οι επιθέσεις γίνονται δεκτές με
ανοιχτή συμπάθεια από τη γαλλική κυβέρ-
νηση. Η Γαλλία έχει τελματώσει οικονομικά
και βλέπει την συνεταιρική της σχέση με τη
Γερμανία στην ηγεσία της ΕΕ να υποκαθί-
σταται από την αρχηγία του Βερολίνου. 

Αλλά παρά τις αγριότητες και τις δυσλει-
τουργίες της, η ΕΕ έχει ακόμα ένα καλό
χαρτί στο χέρια – την ψευδαίσθηση ότι εκ-
προσωπεί την υπέρβαση του εθνικισμού. Η
καμπάνια υπέρ της παραμονής στην ΕΕ
χρησιμοποιεί το χαρτί αυτής της ψευδαί-
σθησης την ίδια στιγμή που υπερθεματίζει
τον Φάρατζ και τους ομοίους του σε εχθρό-
τητα ενάντια στους μετανάστες και τους
πρόσφυγες. Η Τερέζα Μέι, η πιο αντιδρα-
στική υπουργός εσωτερικών εδώ και καιρό
υποστήριξε τη συμφωνία του Κάμερον στις
Βρυξέλλες γιατί περιλαμβάνει «σημαντικές
μεταρρυθμίσεις που εμποδίζουν την κατά-
χρηση της ελεύθερης μετακίνησης». 

Χρειάζεται να κρίνουμε την ΕΕ όχι με βά-
ση αυτό που θα θέλαμε να είναι, αλλά με βά-
ση το τι πραγματικά είναι. Είναι ένα ιμπερια-
λιστικό καρτέλ διαιρεμένο ανάμεσα σε αυξα-
νόμενα άσπονδους αντιπάλους. Δεν έχουμε
άλλη επιλογή από το να το απορρίψουμε. 

H ΕΕ της αποσύνθεσης

Η
κυβέρνηση του A. Γιατσενούκ στην Ου-
κρανία κατάφερε να περάσει τη δοκιμα-
σία της πρότασης μομφής στις 16 Φλε-

βάρη. Η πρόταση είχε γίνει υποτίθεται επειδή η
κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να καταπολεμή-
σει τη διαφθορά. Ο πρόεδρος Ποροσένκο είχε
καλέσει λίγες ώρες πριν την ψηφοφορία την
κυβέρνηση να παραιτηθεί. 

Τελικά η κυβέρνηση επέζησε με την στήριξη
βουλευτών του κόμματος του Ποροσένκο.
Όμως, αυτό δεν σημαίνει το τέλος της πολιτι-
κής κρίσης. Ο κυβερνητικός συνασπισμός φυλ-
λοροεί. Μετά το κόμμα Πατρίδα της Τιμοσένκο
την προηγούμενη βδομάδα τον εγκατέλειψε και
το κόμμα Σαμοπόμιτς. Με άλλα λόγια η κυβέρ-
νηση που οι Ε.Ε και οι ΗΠΑ επαινούσαν ως εγ-
γυήτρια της «σταθερότητας» της «δημοκρα-
τίας» και των «αναγκαίων μεταρρυθμίσεων»
κρέμεται από μια κλωστή. 

Ο Βολοντίμιρ Ισενκο, από το Κέντρο Κοινωνι-
κών και Εργατικών Ερευνών στο Κίεβο είπε στην
Εργατική Αλληλεγγύη για την κυβερνητική κρίση: 

«Συζητήσεις για την αποπομπή του Γιατσενούκ
και πρόωρες εκλογές γίνονται εδώ και έξι τουλά-
χιστον μήνες. Την τελευταία στιγμή οι ΗΠΑ (ο Τζο
Μπάηντεν και ο Πίατ, ο πρεσβευτής στην Ουκρα-
νία) παρέμβηκαν και ο Ποροσένκο που καλούσε
τον Γιατσενούκ να παραιτηθεί, σαμποτάρισε συ-
νειδητά τη ψηφοφορία για την πρόταση μομφής. 

Οι καυγάδες που εκτυλίσσονται δεν έχουν να
κάνουν με ιδεολογικά ζητήματα. Ο Γιατσενούκ
ήταν πιο «σκληρός» από τον Ποροσένκο απέναν-
τι στη Ρωσία και το Ντονμπάς. Όμως, ο Κολομόι-

σκι (ένας πανίσχυρος ολιγάρχης) είναι ακόμα
πιο «σκληρός» από τον Γιατσενούκ παρόλα αυτά
επιθυμεί διακαώς πρόωρες εκλογές για τους δι-
κούς του λόγους. Ο Ακμέτοφ, από την άλλη, (άλ-
λος πανίσχυρος ολιγάρχης) που είχε υποστηρί-
ξει τον Γιανουκόβιτς μέχρι την ανατροπή του το
2014, αυτή τη φορά υποστήριξε τον Γιατσενούκ.

Η ακροδεξιά είναι στην αντιπολίτευση πλέον
αλλά δεν μοιάζει να είναι ιδιαιτέρως δημοφιλής.
Πρόσφατα οι φασίστες του Δεξιού Τομέα δια-
σπάστηκαν πάνω στο δίλημμα πόσο σκληροί
πρέπει να είναι απέναντι στην κυβέρνηση. Ένα
κομμάτι (οι Δεξιές Επαναστατικές Δυνάμεις)
προσπάθησαν να ξεκινήσουν στις 19 Φλεβάρη
το ‘Τρίτο Μαϊντάν’, αλλά η κατασκήνωσή τους
στην κεντρική πλατεία του Κιέβου συγκέντρωσε
λίγες εκατοντάδες μόνο». 

Αυτόν τον Φλεβάρη συμπληρώνονται δυο χρόνια
από την εξέγερση του Μαϊντάν που ανέτρεψε τον
πρόεδρο Γιανούκοβιτς κι ένας χρόνος από την
Συμφωνία Μινσκ ΙΙ που υποτίθεται θα έβαζε τέλος
στον πόλεμο στην Ανατολική Ουκρανία, στο
Ντονμπάς. Το ΔΝΤ εκβιάζει ότι δεν θα εκταμιεύσει
τα δις της «βοήθειας» αν το Κίεβο δεν επιταχύνει
τις «μεταρρυθμίσεις». Κι η Ρωσία προσέφυγε στα
διεθνή δικαστήρια για να πάρει τα 3 δις σε ευρωο-
μόλογα που της χρωστάει η Ουκρανία. Την ίδια
στιγμή στη «νεκρή ζώνη» αναζωπυρώνονται οι αν-
ταλλαγές πυρών -με όλμους και βαριά πολυβόλα.
Η Ουκρανία βυθίζεται στην οικονομική και πολιτική
κρίση και οι ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστών την
σπρώχνουν ακόμα πιο βαθιά σε αυτό τον εφιάλτη.

Λ.Μ.

OYΚΡΑΝΙΑ Καινούργια κρίση

Σ
τις 28 Φλεβάρη, έπειτα απο μια οκταετία
συνεχόμενων νικών σε δημοψηφίσματα και
εκλογές, το ακροδεξιό κόμμα της Δημο-

κρατικής Ένωσης του Κέντρου (SVP/UDC), γνώ-
ρισε την πρώτη του ήττα. Στηριζόμενο στις επι-
τυχίες των ρατσιστικών του πρωτοβουλιών τα
προηγούμενα χρονια, προσπάθησε να περάσει
με δημοφήφισμα την αυτόματη απέλαση των
�ξένων εγκληματιών. Στην κατηγορία αυτή έμπαι-
νε όποιος ή όποια έπρατε δυο απο κακουργήμα-
τα εως και πταίσματα, σε διάστημα 10 χρόνων.
Παιδιά εργατικών οικογενειών που γεννήθηκαν
εδώ θα μπορούσαν δηλαδή να βρεθούν π.χ.
στην Ερυθραία ή στην Χιλή, χωρίς καν να μιλάνε
τη γλώσσα, χωρίς να γνωρίζουν κανέναν. 

Ακόμα και τα δεξιά κόμματα των Χριστιανοδη-
μοκρατών και των Ριζοσπαστικών/ Φιλελεύθερων
αναγκάστηκαν να εναντιωθούν σε αυτήν τη ρα-
τσιστική πρωτοβουλία. Πρόκειται όμως για καθα-
ρή υποκρισία. Αυτά τα κόμματα έχουν κάνει την
υπεράσπιση των ρατσιστικών πολιτικών του ελ-
βετικού κράτους και της ισλαμοφοβικής εκστρα-
τείας του Ολάντ και της Λε Πεν καθημερινό τους
χόμπι. Χέρι χέρι με την ακροδεξιά έχουν στρώσει
το δρόμο σε φασιστικές ομάδες που εμφανίζον-
ται στις μεγάλες πόλεις χτυπώντας μετανάστες. 

Αυτό που τα ανάγκασε να αντιταχθούν σε αυ-
τή τη πρωτοβουλία ήταν η αίσθηση οτι το αντι-
ρατσιστικό κίνημα και αίσθημα που ξεδιπλώνε-
ται στη Ευρώπη άγγιζε μαζικά τον κόσμο που
τους ψηφίζει και τα μέλη της βάσης τους. Νέοι
και νέες που μεγάλωσαν σε μιά χώρα με πολύ
υψηλό ποσοστό μεταναστών και που βλέπουν

το κίνημα αλληλεγγύης να ξεδιπλώνεται απο τα
αυστρο/γερμανικά σύνορα μέχρι τη Λέσβο και
τη Σάμο, αρνήθηκαν να δεχτούν οτι οι φίλοι με
τους οποίους μεγάλωσαν θα γίνονταν ο αποδιο-
πομπαίος τράγος της οικονομικής κρίσης που
σιγά σιγά αγγίζει και την ελβετική οικονομία. 

Μια άποψη λέει οτι το SVP το παρατράβηξε και
ότι η υπεροψία του γύρισε μπούμερανγκ. Αυτή η
άποψη είναι λανθασμένη. Ακόμα και αν στην Ελβε-
τία το αντιρατσιστικό και το εργατικό κίνημα είναι
ακόμα αδύναμα, το 2015 ήταν μια χρονιά πλούσια
σε απεργίες και διαδηλώσεις αλλά και δράσεις
ενάντια στις Συμφωνίες του Δουβλίνου που αποτε-
λούν το κορμό του μηχανισμού απελάσεων μετα-
ναστών. Πάνω απ'ολα όμως αυτό που έχει παίξει
πρωταγωνιστικό ρόλο είναι η αίσθηση πόλωσης
ανάμεσα στην Ευρώπη Φρούριο των φραχτών και
των πνιγμών απο τη μία και των απλών ανθρώπων
που χτίζουν την αλληλεγγύη απο την άλλη. 

Σε αντίθεση με την Ελλάδα, αυτή η αλληλεγ-
γύη δεν έχει βρεί την αντίστοιχη έμπρακτη και
πολιτική έκφραση. Η παταγώδης όμως ήττα
της ακροδεξιάς, που στις μεγάλες πόλεις είναι
συντριπτική, αποτελεί για την αντικαπιταλιστική
αριστερά αλλά και για όλους τους αντιφασί-
στες το πιο δυνατό καμπανάκι οτι η ευκαιρία
δεν έχει χαθεί. Τη Κυριακή του δημοψηφίματος
χαμογελάσαμε για πρώτη φορά μετά απο πολυ
καιρό. Με αυτό το χαμόγελο και αυτή την αισοι-
οδοξία χτίζουμε τη διαδήλωση της 19 Μάρτη,
ενάντια στο ρατσισμό, για ανοιχτά σύνορα, για
κατάργηση των συμφωνιών του Δουβλίνου. 

Δημήτρης Δασκαλάκης

ΕΛΒΕΤΙΑ Ήττα για τους ακροδεξιούς



Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση 

για την 3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ;

Η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει ξεχωρι-
στή σημασία, κι αυτό γιατί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ συ-
σπειρώνει ένα πολύτιμο δυναμικό χιλιάδων
αγωνιστών και αγωνιστριών. Μπορεί τα μέλη
της να μην είναι μόνα τους στους αγώνες και
τα κινήματα -υπάρχουν πολλοί προχωρημένοι
και πρωτοπόροι αγωνιστές έξω από τις τάξεις
της- αλλά η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η σημαντικότερη
συγκέντρωση αγωνιστών που αναφέρονται
στην αντικαπιταλιστική και την επαναστατική
αριστερά στην Ελλάδα. Άρα οι αποφάσεις
που θα πάρει αυτό το δυναμικό μέσα από τη
Συνδιάσκεψη είναι πάρα πολύ σημαντικές για
τις πολιτικές εξελίξεις.

Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπί-
ζει είναι να προσανατολιστεί σωστά στους
αγώνες που ξεσπάνε αυτή τη στιγμή απέναντι
στην κυβέρνηση με βασικό κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ.
Να εντοπίσει τα σημαντικότερα στοιχεία της
συγκυρίας και των αντιφάσεων μέσα σ' αυτήν,
για να τις αξιοποιήσει προς τη θετική πλευρά.
Να συνεχίσει δηλαδή η αριστερή στροφή και
η δυναμική του κινήματος, κερδίζοντας όλο
και μεγαλύτερα κομμάτια του στην προοπτική
της αντικαπιταλιστικής ανατροπής.

Για να το κάνει αυτό, χρειάζεται να φτάσει
σε σωστές διαπιστώσεις για το χαρακτήρα
της περιόδου, για το βασικό γεγονός δηλαδή
ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι καρπός και απο-
τέλεσμα μιας ολόκληρης δυναμικής πέντε
χρόνων μεγάλων εργατικών και λαϊκών αγώ-
νων ενάντια στα μνημόνια, αλλά ταυτόχρονα
φορέας μίας αστικής στρατηγικής εφαρμογής
ενος νέου μνημονίου. Έχουμε δηλαδή την αν-
τίφαση ενός κόμματος της ρεφορμιστικής αρι-
στεράς που υποσχέθηκε ως αντιπολίτευση μια
φιλεργατική διέξοδο από την κρίση, αλλά
ασκεί ως κυβέρνηση αστική μνημονιακή πολι-
τική.

Είναι ένα βασικό ζήτημα στο οποίο πρέπει
να τοποθετηθεί συγκεκριμένα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Τόσο με την κάθετη διαφοροποίησή της με
την πολιτική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, όσο
όμως και με την απόρριψη λογικών υποτίμη-
σης του κινήματος που την ανέδειξε και τώρα
συγκρούεται μαζί της. Τα δύο προηγούμενα
χρόνια η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποτέλεσε τη σημαντικό-
τερη συσπείρωση που πρωτοστατούσε στους
αγώνες και την ίδια στιγμή προειδοποιούσε
για τα αδιέξοδα της ρεφορμιστικής στρατηγι-
κής του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
δεν υπήρχαν προβλήματα.

Ποια ήταν αυτά τα προβλήματα 

και πώς μπορεί να τα ξεπεράσει;

Τα βασικότερα είχαν να κάνουν με τον τρόπο
με τον οποίο δυνάμεις εντός της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ερμήνευσαν και προσπάθησαν να υλοποιήσουν
την απόφαση της 2ης Συνδιάσκεψης σε σχέση
με τη “μετωπική συμπόρευση”. Μία απόφαση
που αποσκοπούσε στην υποδοχή των κομμα-
τιών που έσπαγαν από το ρεφορμισμό και στην
προσπάθεια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να ολοκληρώσει τη
ρήξη τους σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση,

μετατράπηκε σε απόπειρα οικοδόμησης ενός
νέου πολιτικού μετώπου που θα νέρωνε τα αν-
τικαπιταλιστικά του χαρακτηριστικά και θα έκο-
βε κομμάτια του αντικαπιταλιστικού μεταβατι-
κού προγράμματος. Αυτό κόστισε στην ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και πολύτιμο χρόνο από την εξωστρέφειά
της, αλλά και οργανωμένες δυνάμεις αφού κα-
τέληξε να χάσει κομμάτια της προς τη ΛΑΕ.

Θα πρέπει να επιμείνουμε ότι οποιαδήποτε
πολιτική συνεργασία δεν μπορεί να βασίζεται
στο παζάρεμα, το νέρωμα ή το κόψιμο του αν-
τικαπιταλιστικού προγράμματος, ότι οι συνερ-
γασίες χτίζονται πρώτα και κύρια μέσα στο κί-
νημα και την κοινή δράση και σε κάθε περί-
πτωση αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της ρή-
ξης κομματιών που σπάνε με το ρεφορμισμό
σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Αυτό το
στόχο υπηρετούσε για παράδειγμα η πρόταση

εκλογικής συνεργασίας με τη ΛΑΕ που έγινε
στη βάση του αντικαπιταλιστικού προγράμμα-
τος και όχι στο πετσόκομμά του – έστω κι αν
συνάντησε την άρνηση της ηγεσίας της.

Είναι μια απόφαση που πρέπει να την επα-
ναβεβαιώσει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αποτιμώντας σω-
στά την πορεία των δύο τελευταίων χρόνων,
προκειμένου να μην γυρίσουμε σε εσωστρε-
φείς διαδικασίες και να μη χάσουμε άλλο πο-
λύτιμο χρόνο σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Τι χρειάζεται να αποφασίσει 

η 3η Συνδιάσκεψη;

Πρώτα απ όλα, χρειάζεται να κλιμακωθεί ο
νέος γύρος αγώνων απέναντι στο μνημόνιο το
οποίο προσπαθεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Άρα ο βασικός προσανατολι-
σμός μας είναι να ηττηθούν στο δρόμο και
στους χώρους δουλειάς οι μνημονιακές με-
ταρρυθμίσεις, με κορωνίδα και μεγαλύτερη
μάχη αυτήν του ασφαλιστικού. Θέλουμε να
καταλήξει το τωρινό κύμα αγώνων που συ-
σπειρώνει όχι μόνο την εργατική τάξη στις πό-

λεις, αλλά και κομμάτια ελεύθερων επαγγελ-
ματιών και αγροτών, στο ότι δεν θα φτάσει
καν η κυβέρνηση να καταθέσει το νομοσχέδιο.

Βασική προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι
η πλατιά κοινή δράση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με όλα
τα κομμάτια τα οποία κινητοποιούνται μέσα
στο εργατικό κίνημα, είτε τα υπάρχοντα κομ-
μάτια του συνδικαλιστικού κινήματος είτε και-
νούργιους εργαζόμενους που βγαίνουν στην
πρωτοπορία και στη μάχη. Κι αυτό χωρίς να
συγχέουμε τον κόσμο είτε με τις πολιτικές του
επιλογές, ότι δηλαδή επειδή μπορεί να είναι
ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζεται με τον Τσί-
πρα, είτε με τις συνδικαλιστικές του ηγεσίες,
ότι δηλαδή η συμμετοχή στα συνδικάτα του
σημαίνει στήριξη της γραφειοκρατίας. Η υιο-
θέτηση μιας ενιαιομετωπικής τακτικής με τον
κόσμο που το προηγούμενο διάστημα στήριξε
ΣΥΡΙΖΑ και αυτή τη στιγμή ανακαλύπτει τα
όρια της ρεφορμιστικής στρατηγικής και εναν-
τιώνεται στα μέτρα της κυβέρνησης είναι απα-
ραίτητη. Η στήριξη πρωτοβουλιών από τα κά-
τω όπως ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό.

Το ίδιο ισχύει με τις πολιτικές μάχες που
έχουν να κάνουν με την αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες, που τη βλέπουμε να ξετυλίγεται
αυτή τη στιγμή και πρέπει να πολιτικοποιηθεί
με κεντρικά πολιτικά αιτήματα: να ανοίξουν τα
σύνορα, καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες, να
φύγει η FRONTEX και το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο.
Σημαντική εδώ είναι η πρωτοβουλία της
ΚΕΕΡΦΑ για τη διεθνή μέρα δράσης στις 19
Μάρτη. Κομμάτι αυτή της μάχης είναι και η
συνέχιση της απονομιμοποίησης των ναζί και
η καταδίκη της Χρυσής Αυγής στη δίκη.

Η πολιτική συνέχεια αυτών των μαχών δεν
είναι σήμερα σε καμία περίπτωση μία ξαναζε-
σταμένη εκδοχή μιας “αριστερότερης” ή
“πραγματικά αριστερής” κυβέρνησης. Ο κό-
σμος έχει κάνει προχωρήματα, έρχεται σε
σύγκρουση με τις ίδιες του τις κυβερνητικές
αυταπάτες, ότι δηλαδή θα αναδείξουμε μια
κυβέρνηση που θα δώσει από τα πάνω λύσεις.
Αυτή τη στιγμή βασικός προσανατολισμός της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς θα πρέπει να εί-
ναι η επιμονή στο αντικαπιταλιστικό πρόγραμ-
μα και η κατεύθυνση στο ότι η λύση θα έρθει
από τα κάτω, μέσα από την επιβολή του εργα-
τικού ελέγχου από ένα όλο και πιο δυνατό και
πολιτικοποιημένο εργατικό κίνημα.

Αυτός ο προσανατολισμός δεν είναι μονάχα
πολιτικός, αλλά και οργανωτικός. Θα πρέπει η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ να αποκτήσει μια τέτοιου τύπου
συγκρότηση που να στηρίζει αυτούς τους
αγώνες και να βοηθάει στην ένταξη όσο γίνε-
ται περισσότερων αγωνιστών. Με συχνές και
ανοιχτές διαδικασίες που διευκολύνουν όλο
το δυναμικό της, αλλά και με σεβασμό όλων
των διαφορετικών απόψεων με αναλογική εκ-
προσώπησή τους στα όργανα. Γι' αυτό είναι
απαραίτητο η 3η Συνδιάσκεψη να ταχτεί υπέρ
της απλής αναλογικής στις εκλογές των οργά-
νων.

O Θανάσης Καμπαγιάννης 
μίλησε στη Λένα Βερδέ

Γ’ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΝΤΑΡΣΥΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Ενωτικά ενάντια σε Μνημόνια και Φράχτες
για την αντικαπιταλιστική ανατροπή

Συνέντευξη με τον Θανάση
Καμπαγιάννη μέλος του
Πανελλαδικού Συντονιστικού

Η 3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με εκατοντάδες εκλεγμένους
αντιπροσώπους από τις τοπικές επιτροπές του μετώπου της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς σε όλη τη χώρα, θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Μάρτη. 
Η Συνδιάσκεψη θα γίνει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 
στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. 
Την πρώτη μέρα, θα συζητηθούν οι Θέσεις που έχει εισηγηθεί η
απερχόμενη Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή καθώς και οι τρο-
πολογίες επί των Θέσεων. Τη δεύτερη μέρα, θα γίνουν οι ψηφοφο-
ρίες για τις πολιτικές αποφάσεις και την εκλογή των οργάνων,
του νέου Πανελλαδικού Συντονιστικού και της νέας Κεντρικής
Συντονιστικής Επιτροπής.
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