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19 Μάρτη: Η δράση
απλώνεται παντού

σελ. 8, 9

Αφισοκόλληση στη Βιέννη για τις 19 Μάρτη
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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 ΕΥΡΩΠΗ

Συνδιάσκεψη
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

σελ. 10, 11

Ιστορία: Πώς οι
πρόσφυγες του 1922
έχτισαν κάστρα της
Αριστεράς

σελ. 4

8 ΜΑΡΤΗ
Γυναίκες στον Αγώνα

σελ. 13

Εκλογές στα 
Νοσοκομεία

σελ. 12
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EΕ - Άλλη μια ρατσιστική σύνοδος
Δ

εν κατάληξε σε απόφαση η ειδική Σύνο-
δος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το προσφυγικό το βράδυ της Δευτέ-

ρας. Οι πρωθυπουργοί της Ευρώπης και της
Τουρκίας -που είχε προσκληθεί για να συμμε-
τάσχει- δεν κατάφεραν να φτάσουν σε κάποια
συμφωνία. Οι αποφάσεις αναβλήθηκαν για την
επόμενη Σύνοδο Κορυφής που έχει προγραμ-
ματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα. 

Η διαπραγμάτευση έγινε με βάση ένα παρα-
νοϊκό ευρωπαϊκό προσχέδιο για την οριστική
σφράγιση των θαλασσίων συνόρων ανάμεσα
στην Τουρκία και την Ελλάδα. Το προσχέδιο,
που διέρρευσε στον τύπο, είχε τρία βασικά ση-
μεία:

Πρώτον, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες
που θα συλλαμβάνονται στα ελληνικά νησιά ή
θα "διασώζονται" στο Αιγαίο θα επαναπρο-
ωθούνται αμέσως, χωρίς διατυπώσεις ή ενστά-
σεις στην Τουρκία, η οποία και δεσμεύεται ότι
θα τους δέχεται.

Δεύτερον, σε αντάλλαγμα για αυτή την
"υπηρεσία" η Ευρωπαϊκή Ένωση διπλασιάζει
τη βοήθεια που έχει υποσχεθεί τον περασμένο
Νοέμβρη στην Τουρκία (από τα 3 δις ευρώ στα
6) και επιταχύνει τις διαδικασίες ένταξής της
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, οι

Τούρκοι πολίτες θα μπορούν από τον Ιούνη να
ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να
χρειάζονται βίζα.

Τρίτον, ανοίγει ένας ασφαλής και νόμιμος
διάδρομος για την μεταφορά των Σύριων προ-
σφύγων απευθείας από την Τουρκία στις Ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Ο αριθμός των Σύριων προ-
σφύγων που θα δέχεται η ΕΕ θα είναι ίσος με
τον αριθμό αυτών που έχουν επαναπροωθηθεί
πίσω στην Τουρκία. Με άλλα λόγια, για κάθε
Σύριο πρόσφυγα που θα "διασώζεται" στο Αι-
γαίο και θα "επιστρέφεται" πίσω στην Τουρκία,
ένας άλλος Σύριος πρόσφυγας θα κερδίζει το
δικαίωμα να έρθει νόμιμα στην Ευρώπη.

Μην μπερδευόσαστε: το σχέδιο δεν δείχνει
την παραμικρή διάθεση να δεχτεί ούτε έναν
πρόσφυγα από το Συρία. Ο στόχος του προ-
σχεδίου είναι να κλείσει ερμητικά και οριστικά
το πέρασμα ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελ-
λάδα. Ο στόχος του είναι να στείλει το μήνυμα
στους πρόσφυγες ότι δεν έχει νόημα να απο-
πειραθούν καν να φτάσουν σε κάποιο από τα
ελληνικά νησιά. Και αν δεν προσπαθεί κανένας
να περάσει, κανένας δεν θα "κατακτάει" και το
δικαίωμα της νόμιμης διέλευσης.

Παρόλα αυτά το προσχέδιο προκάλεσε πο-
λύ μεγάλες αντιδράσεις μέσα στη σύνοδο κο-

ρυφής. Κάποιες από αυτές αφορούσαν στα
ανταλλάγματα προς την Τουρκία: η Γαλλία,
για παράδειγμα, αντιδράει και στην επιτάχυν-
ση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και
στην κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους
πολίτες. 

Πρόσχημα

Το πρόσχημα είναι, όπως πάντα, η παραβία-
ση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την
Τουρκία. Ο Σούλτς, ο πρόεδρος του Ευρωκοι-
νοβουλίου κατηγόρησε, σε μια συνέντευξη που
έδωσε στη διάρκεια της ημέρας, την κυβέρνη-
ση της Τουρκίας και για τη στροφή προς τον
αυταρχισμό και για τη διακοπή της ειρηνευτι-
κής διαδικασίας με τους Κούρδους -που έχει
οδηγήσει σε μια νέα έξαρση του πολέμου στις
νοτιοανατολικές επαρχίας της Τουρκίας. Αλλά
δεν δίστασε να συμπληρώσει ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση θεωρεί το PKK, το κόμμα του Αμπντου-
λάχ Οτσαλάν "τρομοκρατική οργάνωση".

Οι μεγαλύτερες αντιδράσεις, όμως, ήρθαν
από τις σκληροπυρηνικές κυβερνήσεις -την
Ουγγαρία, την Τσεχία, την Πολωνία και τη
Σλοβακία- που αντιδρούν σε κάθε ιδέα ανοίγ-
ματος κάποιας νόμιμης διόδου υποδοχής προ-
σφύγων. Η Ουγγαρία, σύμφωνα με τη ζωντανή

ανταπόκριση της αυστριακής εφημερίδας Der
Standard απείλησε να μπλοκάρει τη συμφωνία
με βέτο. Το πρόσχημα και στην περίπτωση αυ-
τή είναι η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων από την Τουρκία: η ΕΕ λένε δεν μπορεί
να στείλει πρόσφυγες πίσω σε μια μη ασφαλή
χώρα. Σε μια συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης της Αυστρίας αντιπρότεινε
ανοιχτά την αναχαίτιση των προσφύγων με τη
βία. «Εν ανάγκη», είπε ο Ράινχολντ Μίτερλέ-
νερ, «η  Ευρώπη θα πρέπει να στείλει το μήνυ-
μα ότι τα σύνορα είναι σύνορα». «Μπορεί να
δούμε φριχτές εικόνες», συμπλήρωσε, «αλλά
μερικές φορές η βία είναι απαραίτητη»!

Η Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων κατοίκων
μπορεί να δέχεται άνετα ένα εκατομμύριο
πρόσφυγες κάθε χρόνο, έγραφε την περασμέ-
νη εβδομάδα η εφημερίδα Financial Times. Αυ-
τό που ενοχλεί τους ηγέτες της Ευρώπης δεν
είναι οι ίδιοι οι πρόσφυγες: το πραγματικό
τους πρόβλημα είναι το σπάσιμο των συνό-
ρων. Το πραγματικό τους πρόβλημα είναι η
κατάρρευση της ρατσιστικής Ευρώπης Φρού-
ριο. Και για να προστατέψουν το φρούριο, εί-
ναι ικανοί για όλα.

Μ
νημείο ρατσισμού και απαν-
θρωπιάς είναι το "κοινό ανα-
κοινωθέν" που υπέγραψαν οι

πολιτικοί αρχηγοί μετά τη σύσκεψη
στο προεδρικό μέγαρο της περα-
σμένης Παρασκευής. Η κυβέρνηση
και η αντιπολίτευση συμφώνησαν σε
μια κοινή στρατηγική για την αντιμε-
τώπιση του "κύματος των προσφύ-
γων" που προβλέπει "κέντρα κράτη-
σης" για τους "παράτυπους μετανά-
στες", επιτάχυνση των διαδικασιών
επαναπροώθησης, ενίσχυση της συ-
νεργασίας με την Frontex και το NA-
TO για την "φύλαξη των συνόρων"
και μεγαλύτερη συνεργασία με την
Τουρκία για την "αναχαίτιση των
προσφυγικών ροών".

Το 2015 σχεδόν 3000 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας
να φτάσουν από τα παράλια της
Τουρκίας σε ένα από τα ελληνικά
νησιά. Άλλοι 400 πνίγηκαν στα νερά

του Αιγαίου μέσα στους δυο μόνο
πρώτους μήνες της φετινής χρο-
νιάς. Η "κοινή στρατηγική" την οποία
προσυπέγραψε την περασμένη
εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Φώ-
φη Γεννηματά φιλοδοξεί να κάνει
ακόμα πιο βαρύ τον "φόρο αίματος"
για τους ανθρώπους που θα αποπει-
ραθούν να βρουν καταφύγιο από
τον πόλεμο ή τη φτώχεια στην Ευ-
ρώπη.

Το κλείσιμο, ουσιαστικά, του "Βαλ-
κανικού Διαδρόμου" έχει μετατρέψει
ήδη την Ελλάδα σε μια τεράστια φυ-
λακή για τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες. Σύμφωνα με τα επίση-
μα στοιχεία της κυβέρνησης, αυτή
τη στιγμή 32.000 άνθρωποι -από τη
Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Λι-
βύη ή από κάποια άλλη από τις εμ-
πόλεμες ή κατεστραμμένες χώρες
της Ασίας και της Αφρικής- είναι εγ-

κλωβισμένοι στη χώρα μας. 
Ο ΟΗΕ ανεβάζει το νούμερο στις

50 χιλιάδες. Από αυτούς οι μισοί
σχεδόν ζούνε σε απάνθρωπες συν-
θήκες: στην Ειδομένη περίπου 11 χι-
λιάδες άνθρωποι συνωστίζονται σε
έναν αυτοσχέδιο καταυλισμό -πολ-
λοί κοιμούνται στο ύπαιθρο αφού
δεν έχουν ούτε μια σκηνή για να
προστατευτούν από τη βροχή και το
κρύο. Πάνω από 4 χιλιάδες ζούνε,
σε παρόμοιες συνθήκες, στον κα-
ταυλισμό του Πειραιά. 

Κέντρα κράτησης

Χιλιάδες "φιλοξενούνται" σε παλιά
στρατόπεδα -στον Σχιστό, στα Δια-
βατά, στο Κιλκίς- ή στα διαβόητα
"hot spots" της Λέσβου, της Σάμου ή
της Χίου. Τουλάχιστον χίλιοι "παρά-
τυποι μετανάστες" κρατούνται στην
Αμυγδαλέζα και τα άλλα "κλειστά
κέντρα κράτησης" ανά την Ελλάδα.

Τώρα η κυβέρνηση ετοιμάζεται να
κάνει ακόμα πιο δύσκολες τις συν-
θήκες για τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες.

Ο Τσίπρας και ο Μουζάλας ξέ-
ρουν ότι δεν έχουν τη συναίνεση της
κοινωνίας για αυτό το έγκλημα που
ετοιμάζουν. Ο κόσμος συνεχίζει να
στέκεται, με αυταπάρνηση, στο
πλευρό των προσφύγων. Πάνω από
δέκα χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν
από την πλατεία Συντάγματος την
Κυριακή για να προσφέρουν, ότι
μπορούσε ο καθένας για τους πρό-
σφυγες. Αυτό το "εμπόδιο" προσπά-
θησε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση
με τη σύσκεψη των πολιτικών αρχη-
γών. Το μήνυμα του "κοινού ανακοι-
νωθέντος" δεν απευθυνόταν ούτε
στους εταίρους μας στην Ευρώπη,
ούτε στον Ερντογάν και την Τουρ-
κία: απευθυνόταν σε εμάς, ήθελε να
στείλει το σήμα ότι δεν υπάρχει άλ-

λη λύση, όλο το πολιτικό σύστημα
είναι σύμφωνο και ενωμένο: οι πρό-
σφυγες είναι απειλή, οι "ροές" πρέ-
πει να περιοριστούν, οι "μετανάστες"
να επαναπροωθούνται, οι "παράτυ-
ποι" να φυλακίζονται.

Πρόκειται για ψέμα. Οι απλοί άν-
θρωποι δεν απειλούνται από τους
πρόσφυγες: απειλούνται από τα
μνημόνια και την Τρόικα. Τις δουλει-
ές μας δεν τις πήραν οι φτωχοί από
το Ιράκ ή τη Συρία. Τις έκλεισαν οι
βιομήχανοι και οι εφοπλιστές. Ο Πει-
ραιάς δεν κινδυνεύει από τους πρό-
σφυγες. Κινδυνεύει από την Cosco. 

Στις 19 Μάρτη θα διαδηλώσουμε
κατά χιλιάδες στην Αθήνα και σε 14
ακόμα πόλεις σε όλη την Ελλάδα με
ένα απλό σύνθημα: "χωράμε όλοι".
Οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι.
Ο ρατσισμός δεν θα περάσει.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Συνάντηση των Πολιτικών
Αρχηγών στο Προεδρικό 

ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ
ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ
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Π
έρασε ένας μήνας από την τερά-
στια Πανεργατική απεργία της 4
Φλεβάρη που ταρακούνησε την

κυβέρνηση και την ανάγκασε να κατεβά-
σει ρυθμούς για το νομοσχέδιο που
σφαγιάζει τις συντάξεις. Μέσα σε αυτό
το διάστημα, ο ίδιος κόσμος που βγήκε

στους δρόμους ενάντια στο Ασφαλιστι-
κό-σφαγείο συγκλονίζεται από το δράμα
των προσφύγων και δείχνει με χίλιους
δυο τρόπους την αλληλεγγύη του για το
ανθρώπινο κύμα της προσφυγιάς. 

Στις 19 Μάρτη αυτά τα δυο ποτάμια
αντίστασης και αλληλεγγύης θα ενω-
θούν στα συλλαλητήρια ενάντια στην
απανθρωπιά της Ευρώπης του πολέμου,
της λιτότητας και του ρατσισμού.

Σύνδεση

Τη σύνδεση ανάμεσα στο «προσφυγι-
κό» και στην «αξιολόγηση» έχουν φροντί-
σει να την κάνουν οι ίδιοι οι ηγέτες της
ΕΕ, αλλά και οι πολιτικοί αρχηγοί στη
συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγα-
ρο. Την ίδια στιγμή που μιλάνε για «προ-
κλητικό παζάρι» της Τουρκίας για να πά-
ρει ανταλλάγματα μπλοκάροντας τους
πρόσφυγες, ακολουθούν την ίδια ακρι-
βώς τακτική. Παζαρεύουν να επιταχυνθεί
η αξιολόγηση και να αρχίσει η συζήτηση
για το χρέος ως αντάλλαγμα για τη συμ-
μετοχή της Ελλάδας στο μηδενισμό της
«ροής» των προσφύγων.

Ακόμη και ο Βαρουφάκης, ο αρχιτέκτο-
νας του συμβιβασμού με το Eurogroup
πέρσι τέτοιον καιρό, έγραψε σε άρθρο του
στην ΕφΣυν τη Δευτέρα ότι αυτή η συναλ-
λαγή σημαίνει ότι «θα απολέσουμε την ψυ-

χή μας χωρίς καν να εισπράξουμε τα τριά-
κοντα αργύρια στον οικονομικό τομέα».

Πραγματικά, όπως μπορείτε να διαβά-
σετε στη διπλανή σελίδα, το σχέδιο που
επεξεργάζονται Μέρκελ-Τσίπρας-Ντα-
βούτογλου σημαίνει παγίδευση των προ-
σφύγων με τους πιο απάνθρωπους τρό-
πους. Και τα «ανταλλάγματα» είναι το
ίδιο απάνθρωπα: επιτάχυνση της αξιολό-
γησης σημαίνει ψήφιση του Ασφαλιστι-
κού, διαπραγμάτευση για το χρέος ση-
μαίνει διαιώνιση των μνημονίων για άλλα
50 χρόνια.

Έχουμε κάθε λόγο να απορρίψουμε
και αυτόν το συμβιβασμό της κυβέρνη-
σης Τσίπρα-Καμένου, που αυτή τη φορά
ούτε οι ίδιοι δεν τολμούν να πουν ότι εί-
ναι τάχα «έντιμος». Και έχουμε τη δυνα-
τότητα να πούμε αυτό το ΟΧΙ άμεσα
στους δρόμους στις 19 Μάρτη. 

Διεκδικούμε από όλες τις ηγεσίες
των συνδικάτων αλλά και της Αριστε-
ράς, που έχουν παγώσει τις κινητοποι-
ήσεις ενάντια στο Ασφαλιστικό μέχρι
που να φτάσει το νομοσχέδιο στη Βου-
λή, να στηρίξουν τα συλλαλητήρια στις
19 Μάρτη. Δεν χρειάζεται να περιμέ-
νουμε για να δούμε τι θα βγάλει το
άθλιο παζάρι της ΕΕ. Χρειάζεται να ξε-
χυθούμε ορμητικά και ενάντια στους
φράχτες και το ΝΑΤΟ και ενάντια στα
ατέλειωτα μνημόνια.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
ΣΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΗ
Στην Ελλάδα

και στο εξωτερικό
Βγαίνουμε στους δρόμους 
ενάντια σε Φράχτες 
ΚΑΙ Μνημόνια

Λονδίνο
Portland Place,
12.00, rally in 
Trafalgar Square

Γλασκώβη
George Square,
11.00 

Παρίσι
Barbès, 14.00

Δουβλίνο
Central Bank
Plaza, 14.00 

Βαρκελώνη
Estació de
França, 17.00

Βιέννη
Karlsplatz, 13.00

Λιουμπλιανα
Σεβίλλη
17 Marcho, Plaza
Nueva, 19.00

Ζυρίχη
Halenstadion,
15.00 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Βαρσοβία
Plac Zamkowy,
14.00

ΣιδνεΪ
20 March, Bel-
more Park, 13.00

Καρντιφ
Clare Gardens,
11.30 

Βηρυτος
ΚΟΠεγχαγη
12.00 Banegard-
spladsen

Αμστερνταμ
13.00 Beursplein

Αθήνα
Ομόνοια 3μΜ

Θεσσαλονίκη
Άγαλμα 
Βενιζέλου 12μες

Ξάνθη
Κεντρική 
Πλατεία,12μες

Γιάννενα
Περιφέρεια, 1μM

Μυτιλήνη
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΑΠΦΟΥΣ, 12μες

Πάτρα
Πλ. Γεωργίου, 1μM

Βόλος
ΠΛAteia ΑΓIOY
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 12μες

Χανιά
Πλ. Αγοράς, 12μες

Το τετραήμερο
Μαρξισμός 2016
θα γίνει στην ΑΣΟΕΕ
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Σ
ύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής
που έγινε τον Δεκέμβρη του 1920 στο «Βα-
σίλειο της Ελλάδος» κατοικούσαν περίπου

5,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Στην απογραφή που
έγινε τον Μάη του 1928 οι κάτοικοι έφταναν τα
6,2 εκατομμύρια, δηλαδή 780 χιλιάδες περισσό-
τεροι. Η πληθυσμιακή αλλαγή ήταν ακόμα μεγα-
λύτερη απ’ ότι δείχνουν αυτοί οι αριθμοί. 

Ανάμεσα στο 1922 και το 1924, στο ελληνικό
κράτος έφτασαν 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες
η μεγάλη τους πλειοψηφία από την Μικρά
Ασία και τον Πόντο, ενώ περίπου 430 χιλιάδες
την «εγκατέλειψαν». Στην πραγματικότητα διώ-
χτηκαν στα πλαίσια της βάρβαρης «ανταλλα-
γής πληθυσμών» που πρόβλεπε η Συμφωνία
της Λοζάνης το 1923. Για όσους αναρωτιούν-
ται καλόπιστα ή υποκριτικά «πόσους πρόσφυ-
γες μπορεί να αντέξει η χώρα» η απάντηση εί-
ναι: πολύ περισσότερους από το 1,2 εκατομ-
μύρια που μπορούσε η Ελλάδα του 1922. 

Η «μητέρα-πατρίδα» βέβαια δεν αγκάλιασε
τα «παιδιά» της. Καταρχήν δεν τα ήθελε. Το
καλοκαίρι του 1922 πέρασε ο νόμος «Περί πα-
ρανόμου μεταφοράς προσώπων, ομαδόν ερ-
χομένων εις ελληνικούς λιμένας εκ της αλλο-
δαπής». Πρόβλεπε ποινές για όσους ερχόταν
χωρίς διαβατήρια «νομίμως τεθεωρημένων».
Όταν κατέρρευσε το μέτωπο στη Μικρά Ασία
το 1922 οι εντολές της «διοίκησης» ήταν σα-
φείς: προτεραιότητα στα τρένα και τα καράβια
είχαν οι ανώτεροι υπάλληλοι, οι αξιωματικοί,
τα αρχεία και τα μπαούλα τους. 

«Αποφύγετε τη δημιουργία προσφυγικού ζη-
τήματος» τηλεγραφούσε ο πρωθυπουργός
Γούναρης τον Σεπτέμβρη του 1922. Βέβαια
κανείς δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό, το κρά-
τος κατέρρεε κάτω από το βάρος της στρα-
τιωτικής ήττας και έτσι κι αλλιώς είναι αμφίβο-
λο αν μπορούσε να σταματήσει ένα εκατομμύ-
ριο ανθρώπους. Πολλοί θα έχαναν τη ζωή
τους πριν πατήσουν καλά-καλά το πόδι τους
στη «μητέρα-πατρίδα»: στο «λοιμοκαθαρτή-
ριο» της Μακρονήσου για παράδειγμα, το hot
spot της εποχής, άφησαν τα κόκκαλά τους χι-
λιάδες (κυρίως Πόντιοι) πρόσφυγες. 

Μέσα σε λίγους μήνες οι «Έλληνες αδελ-
φοί» μόλις πέρασαν τα σύνορα βαφτίστηκαν
«τουρκόσποροι» που «ήρθαν να πάρουν τα
σπίτια». Απομονώθηκαν στα γκέτο-συνοικίες
στις παρυφές των πόλεων της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης αλλά και στην Βόρεια Ελλάδα
προκειμένου να αυξηθεί το ελληνικό ποσοστό
του πληθυσμού που την κατοικούσε. Η άρχου-
σα τάξη και το κράτος της τους αντιμετώπισαν
με το χειρότερο ρατσισμό. 

«Εφθάσαμεν ούτω να γίνομεν πόλις του Αφ-
γανιστάν, ενώ δεν υπήρχε κανείς λόγος και
ενώ μια τοιαύτη κατάστασις δεν είναι αρεστή»
έγραφε η Βραδυνή τον Δεκέμβρη του 1923. Η
συνέχεια του άρθρου θα μπορούσε να είναι
γραμμένη σήμερα από καμιά φυλλάδα αν εξαι-
ρέσει κανείς τη γλώσσα: «Αφήκαν τους κεντρι-
κούς εμπορικούς δρόμους να κατακτηθούν
υπό του ψιλικατσιδισμού, αδιαφορήσαντες όχι
μόνον προς την ευπρέπειαν, αλλά και προς τα
συμφέροντα των εμπόρων καταστηματαρχών,
οι οποίοι πληρώνουν ακριβά ενοίκια, βαρείς
φόρους, μεγάλους δασμούς, ριψοκινδυνεύουν
κεφάλαια. Ταυτοχρόνως διά της μεταβολής
των εμπορικών μας οδών εις μπαγιατοπάζαρα
κατέστησαν δυσχερεστάτην την κυκλοφορίαν
των διαβατών και των τροχοφόρων...».

Το μίσος της μοναρχικής δεξιάς για τους μι-
κρασιάτες πρόσφυγες είχε παρελθόν και πριν
τη Μικρασιατική Εκστρατεία (το πρώτο μεγάλο

κύμα είχε έρθει ανάμεσα στο 1914-1916). Τους
θεωρούσαν ως τη βασική δύναμη υποστήριξης
του Βενιζέλου. Πράγματι, σε όλη τη δεκαετία
του 1920, οι πρόσφυγες ψήφιζαν σχεδόν «μο-
νοκούκι» τα βενιζελικά κόμματα. Και οι πολι-
τευτές αυτών των κομμάτων τους θεωρούσαν
την καλύτερη εκλογική πελατεία.

Μαρτύριο
Αυτό δεν σήμαινε, βέβαια, ότι η υποστήριξή

τους στον βενιζελισμό έκανε τη ζωή εύκολη
για τους πρόσφυγες. Η ζωή στους προσφυγι-
κούς συνοικισμούς ήταν από μαρτύριο μέχρι
κόλαση: πολλές φορές χωρίς βασικές υποδο-
μές, μεροκάματα χαμηλά ακόμα και για τα δε-
δομένα της εποχής και δουλειές του ποδαριού
για να επιβιώνουν όπως-όπως. 

Επόμενο, τα «κοινωνικά» των εφημερίδων να
γεμίζουν με ιστορίες τρόμου για την εγκλημα-
τικότητα, τα ναρκωτικά, την πορνεία και όλα
τα συναφή στους «συνοικισμούς». Συχνά οι ερ-
γοδότες προσλάμβαναν πρόσφυγες για να
σπάσουν τη δύναμη των συνδικάτων. Και πολ-
λές φορές σωματεία με δεξιές ηγεσίες έβαζαν
στα αιτήματά τους την απαγόρευση πρόσλη-
ψης προσφύγων εργατών (μια πρακτική που
επίσης είχε μεγάλο παρελθόν).

Για πολλά χρόνια αυτός ο κόσμος έμοιαζε
να είναι άγονο έδαφος για τις ιδέες της Αρι-
στεράς. Όχι ότι αυτή δεν προσπαθούσε. Το
ΚΚΕ κατέβαινε από το 1926 στις εκλογές με
τον τίτλο Ενιαίο Μέτωπο Εργατών Αγροτών
και Προσφύγων (ΕΜΕΑΠ) για να τονίσει την
αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες αλλά και για
να παρέμβει με στόχο να τους αποσπάσει από
τους «φιλοπρόσφυγες» (ή και πλούσιους πρό-
σφυγες) πολιτικάντηδες. 

Τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν όταν η
εργατική τάξη -προσφυγική και «γηγενής»- άρ-
χισε να μπαίνει σε κίνηση. Το 1932 είναι η χρο-
νιά που η κυβέρνηση του Βενιζέλου χάνει τη
«μάχη της δραχμής» κάτω από τα χτυπήματα
της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης. Την

επόμενη χρονιά θα χάσει τις εκλογές. Το 1932-
33 όμως είναι και η χρονιά που το εργατικό κί-
νημα αρχίζει να περνάει στην αντεπίθεση. 

Το ΚΚΕ άρπαξε αυτή την ευκαιρία για να ρί-
ξει νέες ρίζες μέσα στην εργατική τάξη και να
ζωντανέψει ξανά την παλιά του επιρροή. Και σ’
αυτή την προσπάθεια συναντήθηκε με μια νέα
γενιά προσφύγων εργατών. Το εντυπωσιακό
στοιχείο των εκλογών του Σεπτέμβρη του 1933
ήταν η άνοδος του ΚΚΕ. Και το ακόμα πιο εντυ-
πωσιακό ήταν η εκτόξευση των ποσοστών του
στις προσφυγικές συνοικίες. Στην περιοχή της
πρωτεύουσας κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα
ήταν: 12,4% στη Ν. Ιωνία, 12% στην Καισαρια-
νή, 11,2% στη Ν. Κοκκινιά, 10,5% στο Βύρωνα. 

Μια εξήγηση που δίνεται για την πολιτική
μεταστροφή των προσφύγων προς τ’ αριστε-
ρά ήταν η υπογραφή το 1930 της Συνθήκης
Φιλίας ανάμεσα στην κυβέρνηση του Βενιζέ-
λου και του Κεμάλ Ατατούρκ της Τουρκίας.
Όμως, αυτό δεν εξηγεί γιατί οι πρόσφυγες άρ-
χισαν να στρέφονται στο ΚΚΕ, ένα κόμμα που
ανάμεσα σε πολλά άλλα κουβαλούσε το στίγ-
μα της «εθνοπροδοσίας» για τη διεθνιστική
στάση του στη Μικρασιατική Εκστρατεία ή τις
θέσεις του για το Μακεδονικό.

Ο Βασίλης Νεφελούδης, νεαρός πρόσφυγας
και υπάλληλος της «Πάουερ», των τραμ, ήταν
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτής της «νέας
εργατικής τάξης». Έγινε ηγέτης των «τραμβα-
γέρηδων» και στις εκλογές του 1932 βγήκε
«αττικάρχης», πρώτος σε σταυρούς βουλευτής
όλων των κομμάτων. Μια διήγησή του για ένα
μικρό επεισόδιο εκείνων των χρόνων, δείχνει τη
μαχητικότητα αυτών των εργατών:

«Ανεβήκαμε λοιπόν πάνω στα γραφεία της
εταιρίας και οι 42 που ήμασταν και είπαμε στον
Διευθυντή της εταιρίας, Σχοινά τον λέγανε, ο
οποίος ήτανε υπάλληλος του Υπουργείου Μετα-
φορών και διολίσθησε, του είπαμε ότι εδώ ήρ-
θαμε αποφασισμένοι να λύσουμε το πρόβλημα
αυτό. Δεν πρόκειται να φύγουμε από τα γρα-
φεία εάν δεν λυθεί το πρόβλημα αυτό. Και μην
τολμήσεις να πάρεις το τηλέφωνο και να καλέ-

σεις την αστυνομία, θα σε πετάξουμε από το
παράθυρο και θα πούμε ότι αυτοκτόνησες. Λοι-
πόν, «τι θέλετε από μένα» μας λέει. Θέλουμε τώ-
ρα να πάρεις το Διοικητικό Συμβούλιο της εται-
ρείας και να εισηγηθείς να αναστείλει τις απολύ-
σεις. Να ακυρώσει τις απολύσεις. Αυτό είναι
δουλειά που πρέπει να την κάνεις εσύ. Τα χρει-
άστηκε ο άνθρωπος πήρε το τηλέφωνο, τους εί-
πε δεν βγαίνουν τα δρομολόγια αν πραγματο-
ποιηθούν οι απολύσεις, εισηγούμαι να αναστα-
λούν. Και έτσι σταμάτησαν οι απολύσεις». 

Καβάλα

Η Καβάλα ήταν κέντρο του κινήματος των
καπνεργατών και πριν τον πόλεμο. Μετά το
1922 η σύνθεση της πόλης και του νομού άλ-
λαξε. Οι «μουσουλμάνοι» έφυγαν και οι πρό-
σφυγες ήλθαν. Στην πόλη εγκαταστάθηκαν πε-
ρίπου 30 χιλιάδες. Από το 1926 ο κλάδος της
κατεργασίας καπνών περνούσε κρίση. Η παγ-
κόσμια κρίση την έκανε χειρότερη. Οι καπνέμ-
ποροι βρήκαν ευκαιρία να πάρουν πίσω πολλές
από τις κατακτήσεις προηγούμενων χρόνων. 

Τον Ιούλη του 1933 η εταιρεία Μπενβενίστε
αποφάσισε να εφαρμόσει τη «τόγκα» -μια
απλή και γρήγορη μέθοδο επεξεργασίας κα-
πνών- και να προσλάβει μόνο γυναίκες με με-
ροκάματα το μισό των ανδρών συναδέλφων
τους. Η απάντηση ήταν μια εξαήμερη κατάλη-
ψη όλων των καπναποθηκών από 5 χιλιάδες
καπνεργάτες και καπνεργάτριες. Κρέμασαν
μαύρες σημαίες από τα παράθυρα και έγρα-
φαν σε χαρτόνια «κι οι άνδρες στη τόγκα –
ψωμί –νερό». Η κυβέρνηση των Λαϊκών έστειλε
στρατό και απειλούσε με σφαγή. Τελικά, κι
αφού ολόκληρη η πόλη είχε ταχθεί στο πλευ-
ρό των καπνεργατών, ο αγώνας νίκησε. 

Η συνέχεια ήρθε στις δημοτικές εκλογές που
έγιναν το Φλεβάρη του 1934. Απέναντι στον
29χρονο καπνεργάτη και πρόσφυγα (από τον
Καύκασο) Μήτσο Παρτσαλίδη του ΕΜΕΑΠ συ-
νασπίστηκαν όλα τα αστικά κόμματα. Όμως, τε-
λικά ο Μ. Παρτσαλίδης νίκησε και έγινε ο πρώ-
τος «κόκκινος» δήμαρχος στην Ελλάδα επικε-
φαλής ενός ψηφοδελτίου που το αποτελούσαν
καπνεργάτες, σχεδόν όλοι τους πρόσφυγες. 

Η Κοκκινιά ήταν συνοικία προσφύγων. Το
καλοκαίρι του 1933 οι εργάτριες που δού-
λευαν στην κλωστοϋφαντουργία κατέβηκαν σε
μια απεργία 27 ημερών και κέρδισαν παρά τις
προσπάθειες απεργοσπασίας και την αστυνο-
μική καταστολή. Η Παμπροσφυγική Ένωση
που είχαν οργανώσει αγωνιστές του ΚΚΕ
έστησε επιτροπές τετραγώνων που ματαίωσαν
δεκάδες εξώσεων, υιοθέτησαν ορφανά, απέ-
σπασαν βοήθειες για άρρωστες οικογένειες,
υποστήριξαν χήρες, διεκδίκησαν από το
υπουργείο την ύδρευση της Κοκκινιάς. 

Δεν ήταν δεδομένο ότι οι πρόσφυγες εγκατα-
λείποντας το βενιζελισμό θα κατευθύνονταν στα
αριστερά. Η φασιστική ΕΕΕ στήθηκε στην Θεσ-
σαλονίκη και στρατολογούσε πρόσφυγες με ση-
μαία τον αντισημιτισμό. Οι συμμορίες της έκα-
ψαν τον εβραϊκό συνοικισμό Κάμπελ το 1933.
Προσπάθησαν να ρίξουν ρίζες και στις προσφυ-
γογειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά –όπως
στην Κοκκινιά. Και χρειάστηκαν σκληρές συγ-
κρούσεις και υπομονετική δουλειά για να τους
κοπεί ο δρόμος (κυριολεκτικά, πολλές φορές). 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’20 η εργατική τά-
ξη έμοιαζε οριστικά διαιρεμένη και το κίνημά της
ανίσχυρο. Οι αγώνες την ένωσαν και τα «γκέτο
των προσφύγων» έγιναν κάστρα της Αριστεράς.

Λέανδρος Μπόλαρης

Πώς η προσφυγιά του ’22 
έχτισε “κάστρα της Αριστεράς”

Απεργοί
καπνεργάτες και

καπνεργάτριες
το 1933.



9 Μάρτη 2016, Νο 1214Πρόσφυγες καλοδεχούμενοι εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

Τ
ην ώρα που δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες
ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης κυρίως
στην Ειδομενη, αλλά και τον Πειραιά και

το Ελληνικό, έχοντας σαν μόνο στήριγμα την
αλληλεγγύη του απλού κόσμου, ο κρατικός μη-
χανισμος ασχολείται με την καταγραφή και την
επαναπροώθησή τους πίσω στις χώρες τους. 

Ο κόσμος του κινήματος αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες δεν πρέπει να αφήσει αυτή τη βαρ-
βαρότητα των άθλιων συνθηκών διαμονής μέσα
στις λάσπες και τη βροχή να συνεχίζεται. Θύμα
αυτής της ρατσιστικής πρακτικής είναι ένα αγο-
ράκι που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Κιλ-
κίς, όταν χτυπήθηκε από ρεύμα στη σιδηροδρο-
μική γραμμή στην Ειδομένη. 

Είναι απαράδεκτο τη στιγμή που 62% του κό-
σμου έχει στηρίξει έμπρακτα τους πρόσφυγες
που πέρασαν από τη χώρα μας, η κυβέρνηση
να αφήνει όλον αυτόν τον κόσμο στο έλεός του
και την ίδια στιγμη να αφήνει το έργο της ανα-
κούφισης των προσφύγων σε ένα σύστημα
ΜΚΟ και ιδιωτικοποιημένων υπηρεσιών το
οποίο μπορεί να καπηλεύεται η κάθε Βαρδινο-
γιάννη για να προβάλει την “ανθρωπιά της”. 

Το επόμενο διάστημα χρειάζεται να απαιτή-
σουμε μόνιμα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης,
με ανοιχτές δομές, που προσφέρουν αξιοπρε-
πείς συνθήκες διαβίωσης. Αυτό το αίτημα χρει-
άζεται να προστεθεί δίπλα στα αιτήματα του
εργατικού κινήματος που συνεχίζει να δίνει τη
μάχη για να μην περάσει η επίθεση του ασφαλι-
στικού, οι ιδιωτικοποιήσεις, η διάλυση της παι-
δείας, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας.  

Ένα παράδειγμα είναι η Πρωτοβουλία γιατρών
του νοσοκομείου Γεννηματάς που διεκδικούν από
τη Διοίκηση του Νοσοκομείου αποστολή βοήθειας
υλικής και ανθρώπινου δυναμικού, δηλ. γιατροί,
νοσηλευτές και όποια άλλη ειδικότητα χρειάζεται,
στην υποδοχή των προσφύγων από τη Συρία και
όπου αλλού, σε ώρες και ημέρες εργασίας. 

Ανάλογη πρωτοβουλία ξεκίνησαν εκπαιδευτικοί
από όλη την Ελλάδα που με κείμενό τους που έχει
συγκεντρώσει δεκάδες υπογραφές ζητούν: “Ανοι-
χτά σύνορα-ανοιχτά σχολεία”. “Αυτό σημαίνει ότι τα
παιδιά των προσφύγων έχουν τη δυνατότητα τώρα
να γραφτούν στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς κανένα διαδι-
καστικό και γραφειοκρατικό εμπόδιο, όπως κάναμε

τη δεκαετία του 1990. Απαιτούμε από το Υπουργείο
Παιδείας τη δημιουργία τμημάτων ένταξης γι’ αυτά
τα παιδιά, την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτι-
κών τώρα και μόνιμους διορισμούς για την επόμενη
εκπαιδευτική χρονιά. Καλούμε τις ΕΛΜΕ και τους
συλλόγους δασκάλων, την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ να πά-
ρουν πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή και
να οργανώσουμε δυναμικές κινητοποιήσεις ώστε να
επιβάλλουμε τις προσλήψεις, τη χρηματοδότηση
στην παιδεία και την ένταξη των παιδιών των μετα-
ναστών στη δημόσια εκπαίδευση». 

Υποδοχή

Αυτή η μάχη δίνει και ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια, όπως αποφασίστηκε στην σύσκε-
ψη που έγινε την Παρασκευή 4/3 με θέμα το
προσφυγικό. “Ανθρώπινη υποδοχή των προσφύ-
γων σημαίνει να λειτουργήσουν άμεσα εκείνες
ακριβώς οι υποδομές που βρίσκονται στο στό-
χαστρο των περικοπών και του τρίτου Μνημονί-
ου”, αναφέρει η προκήρυξη του Συντονισμού
που καλεί στο συλλαλητηριο το Σάββατο 19
Μάρτη στην Ομόνοια. “Αντί για υποχρηματοδό-
τηση των νοσοκομείων χρειάζονται επειγόντως
προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Αντί για
απολύσεις των πεντάμηνων στους δήμους, χρει-
άζονται λεφτά και προσωπικό για να λειτουργή-
σουν χώροι σίτισης και στέγασης μέσα στις πό-
λεις. Τα σχολεία έχουν ανάγκη από στήριξη έτσι
ώστε τα παιδιά των προσφύγων να βρεθούν σε
σχολικό περιβάλλον, αντί να βλέπουμε ηρωι-

κούς εθελοντές να προσπαθούν να τους δώ-
σουν ένα χαμόγελο σε παγωμένες προβλήτες... 

Τα λεφτά μπορούν να βρεθούν αν αρνηθούμε
να πληρώσουμε το χρέος, αν κρατικοποιήσου-
με τις τράπεζες και σώσουμε τα ασφαλιστικά
ταμεία, αν πετάξουμε έξω το ΝΑΤΟ και τη Fron-
tex που κοστίζουν ο κούκος αηδόνι... 

Καλούμε τα Συνδικάτα να μπουν μπροστά σε
αυτόν τον αγώνα και να απαιτήσουν:

Την άμεση απόδοση ασύλου, αδειών παραμο-
νής και εργασίας σε πρόσφυγες και μετανάστες
χωρίς διακρίσεις. Ο έλεγχος του Λιμανιού δεν
μπορεί να αφεθεί στα χέρια των ΜΚΟ και πολύ
περισσότερο του στρατού και του Λιμενικού, αλ-
λά πρέπει να είναι στα χέρια των συνδικάτων. 

Να βρεθούν χώροι φιλοξενίας για τους πρό-
σφυγες με ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθή-
κες. Να επιταχθούν παροπλισμένα κρουαζιερό-
πλοια, και άδεια ξενοδοχεία, για να προσφέ-
ρουν άμεσα, αξιοπρεπή διαβίωση για τους προ-
σφυγές για όσο την χρειαστούν. Να δοθούν ή
να διαμορφωθούν από τους δήμους, την περι-
φέρεια και το κράτος, δημόσιοι χώροι για την
άμεση στέγαση των προσφύγων. 

Να ενεργοποιηθούν οι κοινωνικές δομές των
δήμων και του κράτους για να προσφέρουν
υπηρεσίες απαραίτητες, όπως εστιατόρια για
σίτιση, καθαριότητα στους χώρους, κοινωνι-
κούς λειτουργούς κλπ”. 

Κ.Θ.

Κλιμακώνονται οι πρωτοβουλίες
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
και μετανάστες και στα Γιαννιτσά. 

Την περασμένη εβδομάδα το Ερ-
γατικό Κέντρο Γιαννιτσών, το Νο-
μαρχιακό Τμήμα Πέλλας της ΑΔΕ-
ΔΥ, η Ένωση Φοροτεχνικών Πέλ-
λας, ο Σύλλογος Εργαζομένων Δή-
μου Πέλλας, η Β’ ΕΛΜΕ Πέλλας,
Σύλλογοι εκπαιδευτικών Πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης Πέλλας,
πραγματοποίησαν σύσκεψη στο
Εργατικό Κέντρο όπου, αφού απο-
φάσισαν τη συμμετοχή τους στην
48ωρη Γενική Πανελλαδική Απερ-
γία όταν και αν η κυβέρνηση προ-
χωρήσει στην κατάθεση του επίμα-
χου νομοσχεδίου για το ασφαλιστι-
κό στη βουλή, αποφάσισαν ομό-
φωνα τη συνέχσιση των δράσεων

και πρωτοβουλιών στο πλευρό των
προσφύγων.  

Όπως αναφέρει η κοινή ανακοί-
νωση αποφασίσαμε “να αποτελέ-
σουμε τμήμα της Ομάδας Αλλη-
λεγγύης Γιαννιτσών και την παρο-
χή άμεσης βοήθειας στο υπό ορ-
γάνωση τοπικό κέντρο υποδοχής
προσφύγων της περιοχής του Δή-
μου Πέλλας. Επισημαίνουμε ότι
το μέρος που έχει υποδειχτεί στα
Άθυρα είναι αγροτικός χώρος (χω-
ράφι) χωρίς καμία υποδομή για να
υποδεχθεί ανθρώπους ταλαιπωρη-
μένους με τεράστιες ανάγκες.
Απαιτούμε την έμπρακτη συμβολή
του δήμου για τη διαμόρφωση
συνθηκών αξιοπρεπούς και ασφα-

λούς διαβίωσης των προσφύγων
εξασφαλίζοντας νερό, ρεύμα, ια-
τρική βοήθεια κ.λ.π.  

Δηλώνουμε επίσης ότι νιώθουμε
περήφανοι που η τοπική κοινωνία
της Πέλλας εκφράζει σε καθημερι-
νή βάση την έμπρακτη αλληλεγγύη
της προς τους εγκλωβισμένους
της Ειδομένης απορρίπτοντας  τις
ανήκουστες δηλώσεις και πράξεις
της πλειοψηφίας του δημοτικού
συμβούλιου που έλαβαν χώρα το
προηγούμενο Σαββατοκύριακο με
αποτέλεσμα το κάψιμο των δυο
στρατοπέδων, αναβιώνοντας τις
πιο φρικιαστικές μνήμες του πα-
ρελθόντος. 

Καλούμε σε συμμετοχή στο αντι-
ρατσιστικό συλλαλητήριο το Σάβ-
βατο 19 Μάρτη στις 12 το μεσημέ-

ρι στο άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσ-
σαλονίκη, για να νικήσει η αλλη-
λεγγύη στους πρόσφυγες και να
ηττηθεί ο ρατσισμός, η ισλαμοφο-
βία και η φασιστική απειλή.

Καλούμε τέλος, τους πολίτες να
συνδράμουν στην προσπάθεια αλ-
ληλεγγύης όπως ήδη κάνουν  με
Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης
(τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα) καθη-
μερινά 8.00-14.30 (συν Τρίτη και
Πέμπτη 18.00-20.00) στο Εργατικό
Κέντρο Γιαννιτσών”. 

Την περασμένη Κυριακή 6/3 όλοι
μαζί οι παραπάνω φορείς πραγμα-
τοποίησαν εκδήλωση στο Πνευμα-
τικό Κέντρο Γιαννιτσών, με θέμα:
«Η ανθρωπιά δεν έχει σύνορα - Αλ-
ληλεγγύη στους πρόσφυγες» με
ομιλητή τον Γιώργο Τσιάκαλο. 

Αθήνα
EΙΝΑΠ
ΠΟΣΠΕΡΤ
ΕΤΕΡ
Ομοσπονδία Υπαλλήλων 
Υπουργείου Ανάπτυξης
Πανελλήνιο Σωματείο 
έκτακτου προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ
ΣΕΛΜΑ
Αττικού Νοσοκομείου
Γεννηματά
Αγ. Όλγα
Δήμου Ν. Ηρακλείου
Δήμου Νίκαιας –Ρέντη
Δήμου Αγίας Παρασκευής
Δήμου Αγίου Δημητρίου
Δήμου Ελληνικού
Ηλεκτρολογικού Δήμου Αθηναίων
ΙΝΤΡΑΚΟΜ
Διδασκαλικός Σύλλογος Αμαρουσίου
Γ’, ΣΤ’�ΕΛΜΕ Αθήνας
Δημοτικό σχήμα Ν. Ηρακλείου 
«Ρήξη και Ανατροπή»
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Αθήνας 
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος η Ενότητα
Ελληνομπαγκλαντεσιανός Σύλλογος 
Κοινότητα Σενεγάλης
Κοινότητα Γουινέας 
Αιγυπτιακή Κοινότητα 
Σύλλογος Αποδήμων Σύρων στην Ελλάδα
Φοιτητικός σύλλογος ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας
Φοιτητικός σύλλογος ΑΣΚΤ Αθήνας

Θεσσαλονίκη
Γ’, Δ’, Ε’ ΕΛΜΕ
Σύλλογος Εργαζομένων 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδας

Ξάνθη
Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ
ΕΛΜΕ
Σύλλογος δασκάλων μειονοτικών σχολείων

Χανιά
Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ
Εργατικό Κέντρο Χανίων
Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών
Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ν. Χανίων
Σωματείο εργαζομένων στους Δήμους
ΕΛΜΕ Χανίων
ΕΡΑ Χανίων
Φ.Σ Πολυτεχνείου
Κοινωνική Κουζίνα

Ηράκλειο
Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου
Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Ηρακλείου
Σωματείο Μισθωτών 
Τεχνικών Ηρακλείου Κρήτης
ΕΛΜΕ Ηρακλείου
Φ.Σ. Βιολογικού, Ιατρικής

Γιάννενα 
Σύλλογος Εστιών Δουρούτης 
Φοιτητικοί Σύλλογοι Ιατρικής, Πληροφορι-
κής, Χημικού

Μυτιλήνη
ΕΛΜΕ Λέσβου
Δομή αλληλεγγύης «ΠΙΚΠΑ»

Πάτρα
ΕΛΜΕ Αχαΐας
Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής

ΓΙΑΝNΙΤΣΑ

Πρωτοβουλίες αλληλεγγύης Ψηφίσματα
για τις 19Μ

Διαδήλωση ενάντια στο ΝΑΤΟ από το Συντονισμό Σωματείων για το προσφυγικό, 2 Μάρτη
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Και στα σχολεία μαθητές και κα-
θηγητές οργανώνουν δράσεις μπρο-
στά στη διεθνή μέρα δράσης κατά
του ρατσισμού και του φασισμού
προετοιμάζοντας τη μαζική συμμε-
τοχή της εκπαίδευσης στα συλλαλη-
τήρια στην Ομόνοια και σε όλες τις
πόλεις στις 19 Μάρτη.

Με τα πανό τους ετοιμάζονται να
κατέβουν σχολεία από τον Άλιμο,
την Καλλιθέα, τους Αμπελόκηπους,
του Ζωγράφου, το Ίλιον, το Περι-
στέρι, τα Άνω Λιόσια, τη Φιλαδέλ-
φεια, την Αγία Παρασκευή, τα Βρι-
λήσσια και αλλού.

Ομάδες εκπαιδευτικών κυκλοφο-
ρούν διακήρυξη στην οποία καλούν
να ανοίξουν τα σχολεία τις πόρτες
τους στα παιδιά προσφύγων και με-
ταναστών, ενώ οι μαθητές Anticapi-
talista με δική τους προκήρυξη και
εφημεριδάκι καλούν στις διαδηλώ-
σεις. 

“Στα πλαίσια της διαδήλωσης στις
19 Μάρτη, στο σχολείο μου έχει δη-
μιουργηθεί ομάδα 40 μαθητών και
καθηγητών”, μας μεταφέρει η Τζένη
Μισαηλίδη από το 1ο ΓΕΛ Καλλιθέ-
ας. “Οργανώνουμε εκδήλωση στο
σχολείο την προηγούμενη μέρα, ενώ
οι προτάσεις και οι ιδέες πέφτουν
βροχή. Ετοιμάζουμε να φτιάξουμε
έναν μόνιμο θεματικό πίνακα ανακοι-
νώσεων στον οποίο θα μπαίνουν άρ-
θρα και φωτογραφίες από τους πρό-
σφυγες και τα κινήματα αλληλεγ-
γύης. 

Oργανωμένα

Πριν δυο μήνες περίπου μαζέψα-
με τρόφιμα και τώρα ετοιμαζόμαστε
να το ξανακάνουμε πολύ πιο οργα-
νωμένα. 

Για την εκδήλωση έχουμε φτιάξει
“ομάδες εργασίας” όπου όλοι μας
έχουμε αναλάβει και από κάτι. Θα
προβάλλουμε βίντεο και θα έχουμε
έκθεση βιβλίου. Θα γράψουμε συν-
θήματα και θα φτιάξουμε το πανό
μας για τη διαδήλωση. Βασικός μας
στόχος είναι να γίνει συλλογική συ-
ζήτηση εκείνη τη μέρα.

Κάποιοι μαθητές από την ομάδα
συμμετείχαμε και στις εξορμήσεις
της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ στον ΗΣΑΠ για
να συνδεθούμε με τον κόσμο της
γειτονιάς. Ο πιο σπουδαίος στόχος
είναι ότι με αυτή μας την κινητοποί-
ηση θέλουμε να αφήσουμε κληρονο-
μιά στο σχολείο μας για τη συνέ-
χεια. Γιατί η μάχη για να ανοίξουν τα
σύνορα και να σταματήσει ο πόλε-
μος, για να έχουν αξιοπρέπεια και
πλήρη δικαιώματα όλοι οι άνθρωποι,
είναι μεγάλη και θα χρειαστούμε
όλοι μας σε αυτήν. Ραντεβού στις 19
Μάρτη!”

Τα σχολεία
ετοιμάζονται
για τις 19Μ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη 1η Μάρτη το απόγευμα η
εκδήλωση ενημέρωσης που οργά-
νωσαν η ΚΕΕΡΦΑ και οι Κοινότητες
μεταναστών από τη Σενεγάλη και τη
Γουϊνέα στο Ρομάντσο για το μεγά-
λο συλλαλητήριο στις 19 Μάρτη
στην Ομόνοια. 

Ομιλητές ήταν ο Αμπντουλάι Σοκ
πρόεδρος της Κοινότητας Σενεγά-
λης, ο Λαμίν Καμπά, πρόεδρος της
Κοινότητας Γουϊνέας, ο Πέτρος Κων-
σταντίνου και η Τάνια Βριζάκη από
την ΚΕΕΡΦΑ, και η Ευγενία Κουνιά-
κη, δικηγόρος. Ακολούθησε συζήτη-
ση όπου αποφασίστηκαν εξορμήσεις
με την προκήρυξη που κυκλοφορεί
στα γαλλικά για τις 19 Μάρτη στην
Κυψέλη και στα Πατήσια.

Εκδήλωση Κοινοτήτων Μεταναστών

Σ
το Λιμάνι του Πειραιά έτρεξαν την περα-
σμένη εβδομάδα να φωτογραφηθούν με
φόντο τους πρόσφυγες ο Αρχιεπίσκοπος,

μαζί με την Βαρδινογιάννη, τον Πατούλη, το
Ρουβά και όλο τον δεξιό συρφετό, τους οποίους
βέβαια έτρεξαν να υποδεχτούν οι θεσμοί του
κράτους, ο Υπουργός Ναυτιλίας Θ. Δρίτσας και
ο Δήμαρχος Πειραιά Γ. Μώραλης. 

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ «Ο Αρχιεπίσκοπος
επισκέφτηκε τους χώρους που μένουν οι πρό-
σφυγες συζήτησε μαζί τους και στην συνέχεια
τους προσέφερε το μεσημεριανό γεύμα αγάπης
που ετοίμασε η 'Αποστολή'. Στο πλαίσιο του
συγκεκριμένου γεύματος προσφέρθηκαν  επίσης
γλυκίσματα, ευγενική  προσφορά του Ιδρύματος
Στέλιος Χατζηιωάννου». Ταυτόχρονα για τις
ανάγκες του σόου στήθηκε και ένα υπαίθριο ια-
τρείο όπου εξετάστηκαν και εμβολιάστηκαν όλα
και όλα 170 παιδιά. Γεγονός που προβλήθηκε
φυσικά από τα δελτία ειδήσεων. 

Όμως όλοι αυτοί οι γνήσιοι υποστηρικτές του
συστήματος που βγήκαν στα κανάλια θέλοντας
να πατήσουν πάνω στο αυθόρμητο κίνημα εργα-
τικής αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, δεν έδω-
σαν δεκάρα για το γεγονός ότι προξένησαν πολ-
λαπλάσια προβλήματα προκειμένου να πραγμα-
τοποιήσουν τη φιέστα τους. “Καταδικάζουμε:
οποιαδήποτε είδους «φιλανθρωπία», που σαν
στόχο έχει την αυτοπροβολή και τη διαφήμιση
αυτού που την διενεργεί, η οποία θίγει την αξιο-
πρέπεια των ανθρώπων που βρίσκονται στο λιμά-
νι”, ανακοίνωσε η Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία για
τους Πρόσφυγες για το γεγονός. Μιλώντας συγ-
κεκριμένα για τις “κάμερες που ακολουθούσαν
τον Κο Ρουβά και την Κα Βαρδινογιάννη την πε-
ρασμένη Πέμπτη στους χώρους, όπου διαμένουν
όσοι φιλοξενούνται στο λιμάνι, κανοντάς τους θέ-
αμα -όπως οι ίδιοι μας εξέφρασαν αυτό που αι-
σθάνθηκαν- ή όπως το άναρχο και ελλιπές μοίρα-
σμα 200 κουτιών που έγινε την ίδια μέρα από την
«Αποστολή» και εκκλησιαστικούς παράγοντες, με
αποτέλεσμα να παρατηρηθεί για πρώτη φορά
στο λιμάνι το φαινόμενο άνθρωποι να σπρώχνον-
ται για να παραλάβουν και πολλά παιδιά να κλαί-

νε, επειδή δεν πρόλαβαν να πάρουν ένα από τα
κουτιά που μοιράζονταν”. Εκτός από αυτό, οι
διάσημοι “αλληλέγγυοι” έβαλαν σε κίνδυνο την
υγεία των ίδιων των παιδιών με τον “εμβολιασμό
που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Κας
Βαρδινογιάννη την ίδια μέρα στην πύλη Ε2 στο
λιμάνι του Πειραιά”. Η Πρωτοβουλεία με έκτακτη
ανακοίνωση την Τρίτη 8/3 κάνει έκκληση για παι-
διάτρους καθώς την προηγούμενη νύχτα τα παι-
διά που εμβολιάστηκαν ανέβασαν πυρετό. “Τέτοι-
ες πρακτικές δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές
από όσους βρισκόμαστε δίπλα σε αυτούς τους
ανθρώπους όλες αυτές τις μέρες. Όποτε είναι
εφικτό, θα εμποδίζονται από τους αλληλέγγυους
που δραστηριοποιούμαστε στο λιμάνι και θα κα-
ταδικάζονται μέσω των συνελεύσεών μας” κατα-
λήγει η ανακοίνωση. 

Αρνητικές επιπτώσεις

Την ίδια ακριβώς κίνηση είχε κάνει η Βαρδινο-
γιάννη μαζί με τον Πατούλη και τον διοικητή του
νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», στο Παλαί
Γαλατσίου την περίοδο που φιλοξενούσε τους
πρόσφυγες. Τις επιπτώσεις αυτού του είδους
των κινήσεων, που είναι ξεκομένες από το σχε-
διασμό των εθελοντών γιατρών που έχουν ανα-
λάβει την ιατρική φροντίδα των προσφύγων, είχε
τονίσει η Μαρία Ντάσιου, γιατρός, μέλος του Αυ-
τοδιαχειριζόμενου Κοινωνικού Ιατρείου Ν. Φιλα-
δέλφειας, σε Διεπιστημονικό Συμπόσιο με θέμα
"Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων των προ-
σφύγων", που είχε γίνει το Σάββατο 13/2 από το
Δήμο Γαλατσίου. 

Όπως είχε τονίσει, στο Παλαί “οι εθελοντές για-
τροί προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε φαινόμενα
κακής ιατρικής πρακτικής όπως οι εμβολιασμοί
παιδιών σε σοκ προς τηλεοπτική κατανάλωση,
παιδιών που η ανάγκη για άμεση συνέχιση του τα-
ξιδιού τους δεν τους επέτρεπε να ξεκουραστούν
και να ανακάμψουν. Αλήθεια τι θα λέγατε αν ήταν
τα δικά σας παιδιά; Απαιτήσαμε την παρουσία μό-
νιμης κρατικής δομής που θεωρητικά έπρεπε να
αναλάβει και την ευθύνη της επιτήρησης των πα-
ράλληλων ιατρικών ομάδων και την εξασφάλιση

των σωστών ιατρικών πρακτικών προς αποφυγή
της ταλαιπωρίας των ασθενών, αλλά και την
άσκοπη επιφόρτωση των νοσοκομείων με περι-
στατικά που θα μπορούσαν να επιλυθούν από ια-
τρούς που δρούσαν στο ΠΑΛΑΙ. Πάντα δίπλα μας
ήταν οι εθελοντές των άλλων Κοινωνικών Ιατρεί-
ων και Φαρμακείων, αλλά και των αλληλέγγυων
κατοίκων, οι οποίοι αγκάλιασαν από την πρώτη
στιγμή το όλο εγχείρημα, αλλά και με θλίψη το εί-
δαν να κλείνει. Όμως μην ξεχνάμε ότι άλλο ο με-
τακινούμενος πληθυσμός και άλλο μόνιμος πλη-
θυσμός που θα προκύψει τους επόμενους μήνες. 

Όπως συμπλήρωσε “οι δομές που θα ασχολη-
θούν με τους πρόσφυγες θα πρέπει να διαθέ-
τουν: Σοβαρή και καταρτισμένη κοινωνική υπη-
ρεσία για τα ασυνόδευτα ανήλικα και τους χρο-
νίως πάσχοντες”, “Ψυχιατρική ομάδα για την ψυ-
χολογική στήριξη ενός ανέστιου και βαθειά κα-
κοποιημένου πληθυσμού”, “Ομάδα καταγραφής
και πρόληψης λοιμωδών νοσημάτων, που δεν
κουβαλούν μαζί τους, αλλά προκύπτουν και θα
προκύψουν λόγω κακών συνθηκών διαβίωσης”
και τέλος “δομές σε άμεση σύνδεση με μία ισχυ-
ρή και μόνιμη πρωτοβάθμια περίθαλψη, ούτως
ώστε να προλαμβάνουμε και να μην αναγκαζό-
μαστε να θεραπεύουμε”. Ένω εξήγησε ότι τα
χρήματα για όλα αυτά μπορούν να βρεθούν “αν
πάψουμε να διατηρούμε φράκτες, που όπως εί-
πε το ίδιο το ΔΝΤ, η Ελλάδα ξόδεψε 300.000.000
ευρώ για την συντήρησή τους, κι αν πάψουμε να
στέλνουμε ανθρώπους να πεθαίνουν στο Αιγαίο,
καθώς ο θάνατος ενός ανθρώπου στο Αιγαίο
στοιχίζει 420.000 ευρώ. Ενώ το δε κόστος για το
ΝΑΤΟ-ϊκό στρατό και την στήριξή μας σε αυτόν
σε χρήμα ή ακόμη περισσότερο σε ανθρώπινες
ζωές είναι άγνωστο προς το παρών». 

Γι' αυτό το λόγο οι πρόσφυγες χρειάζονται
την αλληλεγγύη των ανθρώπων που καταλαβαί-
νουν τι σημαίνει πείνα, φτώχεια και προσφυγιά
και έχουν τη δύναμη να παλέψουν για να την ξε-
ριζώσουν, απαιτώντας λεφτά για τη φιλοξενία
των προσφύγων και όχι για το ΝΑΤΟ, τη Frontex,
τις τράπεζες και τους πολέμους.

Κατερίνα Θωίδου

H “αλληλεγγύη” της Βαρδινογιάννη
επικίνδυνη για τους πρόσφυγες



Σ
υνεχίζονται οι εκδηλώσεις της ΚΕΕΡΦΑ
σε γειτονιές, σχολές και εργατικούς χώ-
ρους για την επιτυχία της 19 Μάρτη,

στην Ομόνοια και σε 7 ακόμα πόλεις στην Ελ-
λάδα, σε συντονισμό με το πανευρωπαϊκό κί-
νημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και με-
τανάστες. 

Εκδήλωση και βιντεοπροβολή από το διήμερο
στον Έβρο διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου
την Τετάρτη 2 Μάρτη με ομιλητές τον Γιάννη
Μαρίνη από το ΔΣ της ΕΛΜΕ Περιστερίου και
τη Λίλιαν Μπουρίτη από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ. «Η
συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως γύρω από το
ζήτημα της αλληλεγγύης, για την ανάγκη να κλι-
μακωθεί απαιτώντας δομές φιλο-
ξενίας για τους πρόσφυγες και
μετανάστες καθώς και στην
ανάγκη η 19 Μάρτη να πάρει πα-
νεργατικά χαρακτηριστικά. Απο-
φασίστηκε πρόγραμμα δράσης
με κέντρο την παρέμβαση στους
δασκάλους στα Δημοτικά σχο-
λεία, καθώς και σε άλλους εργα-
τικούς χώρους ενώ προγραμματί-
στηκαν επίσης κεντρικές εξορμή-
σεις στην πόλη του Περιστερί-
ου», μας είπε η Λίλιαν. 

Βιντεοπροβολή και συζήτηση για την οργάνω-
ση της 19 Μάρτη διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ ΤΕΙ
Αθήνας, την περασμένη Πέμπτη 3/3.  «Συζητήσα-
με ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή την περίο-
δο δίπλα στα αιτήματα για ανοιχτά σύνορα, άσυ-
λο και στέγη στους πρόσφυγες να ανοίξουμε τη
συζήτηση εξηγώντας ότι χωράνε όλοι οι πρό-
σφυγες και οι μετανάστες εκτός από το ΝΑΤΟ
και την Τρόικα», μας είπε η Διοτίμα. «Χρειάζεται
το επόμενο διάστημα να διεκδικήσουμε δομές
φιλοξενίας, να απαιτήσουμε η Λέσχη να δίνει φα-
γητό στους πρόσφυγες και να απαιτήσουμε μαζί
με το εργατικό κίνημα που παλεύει ενάντια στην
επίθεση στο ασφαλιστικό, προσλήψεις και λεφτά
για την Παιδεία και την Υγεία. Αποφασίσαμε να
προχωρήσουμε σε ανοιχτή εκδήλωση την επόμε-
νη εβδομάδα με ομιλητές καθηγητές από το ΤΕΙ.
Την Τετάρτη έχουμε συνέλευση της ΣΓΤΚΣ που
θα παρέμβουμε σαν ΚΕΕΡΦΑ». 

Την ίδια μέρα έγινε εκδήλωση με βιντεοπρο-
βολή διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ στην Πάντειο.
“Συμμετείχαν φοιτητές από την ΚΕΕΡΦΑ και
από το Ελευθεριακό Σχήμα που είχαμε συνερ-
γαστεί και το προηγούμενο διάστημα για την
καμπάνια ενάντια στο φράχτη”, μας είπε η Μα-
ριλένα. “Το βίντεο έκανε ιδιαίτερη εντύπωση,
όλοι σχολιάσαν θετικά την επιτυχία του διημέ-
ρου στις 23-24 Γενάρη και στη συνέχεια βάλα-
με ενα πρόγραμμα δράσης μέχρι τις 19 Μάρ-
τη. Διοργανώνουμε εκδήλωση με ομιλήτρια
την Ξένια Χρυσοχόου πρόεδρο των μελών
ΔΕΠ της Σχολής που μαζί με το Σύλλογο Διοι-
κητικών έχουν πάρει την πρωτοβουλία για τη
συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρό-
σφυγες που βρίκονται στο Λιμάνι του Πειραιά.
Επίσης την ερχόμενη Τρίτη 12/3, θα καταθέ-
σουμε ψήφισμα για τη συμμετοχή του Συλλό-
γου Φοιτητών στο μεγάλλο συλλαλητήριο που
θα γίνει στις 19 Μάρτη στην  Ομόνοια”.
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Τη φωνή των προσφύγων και των
μεταναστών μετέφερε την περασμένη
Τετάρτη 2/3 στο Δημοτικό Συμβούλιο
Χανιών, η παρέμβαση της Δημοτικής
Κίνησης Ανταρσία στα Χανιά, όπου
συζητιόταν εκτάκτως το προσφυγικό.
Στο πλαίσιο της παρέμβασης αναρτή-
θηκε πανώ της ΚΕΕΡΦΑ μέσα στο χώ-
ρο του δημοτικού συμβουλίου που
έγραφε “καλοδεχούμενοι οι πρόσφυ-
γες - να κλείσει η βάση της Σούδας”
και καλούσε στο συλλαλητηριο στις
19 Μάρτη στην πλατεία Αγοράς. 

“Το κλείσιμο των συνόρων προκα-
λεί την ανθρώπινη δυστυχία”, είπε ο
Σεραφείμ Ρίζος, επικεφαλής της Κί-
νησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, “Η
βάση της Σούδας είναι άνδρο των δο-
λοφόνων που δημιουργεί προσφυγι-
κές ροές. Είναι η ΕΕ και οι βόμβες
της, που αναγκάζουν αυτόν τον κό-
σμο να έρχεται και να ζητάει καταφύ-
γιο στη χώρα μας. 

Εμείς απέναντι σε αυτή την υποκρι-
σία χαιρετίζουμε τους χιλιάδες εργα-
ζόμενους της Ελλάδας και της Ευρώ-
πης που έχουν δείξει την αλληλεγγύη
τους σε πείσμα της κυβερνητικής εχ-
θρότητας. Χαιρετίζουμε την προπά-
θεια των προσφύγων να ρίξουν τον
φράχτη στην Ειδομένη. 

Ρατσιστική
Η στάση της ελληνικής κυβέρνη-

σης θεωρούμε ότι είναι το ίδιο ρατσι-
στική με την ΕΕ. Έχει καλέσει το ΝΑ-
ΤΟ, διατηρεί το φράχτη στον Έβρο,
από τη στιγμή που ανέλαβε την κυ-
βέρνηση έχουν πνιγεί 700 άνθρωποι
στο Αιγαίο, συλλαμβάνει αλληλέγ-
γυους, στέλνει τα ΜΑΤ στην Ειδομένη
και απομακρύνει τους δημοσιογρά-
φους. 

Προφανώς και λέμε ναι στο να φι-
λοξενηθούνε παιδιά προσφύγων. Εί-
μαστε ενάντια στα Hotspot, στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης και τις
Αμυγδαλέζες της κυβέρνησης αλλά
είμαστε υπέρ των προσφυγων και της
φιλοξενίας τους. Αν το ΤΑΙΠΕΔ και
όλοι αυτοί που ξεπουλάνε την περι-
ουσία και επιβάλουνε μνημόνια αρ-
νούνται να δώσουν το ψυχιατρείο,
υπάρχει και η αυτενέργεια των κινη-
μάτων που μπορεί να πάρει το ψυχια-
τρείο και να το δώσει στους πρόσφυ-
γες. 

Θελουμε ανοιχτές δομές όμως ξέ-
ρουμε ότι αυτές για να γίνουν θέλουν
προσωπικό. Δεν φτάνει ο εθελοντι-
σμός. Χρειάζεται να ζητήσουμε προ-
σωπικό για τους δήμους και τα νοσο-
κομεία, να ανοίξουν τα σχολειά μας
για να μπουν τα παιδιά των προσφύ-
γων, να ανοίξουν τα σύνορα για να
δείξουμε εμπράκτως την αλληλεγγύη
μας”.

ΧΑΝΙΑ

Αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό φεστιβάλ
πραγματοποιεί ο φοιτητικός σύλλογος της Κα-
λών Τεχνών την Παρασκευή 11 Μάρτη, αφιερω-
μένο στη διεθνή Μέρα δράσης 19 Μάρτη και
στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει εκείνη
τη μέρα στην Ομόνοια.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει από τις 12 το
μεσημέρι Μικροφωνική και συλλογή ειδών
πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες, στις
2μμ Ανοιχτή Εκδήλωση με ομιλητές την  Άν-
τα Διάλλα- καθηγήτρια ιστορίας ΑΣΚΤ, τον
Πέτρο Κωνσταντίνου- συντονιστή της ΚΕΕΡ-
ΦΑ, τον Ζαμπό Κρέμου από την Παμπειραϊ-
κή πρωτοβουλία στήριξης προσφύγων και
τον Νάσερ Αλχαμπούνι-από το Σύλλογο Σύ-
ρων Αποδήμων. Στη συνέχεια θα γίνει πα-
ρουσίαση Έκθεσης φωτογραφίας και εικα-
στικών έργων τέχνης με θέμα τους πρόσφυ-
γες, προβολή της ταινίας Return to Homs,
ενώ θα ακολουθήσει συναυλία Hip-Hop. 

Π
αρέμβαση στην εκδήλωση μνήμης για τη
συμπλήρωση 72 χρόνων από την ιστορική
Μάχη της Κοκκινιάς, τη Δευτέρα 7 Μάρτη,

έκανε η Δημοτική Κίνηση Ανταρσία στην Κοκκινιά
και η ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας-Κορυδαλλού. Η εκδήλωση
έγινε στο μνημείο από όπου ξεκίνησε η Μάχη της
Κοκκινιάς στην πλατεία Περιβολάκι, παρουσία
πολλών μαθητών από τα σχολεία της Νίκαιας. 

Η Δημοτική Σύμβουλος της Ανταρσία στην Κοκ-
κινιά Κατερίνα Θωίδου, κατέθεσε στο μνημείο λί-
γα κόκκινα γαρύφαλλα με το αυτοκόλλητο της
ΚΕΕΡΦΑ, ενώ στο χώρο της εκδήλωσης ανοίχτη-
κε πανώ που καλούσε στη διαδήλωση της 19
Μάρτη. Μέλη της ΚΕΕΡΦΑ και της Ανταρσία στην
Κοκκινιά, φωνάζοντας συνθήματα την ώρα της
κατάθεσης και μοιράζοντας κάλεσμα για τις 19
Μάρτη, συνέδεσαν την ιστορική μνήμη με τις ση-
μερινές μάχες για να είναι οι πρόσφυγες καλοδε-
χούμενοι και οι ναζί, νοσταλγοί του Χίτλερ, στη
φυλακή. 

Πλατεία Βικτωρίας
Μπορεί χιλιάδες κόσμος να ανταποκρίθηκε

στο κάλεσμα για συγκέντρωση ειδών πρώτης
ανάγκης που έγινε την Κυριακή 6 Μάρτη στο
Σύνταγμα, αλλά ο Δήμαρχος της πόλης της
Αθήνας Καμίνης, την επόμενη ακριβώς μέρα
προχώρησε σε μία κίνηση προς την ανάποδη
κατεύθυνση. Αφού με δική του παρέμβαση η
αστυνομία εκκένωσε την πλατεία Βικτωρίας από
τους πρόσφυγες, στη συνέχεια τοποθέτησε
κάγκελα στα παρτέρια για να μην μπορούν να
στήσουν σκηνές ή να κοιμούνται οι πρόσφυγες
που φτάνουν εκεί. 

“Από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο εί-
χαμε ταχθεί κατά των κατασταλτικών μέτρων σε
βάρος των προσφύγων και μεταναστών”, δήλω-
σε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Πέτρος Κων-
σταντίνου Δημοτικός Σύμβουλος με την Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας. “Ο Δήμος θα
έπρεπε πρώτα να ανοίξει δομές κατάλληλες για
την φιλοξενία των προσφύγων, να ανοίξει ξενώ-
νες, να μισθώσει ξενοδοχεία, έτσι ώστε να μπο-
ρέσουν οι πρόσφυγες να ζουν κάτω από αξιο-
πρεπείς συνθήκες. Όταν δεν το κάνεις αυτό και
καταφεύγεις σε καταστολή, τότε καταλήγεις να
εφαρμόζεις μία ρατσιστική πολιτική σε βάρος
των προσφυγων και μεταναστών”. 

Ξεσηκώνουμε γειτονιές, σχολές, εργατικούς χώρους

9µµ 9µµ 9µµ 

12µες

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
Liveαίθουσα 

De Chirico
Άντα ∆ιάλλα   

καθηγήτρια ιστορίας ΑΣΚΤ

Πέτρος Κωνσταντίνου
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ 

Ζαµπό Κρέµου  
Παµπειραϊκή πρωτοβουλία  

στήριξης προσφύγων   

Νάσερ Αλχαµπούνι   
Σύλλογος Σύρων Αποδήµων     

2µµ 2µµ 2µµ 

Μικροφωνική &  
συλλογή ειδών  
ανάγκης για τους 

πρόσφυγες 
Έκθεση φωτογραφίας 

εικαστικών έργων 
τέχνης για τους 

πρόσφυγες 

6µµ 
Return to Homs
Προβολή ταινίας

ΥΠΟΓΕΙΟ
ΣΙΝΕΜΑ

Mind the Rap

Απαραβίαστοι Όρκοι

ΦαρουΡατζου aka Kelo

Fer de Lance Scripta manent
Τwinsanity

special guest ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

DnB SET-escapeland και 

TechnoRave 90's πλυντήριο 

µε τον Fro στα  

decks   

Hip-Hop 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΗ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠαρέμβασητηςΑνταρσίαςστηνΚοκκινιάκαιτηςτοπικήςΚΕΕΡΦΑ
στηνεκδήλωσημνήμηςγιατηΜάχητηςΚοκκινιάς,7/3
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19 Μάρτη Διεθνής μέρα δράσης
A

θήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Ξάνθη, Μυτιλήνη, Χανιά, Γιάννενα, Πάτρα, Λονδί-
νο, Γλασκώβη, Κάρντιφ, Δουβλίνο, Σεβίλλη, Βαρκελώνη, Μαδρίτη, Βαρσοβία,
Βιέννη, Ζυρίχη, Λιουμπλιάνα, Άμστερνταμ, Λευκωσία, Βηρυτός, Παρίσι, Κοπεγ-

χάγη, Οντένσε… κάθε βδομάδα νέες πόλεις έρχονται να προστεθούν στον κατάλογο
των κινητοποιήσεων στις 19 Μάρτη, ανάμεσα σε αυτές που προστέθηκαν την τελευ-
ταία βδομάδα το Παρίσι, η Κοπεγχάγη, αλλά και η Βηρυτός και το μακρινό Σίντνεϊ.

Στο λεγόμενο «βαλκανικό άξονα» που ξεκινάει από την Ελλάδα για να καταλήξει
στην Αυστρία και την υπόλοιπη κεντρική Ευρώπη στις πόλεις που κινητοποιούνται
μετά τη Λέσβο, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Βιέννη, ήρθε να προστεθεί η Λι-
ουμπλιάνα στην οποία σχεδιάζεται συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή μελών του
αντιρατσιστικού κινήματος από την Αυστρία, τη Σλοβενία και την Κροατία. 

Στη Βιέννη στην Αυστρία ετοιμάζεται ένα από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια από
την «Πλατφόρμα για μια Ανθρώπινη Πολιτική Ασύλου» για τις 19 Μάρτη, ενώ στην
Ελβετία πριν από το πανεθνικό συλλαλητήριο στη Ζυρίχη θα πραγματοποιηθούν
εκδηλώσεις σε μια σειρά από πόλεις. 

«Ό
λες και όλοι στο δρόμο
ενάντια στον πόλεμο, τον
ρατσισμό και την αποικιο-

κρατία, 19 Μάρτη 2016, 2μμ Μπαρμ-
πές!» Αυτό είναι το κάλεσμα που απευ-
θύνουν δεκάδες οργανώσεις, συλλογι-
κότητες και συνδικάτα για τις 19 Μάρτη
στο Παρίσι.

Η πρόταση για συλλαλητήριο στις 19
Μάρτη ξεκίνησε από την πρωτοβουλία
που οργάνωσε το συλλαλητήριο στις 23
Γενάρη στο Καλαί ταυτόχρονα με τα
συλλαλητήρια στον Εβρο στις 23-24 Γε-
νάρη. Μετά από συσκέψεις και συντονι-
σμούς των τελευταίων ημερών ανάμεσα
στις πρώτες υπογραφές που στηρίζουν
το συλλαλητήριο είναι ο Συντονισμός
«ούτε πόλεμος ούτε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης, το Δίκτυο «έξω από την
αποικιοκρατία», ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος των εργαζομένων μεταναστών από
Τουρκία, η Πολιτική Καμπάνια για την
Προστασία του Παλαιστινιακού Λαού,
το συνδικάτο της CGT Παρίσι-7ο διαμέ-
ρισμα, το Συντονιστικό Γυναικών για την
Ισότητα, η Εθνική Συνομοσπονδία Εργα-
σίας (CNT), τα «Δικαιώματα μπροστά!»,
η Ομοσπονδία Συλλόγων Αλληλεγγύης
στους μετανάστες, οι Πληθυντικές Γυ-
ναίκες, το ΝΡΑ, η Οργάνωση Γυναικών
Ισότητα, το Κομμουνιστικό Κόμμα των
Εργατών Γαλλίας, η εβραϊκή γαλλική
Ένωση για την ειρήνη, η Ένωση των Σο-
σιαλιστριών Γυναικών Τουρκίας, η πασι-
φιστική Ένωση Γαλλίας, η συλλογικότη-
τα Fathikoumba, η Κοινωνική Οικολογία,
οι 4 ACG (πρώην κλητευμένοι στην Αλ-
γερία και οι φίλοι τους ενάντια στον πό-
λεμο) κ.α.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Οι
πόλεμοι που διεξάγει η Γαλλία όπως και
οι άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, είναι
πόλεμοι λεηλασίας και παρέμβασης για
τον έλεγχο των πόρων. Αυτοί οι πόλεμοι
σπέρνουν την καταστροφή. Σκοτώνουν
πολίτες, δημιουργούν δεκάδες χιλιάδες
νεκρούς, εκατομμύρια τραυματίες και
εκτοπισμένους, προκαλούν βιασμούς

και ακρωτηριασμούς χιλιάδων γυναικών
που οδηγούνται στη σκλαβιά.

Δημιουργούν την εξαθλίωση εκεί και
συντηρούν ένα κλίμα φόβου και στρα-
τιωτικοποίησης εδώ. Αυτοί οι πόλεμοι
προστίθενται στους άλλους τρόπους
που χρησιμοποιούνται ενάντια στους
λαούς (χρέος, κατοχές, αρπαγή της
γης…) για να ενισχύουν παντού την
αποικιακή και νεοαποικιακή κυριαρχία
(κεντρική Αφρική, Μέση Ανατολή, Πα-
λαιστίνη, γαλλικές αποικίες…).

Όχι στο όνομά μας

Επειδή είμαστε ενάντια σ’ αυτούς
τους πολέμους που κηρύσσονται στο
όνομά μας. Επειδή στηρίζουμε τη μάχη
ενάντια στις διακρίσεις και σε όλους
τους ρατσισμούς, και κυρίως την ισλα-
μοφοβία. Επειδή στηρίζουμε τον αγώνα
των προσφύγων, των μεταναστών και
των sans-papiers. Επειδή είμαστε ενάν-
τια στα μέτρα έκτακτης ανάγκης, στην
αστυνομική καταστολή και τον γενικευ-
μένο έλεγχο των πληθυσμών, που στο-
χεύουν καταρχήν στους μουσουλμά-
νους ή υποτιθέμενους μουσουλμάνους,
τις λαϊκές γειτονιές και τα κινήματα.

Θα διαδηλώσουμε με την ευκαιρία
της αντιαποικιακής εβδομάδας, των διε-
θνών ημερών δράσης ενάντια στο ρα-
τσισμό και ενάντια στην αστυνομική κα-
ταστολή, για:
• να απαιτήσουμε το άμεσο σταμάτη-

μα των γαλλικών στρατιωτικών επεμβά-
σεων, την απόσυρση των στρατιωτικών
βάσεων, την ακύρωση των συνθηκών
και συμμαχιών (ΝΑΤΟ…)
• να καταγγείλουμε την αγορά όπλων

που ενισχύει μεταξύ άλλων τις χειρότε-
ρες δικτατορίες
• να παλέψουμε ενάντια στην στρα-

τιωτικοποίηση της κοινωνίας, τον έλεγ-
χο των περιοχών και των πνευμάτων
από το στρατιωτικό-κατασταλτικό σύμ-
πλεγμα
• να στηρίξουμε το δικαίωμα στην αυ-

τοδιάθεση των λαών με την αλληλεγγύη
μας στις δυνάμεις αντίστασης και απε-
λευθέρωσης».

ΓΑΛΛΙΑ

ΛΙΒΑΝΟΣ
Κινητοποίηση στις 19 Μάρτη

θα γίνει και στη Βηρυτό στο Λί-
βανο, σε μια χώρα που με πλη-
θυσμό μόλις 5 εκατομμυρίων
διαμένουν ήδη πάνω από 1 εκα-
τομμύριο πρόσφυγες - αποδει-
κνύοντας τη γύμνια και την υπο-
κρισία των χωρών της ΕΕ που ο
πληθυσμός τους έχει ήδη ξεπε-
ράσει τα 500 εκατομμύρια αλλά
ερίζουν μεταξύ τους για ένα
αριθμό 160.000 προσφύγων.

Βασικά συνθήματα της κινητο-
ποίησης που οργανώνουν το Σο-
σιαλιστικό Φόρουμ, οργανώσεις
γυναικών και αντιρατσιστικές
οργανώσεις, είναι: «Μαζί με τη
συριακή επανάσταση, να ανοί-
ξουν τα σύνορα, να ακυρωθεί η
βίζα στους σύριους πρόσφυγες,
να σταματήσει ο ρατσισμός του
κράτους απέναντι στους πρό-
σφυγες, να σταματήσει η Χεζμ-
πολά να ενισχύει τον Ασαντ.

Σίδνεϊ

Βαρκελώνη 27 Φλεβάρη

ΙΣΠΑΝΙΑ
Στη Βαρκελώνη, πάνω από

1500 άτομα συμμετείχαν στην
διαδήλωση αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες που οργα-
νώθηκε στις 27 Φλεβάρη. Η
διαδήλωση ξεκίνησε από τα
γραφεία της ΕΕ και κατέληξε
σε κτίριο της ισπανικής κυ-
βέρνησης. Ακολούθησε συγ-
κέντρωση και συναυλία, όπου
απευθύνθηκε έκκληση για ένα
μεγάλο συλλαλητήριο στις 19
Μάρτη. Οι διοργανωτές σχε-
διάζουν η διαδήλωση να κα-
ταλήξει σε μια συμβολική κί-
νηση στην ακτή της πόλης.
Διαδηλώσεις θα γίνουν στις
19 Μάρτη στη Μαδρίτη και 17
Μάρτη στη Σεβίλλη.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Αντιρατσιστική-αντιφασι-

στική διαδήλωση θα γίνει
στις 19 Μάρτη και στη Λι-
ουμπλιάνα στη Σλοβενία με
σύνθημα «πρόσφυγες-μετα-
νάστες, καλωσήλθατε στη
Σλοβενία». Την οργανώνει
ένα αντιρατσιστικό δίκτυο
που στηρίζεται από υποστη-
ρικτές της Ενωμένης Αρι-
στεράς, αναρχικούς, αντι-
ρατσιστές-τριες που απευ-
θύνουν ευρύτερο κάλεσμα
συμμετοχής.  

Η διαδήλωση απαιτεί να
φύγει ο στρατός από τα σύ-
νορα, να πέσει το συρματό-
πλεγμα που έχει υψωθεί, να
φύγει η Σλοβενική αστυνο-
μία που βρίσκεται στη Δη-
μοκρατία της Μακεδονίας
και να υπάρξει πολιτική έν-
ταξης των προσφύγων στα
σχολεία και γενικότερα στην
κοινωνία. Βάζει στο στόχα-
στρο την σλοβενική κυβέρ-
νηση γιατί ενθαρρύνει την
«ορμπανοποίηση» της Σλο-
βενίας (από το όνομα του
πρωθυπουργού της Ουγγα-
ρίας Victor Orban), αλλά και
τo μεγαλύτερο κόμμα της
αντιπολίτευσης, το SDS που
ενθαρρύνει το ρατσισμό.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Κινητοποιήσεις θα γίνουν και

στην Αυστραλία κάτω από το
σύνθημα: οι πρόσφυγες είναι
καλοδεχούμενοι. Η συγκέντρω-
ση στο Σίντνεϊ θα γίνει στις 20
Mάρτη.

Στη Δανία κινητοποιήσεις
έχουν αποφασιστεί στην Κοπεγ-
χάγη και το Οντένσε ενώ ανα-
μένεται να προστεθεί και το Αρ-
χους. Την κινητοποίηση στην
Κοπεγχάγη καλούν ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Ναζίμ Χικμέτ, οι
οργανώσεις BJMF, LFS, PLS,
SOS κατά του Ρατσισμού, Xρό-
νος για την ειρήνη, Racismefri,
εκπαιδευτικοί και άλλες συλλο-
γικότητες.

ΔΑΝΙΑ
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απλώνεται σε όλο τον κόσμο

Στην Κύπρο στις 19 Μάρτη θα γίνει συγκέντρωση
σε κεντρική πλατεία της Λευκωσίας και πορεία σε
κεντρικούς δρόμους με κατάληξη το τέρμα της Λή-
δρας. Θα υπάρξουν χαιρετισμοί απο τον γ.γ του
ΑΚΕΛ, εκρόσωπο των τουρκοκυπριακών οργανώσεων
και μετανάστη, ενώ θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό
πρόγραμμα από κοινό σχήμα ελληνοκύπριων, τουρ-
κοκύπριων και μεταναστών. 

Την εκδήλωση καλούν το ΑΚΕΛ, η ΠΕΟ, η Εργατική
Δημοκρατία, η ΕΔΟΝ, η ΠΟΓΟ, η ΔΡΑΣυ, η ΚΙΣΑ, το
Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, το Γρανάτζι, η Αρι-
στερή Πτέρυγα, η Πρωτοβουλία Εναντια Στη Φασιστι-
κή Απειλή και αλλες οργανώσεις. Θα συμμετέχουν
και τουρκοκυπριακά συνδικάτα και οργανώσεις. Έχει
ετοιμαστεί διακήρυξη που θα τυπωθεί στα ελληνικά,

τούρκικα και αγγλικά ενώ ετοιμάζεται και αφίσα. 
Το πολιτικό περιεχόμενο είναι: Καλοδεχούμενοι οι

πρόσφυγες. Όχι στην Ευρώπη φρούριο των φρακτών
και των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Έξω το ΝΑΤΟ.
Να σταματήσει κάθε διευκόλυνση στους ιμπεριαλι-
στές από τις βάσεις και τα άλλα λιμάνια και αεροδρό-
μια της Κυπρου για να διεξάγουν τους πολέμους
τους στην περιοχή. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλες
τις προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη ενάντια στο
ρατσισμό και τον φασισμό. 

Η Εργατική Δημοκρατία οργανώνει επίσης στις 15
Μάρτη προβολή του βίντεο από την κινητοποίηση της
ΚΕΕΡΦΑ για να πέσει ο φράκτης στον Έβρο τον πε-
ρασμένο Γενάρη.

Ντίνος Αγιομαμίτης

Xιλιάδες άτομα πήραν μέρος στη δυναμική διαδήλωση που έγινε στο
Λονδίνο την Κυριακή 6 Μαρτίου με αίτημα να σταματήσει ο πόλεμος και οι
δολοφονικές επιθέσεις του τουρκικού κράτους εναντίον των Κούρδων. Η
διαδήλωση καλέστηκε από κουρδικά κόμματα και οργανώσεις, σωματεία
και τη Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο.

Ανάμεσα στους ομιλητές της συγκέντρωσης ήταν εκ μέρους του Σοσιαλι-
στικού Εργατικού Κόμματος (SWP) ο Τσάρλι Κίμπερ που τόνισε ότι «το
τουρκικό κράτος πραγματοποιεί ένα τεράστιο έγκλημα» προσθέτοντας ότι
«ούτε οι επεμβάσεις των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Ρωσίας, ούτε το Συ-
ριακό καθεστώς πρόκειται να απελευθερώσει τους Κούρδους». Στη συνέ-
χεια κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να άρει την απαγόρευση στο PKK και
προσκάλεσε όλους να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο στις 19 Μάρτη.

Θυμίζουμε ότι στις 21 Μαρτίου είναι το Newroz, η κουρδική πρωτοχρονιά
και μέρα αγώνα για τους Κούρδους σε όλο τον κόσμο.

Σ
ε ολόκληρη τη Βρετανία σε δεκάδες πό-
λεις γίνονται εκδηλώσεις για να οργανω-
θεί η συμμετοχή και το κατέβασμα με

πούλμαν και τρένα στις διαδηλώσεις που θα γίνουν στο Λονδίνο, αλλά και
στη Γλασκώβη στη Σκωτία και στο Κάρτντιφ στην Ουαλία. Τις διαδηλώσεις
που καλούν το Stand up to racism και το Unite Against Fascsim υποστηρί-
ζουν όλα τα μεγάλα συνδικάτα, η πανεθνική ένωση φοιτητικών συλλόγων
και οργανώσεις, συλλογικότητες του αντιρατσιστικού και ΛΟΑΤ κινήματος,
κοινότητες μεταναστών και μουσουλμάνων. 

Πάνω από 20 κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις έγιναν μόνο την περασμένη
βδομάδα. Υποστηρικτές του «Stand up to racism» στην Ουαλία επισκέφθη-
καν το Καλαί μεταφέροντας βοήθεια στους πρόσφυγες που βρίσκονται εκεί.
Σε εκδήλωση στη Γλασκώβη την περασμένη Δευτέρα, το EIS, το μεγαλύτε-
ρο συνδικάτο εκπαιδευτικών στη Σκωτία ενίσχυσε την καμπάνια με 500 λί-
ρες. 100 άτομα συμμετείχαν στην εκδήλωση που έγινε στο Αμπερντίν, 150
άτομα στην εκδήλωση στο Σίπλεϊ στο δυτικό Γιορκσάιρ την περασμένη Πα-
ρασκευή, ενώ στο Μπράντφορντ οργανώθηκε πανκ συναυλία για την οικονο-
μική ενίσχυση. 

«Ηδη κλείνουμε θέσεις στα πούλμαν για να κατέβουμε στο συλλαλητή-
ριο» δήλωσε η Ναχέλα Ασράφ, ακτιβίστρια του αντιρατσιστικού κινήματος
από το Μάντσεστερ. Ακόμα και στο Colne μια μικρή κωμόπολη του Λάνκα-
σάιρ «μαζεύουμε συμμετοχές και χρήματα από όλα τα σωματεία, για να πά-
με στο συλλαλητήριο και θα επισκεφθούμε και το τοπικό τζαμί για να τους
καλέσουμε» είπε χαρακτηριστικά ο Κιθ Τσάντγουικ, συνδικαλιστής.

Στο Λονδίνο, εκατό διαδηλωτές συμμετείχαν στη διαμαρτυρία που κάλεσε
το Stand up to Racism την περασμένη Δευτέρα έξω από την πρωθυπουργική
κατοικία στην Ντάνουνινγκ Στριτ. Πάνω από 150 άτομα συμμετείχαν στην εκ-
δήλωση που οργανώθηκε στο Χάκνεϋ στο Ανατολικό Λονδίνο, όπου ανάμεσα
στους ομιλητές ήταν η βουλευτής της αριστερής πτέρυγας του Εργατικού
Κόμματος Νταϊάν Άμποτ που μετέφερε μήνυμα αλληλεγγύης του Τζέρεμι
Κόρμπιν. Ανάμεσα στους ομιλητές η Ίφχατ Σμίθ , της οποίας τον 14χρονο γιο
η αστυνομία άρπαξε έξω από το μάθημα κατηγορώντας τον για «διασυνδέ-
σεις με το Isis” (επειδή χρησιμοποίησε τη λέξη “οικολογική τρομοκρατία”!)
που μίλησε για τους νέους ρατσιστικούς και ισλαμοφοβικούς νόμους της κυ-
βέρνησης εκεί. «Εμποδίστε το νέο Μακαρθισμό» τόνισε. 50 άτομα συμμετεί-
χαν στο Ίσλινγκτον στο βόρειο Λονδίνο, όπου ο Μοχάμεντ Κοζμπάρ από το
Τζαμί του Φίνσμπερι Πάρκ μίλησε για την επίσκεψη που έκανε σε στρατόπε-
δο προσφύγων στο Λίβανο. «Οι άνθρωποι ζούνε σε σκηνές, παιδιά χωρίς πα-
πούτσια μέσα σε χιόνι είκοσι εκατοστών. Είναι μια εξοργιστική κατάσταση και
γι’ αυτό πρέπει όλοι να στηρίξουμε την καμπάνια για τις 19 Μάρτη» τόνισε. 

Η καμπάνια για τις 19 Μάρτη δεν αφορά μόνο τους πρόσφυγες, αλλά και
τα εκατομμύρια των μεταναστών που έρχονται αντιμέτωποι με την πολιτική
της ΕΕ και της Βρετανίας συγκεκριμένα. Πάνω από 500 άτομα συμμετείχαν
στο Πέκχαμ, στο νότιο Λονδίνο το περασμένο Σάββατο στη διαδήλωση
ενάντια στις απελάσεις που κάλεσε το «Κίνημα για Δικαιοσύνη» και το ΛΟ-
ΑΤ «Lesbians and Gays support the Migrants». Όπως δήλωσε στην εφημερί-
δα Socialist Worker ένας από τους διοργανωτές της διαδήλωσης, ο Στέφεν
Άγκεμανγκ από τη Γκάνα: «Η βρετανική κυβέρνηση είναι ρατσιστική. Χρησι-
μοποιούν τους μετανάστες ως αποδιοπομπαίους τράγους κατηγορώντας
τους για τα προβλήματα που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στη
Στέγαση». 

Αλληλεγγύη στους Κούρδους
Mεγάλη κινητοποίηση στην Κύπρο

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Χ
ιλιάδες ήταν οι Σύριοι που
ξεχύθηκαν στους δρόμους
σε ζωντανές-δυναμικές δια-

δηλώσεις την περασμένη Παρα-
σκευή, καθώς κλείνουν πέντε ολό-
κληρα χρόνια από το ξέσπασμα
της συριακής επανάστασης. 

Παρά το θάνατο, την καταστρο-
φή και τη διάλυση, ο κόσμος βρήκε
το κουράγιο να ξαναβγεί στους
δρόμους εκμεταλλευόμενος την εύ-
θραυστη κατάπαυση πυρός που
διαπραγματεύτηκαν ΗΠΑ και Ρωσία
πριν από μερικές μέρες στο Μόνα-
χο. Πρόκειται για την πρώτη κατά-
παυση πυρός (εξαιρείται το ISIS και
το μέτωπο Αλ Νούσρα) από το 2011
όποτε ξεκίνησε η ένοπλη σύρραξη. 

Οι διαμαρτυρίες, κάποιες μεγα-
λύτερες, αρκετές μικρότερες,
ήταν ειρηνικές και έγιναν σε πάνω
από εκατό διαφορετικά σημεία,
ανάμεσά τους το Χαλέπι, το Ιντ-
λέμπ και σε συνοικίες και περιοχές
γύρω από τη Δαμασκό όπως η
Νταράα και η Χομς - σχεδόν σε
κάθε περιοχή που δεν βρίσκεται
κάτω από τον έλεγχο του καθε-
στώτος του Άσαντ ή του ISIS. 

Τα συνθήματα θύμιζαν αυτά της
επανάστασης του 2011 πριν το κα-
θεστώς του Άσαντ, το ISIS και οι ιμ-
περιαλιστικές δυνάμεις που επεμβαί-
νουν στην περιοχή τη καταστείλουν
μέσα από ένα ανελέητο πόλεμο. Κα-
λούσαν σε ανατροπή του καθεστώ-
τος Άσαντ απαιτώντας μια ελεύθε-
ρη, δημοκρατική και ενωμένη Συρία. 

Αντίσταση
Όπως και το 2011 τα πλακάτ

που κρατούσαν εξέφραζαν την αν-
τίστασή τους στις ξένες επεμβά-
σεις αλλά και τους διαχωρισμούς
με βάση τη θρησκεία. Στην πόλη
της Ντούμα ένα πανό έγραφε: «Ο
λαός θέλει την πτώση του καθε-
στώτος». Ένα άλλο σύγκρινε το ιμ-
περιαλιστικό μοίρασμα της περιο-
χής μεταξύ Βρετανίας, Γαλλίας και
Ρωσίας στη διάρκεια του Α’ Παγ-
κόσμιου Πόλεμου με την πρόσφα-
τη συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας: “Sykes-
Picot 1916. Lavrov-Kerry 2016”.

Στο Ιντλέμπ στρατιώτες του με-
τώπου Αλ Νούσρα εμφανίστηκαν
κρατώντας μαύρες ισλαμικές ση-
μαίες φωνάζοντας συνθήματα

ενάντια στη δημοκρατία αλλά απο-
δοκιμάστηκαν από τους διαδηλω-
τές. Όσο για το καθεστώς του
Άσαντ ανακύκλωσε την παλιά προ-
παγάνδα ότι οι διαδηλωτές είναι
«ξένοι πράκτορες», αν και δεν είναι
η προπαγάνδα που κρατάει στα
σπίτια τους τα εκατομμύρια των
Σύριων που δεν έχουν ακόμα εγκα-
ταλείψει τη Συρία, αλλά οι βόμβες-
βαρέλια και οι βομβαρδισμοί. 

Οι διαδηλώσεις δείχνουν πόσο,
πέντε χρόνια μετά, η φλόγα της
Αραβικής Άνοιξης, που έφτασε
στη Συρία, εξακολουθεί να σιγο-
καίει μέσα στα συντρίμμια που
έχει αφήσει πίσω της η βίαιη κατα-
στολή του Άσαντ και στη συνέχεια
η ένοπλη σύρραξη με πρωταγωνι-
στές τον στρατό του, το ΙSIS και
τις επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών
που ακολούθησαν. Όσοι αναρωτι-
ούνται που βρίσκουν οι Σύριοι
πρόσφυγες τη δύναμη να διαδη-
λώνουν στη Λέσβο και την Ειδομέ-
νη ας δούνε τις φωτογραφίες που
τους δείχνουν να διαδηλώνουν
στις γκρεμισμένες τους γειτονιές. 

Γ.Π.

Ξανά διαδηλώσεις στη Συρία

Διαδήλωση ενάντια στον Άσαντ στη πόλη Talbiseh της Βορειοδυτικής Συρίας
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Για την Αριστερά της Αντικαπιταλιστικής

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Γ’ Συνδιάσκεψη ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Π
λούσια συζήτηση πάνω σε όλα τα
ζητήματα που απασχολούν τον
κόσμο της αριστεράς και του ερ-

γατικού κινήματος έγινε στις διαδικασίες
της διήμερης Συνδιάσκεψης της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. 

Η διαδικασία την πρώτη μέρα άνοιξε
με την παρουσίαση των Θέσεων από τον
Αντώνη Δραγανίγο εκ μέρους της απερ-
χόμενης ΚΣΕ. Στη συνέχεια το λόγο πή-
ρε ο Γιάννης Σηφακάκης, ο οποίος πα-
ρουσίασε τις τροποποιήσεις που είχε
προτείνει το ΣΕΚ πάνω στα κείμενα των
Θέσεων. Τοποθέτηση εκ μέρους της
Πρωτοβουλίας για μια ΑΝΤΑΡΣΥΑ αντι-
καπιταλιστική και επαναστατική έκανε ο
Βασίλης Δαραβέλιας, ενώ από την Ενω-
τική Πρωτοβουλία Παρέμβασης και Δια-
λόγου μίλησε ο Παντελής Βαϊνάς. 

Ανάμεσα στις παραπάνω τοποθετήσεις
έγιναν χαιρετισμοί από τον Σάββα Μιχαήλ
από το ΕΕΚ, από τον Γιάννη Τόλιο από τη
Λαϊκή Ενότητα, από τον Στέφανο Τυροβό-
λα από την Ανασύνθεση-ΟΡΝΑ, από τον
Γιάννη Γκαγκάδη από το ΚΚΕ-μλ και από
τον Σταύρο Σκεύο από την ΟΚΔΕ. 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από σχε-
δόν 70 εκλεγμένους αντιπροσώπους.
Κοινή διαπίστωση όλων των συντρόφων
και των συντροφισσών που πήραν το λό-
γο ήταν ότι η δομική κρίση του καπιταλι-
σμού όχι μόνο δεν φαίνεται να ξεπερνιέ-
ται, αλλά βαθαίνει. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ μέσα σε αυτή την κατάσταση κα-
τρακυλάει σε ένα μνημονιακό κατήφορο,
υποχωρώντας απ’ όλα όσα είχε υποσχε-
θεί στον κόσμο του εργατικού κινήματος
που την ανέδειξε. 

Μπαρούτι

Ο Άγγελος Χάγιος στην τοποθέτησή
του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κατά-
σταση «μυρίζει μπαρούτι», οι ανταγωνι-
σμοί έχουν κλιμακωθεί και «εκμηδενίζον-
ται λαοί, όπως μπορούμε να δούμε με τις
εξελίξεις στο προσφυγικό». Σημείωσε
επίσης ότι πρέπει η Συνδιάσκεψη να στεί-
λει «άμεσο μήνυμα για σύγκρουση με την
κυβέρνηση της Αμυγδαλέζας, του ΝΑΤΟ,
του φράχτη και του ασφαλιστικού».

Την νομιμοποίηση της βιομηχανίας
διώξεων των κατοίκων στις Σκουριές κα-
τήγγειλε ο Φραγκίσκος Ρηγόπουλος, το-
νίζοντας ότι σε αυτό έχει συμβάλει και η
στάση της κυβέρνησης. Ανέφερε ότι
υπήρξε προσπάθεια για τη φίμωση του
Τύπου από τη μεριά του Δημάρχου και
βουλευτή που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. 

Πολλές ήταν οι τοποθετήσεις γύρω
από το ποιος είναι ο συσχετισμός των
δυνάμεων μέσα στην κοινωνία, σε τι κα-
τάσταση βρίσκεται το εργατικό κίνημα,
καθώς και πως πρέπει η αντικαπιταλιστι-
κή αριστερά να αντιμετωπίσει την επιρ-
ροή του ρεφορμισμού. 

Ο Βασίλης Ζούμπος από τη Λαμία μίλη-
σε για τις δυσκολίες του χτισίματος στις
πόλεις της επαρχίας λέγοντας χαρακτη-
ριστικά «είναι τιμή να είσαι το πρόσωπο
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς σε μια
επαρχιακή πόλη, αλλά ταυτόχρονα είναι
και βαρύς σταυρός να τον σηκώνεις». Ο
Τζεμαλί Μηλιαζήμ από την Ξάνθη έδωσε
παραδείγματα για το πώς μπορείς να αλ-
λάξεις την εικόνα ακόμα και σε θεωρητι-
κά δύσκολες για την αριστερά περιοχές.
Μετέφερε την προσπάθεια που έκαναν οι
σύντροφοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της ΚΕΕΡ-
ΦΑ τόσο στη μάχη του δημοψηφίσματος
το καλοκαίρι, όσο και στην οργάνωση
του διημέρου ενάντια στο φράχτη του
Έβρου που έχουν ανεβάσει επίπεδο τις
δυνάμεις μας σε ολόκληρη την περιοχή. 

Για τα ίδια ζητήματα έκανε παρέμβαση
και ο Γιάννης Κούτρας από τη Θεσσαλο-
νίκη. Τόνισε ότι η εικόνα των Διαβατών
και των Γιαννιτσών σε σχέση με το προ-
σφυγικό παρουσιαζόταν «μαύρη» ακόμα
και από συντρόφους μας, αλλά η παρέμ-
βαση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
άλλαξε τα δεδομένα. Όσον αφορά το
εργατικό τόνισε ότι δεν φτάνει να καταγ-
γείλεις τη γραφειοκρατία, αλλά να πα-
ρεμβαίνεις στις κινητοποιήσεις της εργα-
τικής τάξης, όπως έγινε στην απεργία
της 4/2 στη Θεσσαλονίκη. 

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοπο-
θέτηση του Μήτσου Αργυροκαστρίτη, ο
οποίος έδωσε την εικόνα από τις μάχες
στο Λιμάνι, καθώς και από τους αγώνες
που έχει δώσει ο Συντονισμός ενάντια στα

Μνημόνια. Για τον αγώνα ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού εξήγησε ότι
«η πλειοψηφία των εργαζόμενων και των
συνδικαλιστών είχε αυταπάτες για το ΣΥΡΙ-
ΖΑ», αλλά προχώρησαν σε απεργίες που
αγκάλιασαν και τους εργαζόμενους της
Cosco. Επίσης, ανέφερε ότι οι δυνάμεις
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς έχουν
δυναμώσει εκλογικά σε ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ και
αλλού αφού πουθενά «δεν έχουμε παρατή-
σει την προσπάθεια» να αλλάξουμε τους
συσχετισμούς μέσα στα σωματεία.

Λιμάνι αντίστασης 

«Λιμάνι της αντίστασης στα ξεπουλή-
ματα και το ρατσισμό» χαρακτήρισε τον
Πειραιά η Κατερίνα Θωίδου από τη Νί-
καια. Μετέφερε την εικόνα από το συγ-
κλονιστικό κύμα συμπαράστασης στους
πρόσφυγες και τις μάχες που δόθηκαν
όλο το προηγούμενο διάστημα απέναντι
στις προσπάθειες της Χρυσής Αυγής να
αναπτυχθεί στις γειτονιές του Παύλου
Φύσσα. Τόνισε ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έπαιξε
κρίσιμο ρόλο σε αυτές τις μάχες καθώς
πήρε «πρωτοβουλίες μεγαλύτερες από
το μπόι της». Έκλεισε λέγοντας ότι «δεν
φτάνουν οι καταγγελίες για να ξεμπερδέ-
ψουμε με το ρεφορμισμό, αλλά χρειάζε-
ται η κοινή δράση για να κερδίσουμε κό-
σμο στην αντικαπιταλιστική προοπτική».  

Το άνοιγμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε νέα
ακροατήρια μετέφερε η Δήμητρα Κυρίλ-
λου από το Χαλάνδρι. Η ίδρυση της Ομά-
δας Φύλου και Σεξουαλικότητας της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ έδωσε τη δυνατότητα να πλη-

σιάσει το lgbtq κίνημα και να δώσει την
κατεύθυνση ότι η «προέλευση της κατα-
πίεσης είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός».
Πρόσθεσε ακόμα ότι ο σεξισμός «οδηγεί
στη διάσπαση της εργατικής τάξης,
όπως και ο ρατσισμός» και μετέφερε τις
εμπειρίες από την παρέμβαση στη μάχη
για να κερδηθεί το –έστω και κουτσουρε-
μένο- δικαίωμα για το Σύμφωνο Συμβίω-
σης των ομοφυλόφιλων ζευγαριών. 

Για την παρέμβαση στο κίνημα της νε-
ολαίας μίλησε η Μαρία Καραμπέλη τονί-
ζοντας ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να έχει
συγκεκριμένο σχέδιο παρέμβασης κι όχι
να το κάνει κάθε φορά που ξεσπά μια νε-
ολαιίστικη κινητοποίηση. Εξήγησε ότι η
νεολαία πολιτικοποιείται όταν παίρνει μέ-
ρος σε μεγάλες μάχες, χαρακτηριστικά
ανέφερε ότι «πολλοί πολιτικοποιηθήκαμε
σαν μαθητές το 2003 στο αντιπολεμικό
κίνημα», ενώ έκλεισε τονίζοντας τη ση-
μασία της κοινής δράσης, «η οποία δεν
είναι καθόλου δεδομένη», με νεολαίους
που δεν είναι στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των τοποθε-
τήσεων συμφωνούσε στην ανάγκη για
ανατρεπτική αριστερά και ότι το αντικα-
πιταλιστικό μεταβατικό πρόγραμμα δεν
μπορεί να επιβληθεί παρά μόνο από το
κίνημα και την εργατική τάξη, κι όχι από
κάποια κυβέρνηση.

Ο Σεραφείμ Ρίζος από τα Χανιά τόνισε
ότι στην Ελλάδα έχουμε την ξεχωριστή
περίπτωση όπου στην κυβέρνηση βρίσκε-
ται ένα αριστερό ρεφορμιστικό κόμμα,
αλλά η αντιπολίτευση γίνεται από τα αρι-

στερά. Η αντιπολίτευση της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι οι αγώνες της εργατι-
κής τάξης, με την αντικαπιταλιστική αρι-
στερά να βρίσκεται στο κέντρο αυτών των
μαχών. Είπε ακόμα ότι τα ποσοστά των
γκάλοπ υπέρ των προσφύγων θυμίζουν
το 62% του δημοψηφίσματος, ενώ όσον
αφορά το πώς πρέπει να κινηθεί η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ ανέφερε ότι «πρέπει να είμαστε
ανοιχτοί με τον κόσμο, σκληροί απέναντι
στις ηγεσίες», να «αξιοποιήσουμε την τα-
κτική του ενιαίου μετώπου» και ότι το «αν-
τικαπιταλιστικό μεταβατικό πρόγραμμα
δεν είναι χαρτί διαπραγμάτευσης» για θο-
λές πολιτικές συμμαχίες, αλλά εργαλείο
που οδηγεί στην επανάσταση. 

Για τις μάχες μέσα στα νοσοκομεία μί-
λησε ο Κώστας Καταραχιάς από τους
Αμπελόκηπους, υπογραμμίζοντας την
αξία της παρουσίας των δυνάμεων της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. «Με την τακτική του ενιαίου
μετώπου σπρώξαμε μεγάλες απεργιακές
πρωτοβουλίες όπως στις 11 Μάρτη και
στις 20 Μάη πριν το δημοψήφισμα» ανέ-
φερε, εξηγώντας ότι η αντικαπιταλιστική
αριστερά στήριξε τον κόσμο των νοσο-
κομείων που διεκδικούσε χωρίς καμιά
αναμονή και πέτυχε νίκες, όπως την πλη-
ρωμή εφημεριών πολλών μηνών.   

Η συζήτηση για τις τακτικές που πρέ-
πει να έχει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν έντονη.
Υπήρξαν διαφωνίες σε σχέση με το ζήτη-
μα της συμπόρευσης του προηγούμενου
διαστήματος με τη ΜΑΡΣ και πως πρέπει
να προχωρήσει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στα ζητή-
ματα των μετώπων. 

Ο Θανάσης Διαβολάκης από τον Πει-
ραιά τόνισε «είμαστε μέτωπο οργανώσε-
ων και ανένταχτων αγωνιστών. Ούτε αν-
τινεοφιλελεύθερο, ούτε αντιμνημονια-
κό», αλλά πατάμε πάνω στο αντικαπιταλι-
στικό μεταβατικό πρόγραμμα. Εξήγησε
επίσης ότι αν κάναμε το λάθος στην πε-
ρίοδο του δημοψηφίσματος και θεωρού-
σαμε τον ΣΥΡΙΖΑ αστικό κόμμα, τότε θα
πέφταμε στο ίδιο λάθος με το ΚΚΕ. Αλλά
«με την γραμμή μας, με το ΟΧΙ μέχρι τέ-
λους, ήμασταν και μέσα στις μάζες και
μπροστά από αυτές». Έκλεισε λέγοντας
ότι μια τέτοια ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλουμε, ελκυ-
στική για όλους τους αγωνιστές που
αποδεσμεύονται από το ρεφορμισμό. 

Ο Κώστας Μάρκου από τη Δάφνη-
Υμηττό αναφέρθηκε στο ζήτημα των πο-
λιτικών αντιπαραθέσεων μέσα στην ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ. Ανέφερε ότι «δεν πρέπει να ετε-
ροκαθορίζεται η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Δεν πρέπει
να χωρίζεται σε συντρόφους που είναι
υπέρ ή κατά της συνεργασίας με τη
ΛΑΕ». Χαρακτηριστικά ανέφερε «κάτω τα
σκιάχτρα», «όλες οι δυνάμεις έχουν με-
τωπική πρόταση, το ζήτημα είναι ποια εί-
ναι η σωστή μετωπική γραμμή».

Απλή αναλογική

Τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη
μέρα πολλές τοποθετήσεις αφορούσαν
το οργανωτικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, καθώς
και τον τρόπο εκλογής των οργάνων. Ο
Κώστας Παπαδάκης από την Αγία Παρα-
σκευή τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι
δύο οργανώσεις αποχώρησαν από το μέ-
τωπο, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ τώρα είναι πιο μαζι-
κή με όπλα της το αντικαπιταλιστικό
πρόγραμμα και την παρουσία της στο
αντιρατσιστικό κίνημα και στη δίκη της
Χρυσής Αυγής. Επισήμανε όμως ότι «δεν
τιμά την ΑΝΤΑΡΣΥΑ να μην λειτουργεί με
απλή αναλογική». 

Η Αργυρή Ερωτοκρίτου από την Καλλι-
θέα παρουσίασε τη συνολική άποψη του
ΣΕΚ για το οργανωτικό ζήτημα. Τόνισε ότι
στόχος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να είναι να
αποτελεί πόλο έλξης για τους αγωνιστές
και τις ομαδοποιήσεις που φεύγουν μαζι-
κά από το ΣΥΡΙΖΑ. «Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν
πρέπει να τους θυμίζει τα κόμματα του
ρεφορμισμού από τα οποία φεύγουν», αλ-
λά πρέπει να εξασφαλίσει την πλέρια
εσωτερική της δημοκρατία. Ανέλυσε την
πρόταση για τις πλατφόρμες και την απλή
αναλογική, ενώ πρότεινε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να
λειτουργεί «με απλές και συχνές διαδικα-
σίες», κι όχι να φτιαχτεί μια «πυραμιδωτή
οργάνωση» που θα είναι αποκρουστική
και αναποτελεσματική. Έτσι, μπορούν να
κερδηθούν χιλιάδες νέοι αγωνιστές στις
γραμμές της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς που θα είναι ελκτική τόσο πολιτικά
όσο και οργανωτικά.  

Νεκτάριος Δαργάκης

Γιάννης Αγγελόπουλος
Νίκος Αδαμόπουλος
Σπύρος Αλεξίου
Διονύσης Αμπάτης
Τάσος Αναστασιάδης
Νίκη Αργύρη
Χρίστος Αργύρης
Αβραάμ Ασπράγκαθος
Διονύσης Βάσσης
Αντωνία Βαφειάδου
Δημήτρης Βογιατζίδης
Θεόδωρος Βουρεκάς
Στέλιος Βραδής
Ειρήνη Γαϊτάνου 
Βασίλης Γάτσιος
Πάνος Γκαργκάνας
Κώστας Γούσης
Δημήτρης Δεσύλλας
Γιάννης Δημητρόπουλος
Ηρώ Ζιώζια
Βασίλης Ζούμπος
Νίκος Ζαμπουλάκης
Δημήτρης Ζώτος
Νίκος Ηλίας
Μιχάλης Θεοδωράκης
Κατερίνα Θωίδου
Κώστας Καταραχιάς
Τάσος Κατιντσάρος
Δάφνη Κατσίμπα
Σήφης Καυκαλάς
Χρήστος Καυκιάς
Διονύσης Κλάδης
Σπύρος Κοντομάρης
Πάνος Κοσμάς
Γιάννης Κούτρας
Δέσποινα Κουτσούμπα
Πέτρος Κωνσταντίνου
Νίκος Μαντέλας
Γιάννης Μάντζαρης
Γιάννης Μανωλόπουλος

Παύλος Αντωνόπουλος, Παντελής Βαϊνάς, Πόπη Γανιάρη,
Θανάσης Διαβολάκης, Αντώνης Δραγανίγος,
Αργυρή Ερωτοκρίτου, Σπύρος Κοσκινάς, Νίκος Κρασάκης,
Δήμητρα Κυρίλλου, Γιάννης Μαραβελάκης, 
Κώστας Μάρκου, Άσπα Μπινιώρη, Λουκάς Πετροκόκκινος,
Γιάννης Σηφακάκης, Τάκης Τσίτσος

Σπύρος Μαρκέτος
Γιώργος Μαρκόπουλος
Αλεξάνδρα Μαρτίνη 
Παναγιώτης Μαυροειδής
Γιώργος Μενούνος
Αλέξανδρος Μινωτάκης
Στέλιος Μιχαηλίδης
Γιάννης Μοσχονάς
Γιώργος Μπαρμπαρής
Δημήτρης Μπλάνας
Λέανδρος Μπόλαρης
Λίλιαν Μπουρίτη
Στάθης Ντούρος
Νίκος Ξηρουδάκης
Παναγιώτης Ξοπλίδης
Ορέστης Ηλίας
Νίκος Παληκαράκης
Έλλη Πανταζοπούλου
Κώστας Παπαδάκης
Γιώργος Παπανικολάου
Κατερίνα Πατρικίου
Μιχάλης Πέππας
Κώστας Πίττας
Χρυσούλα Πλακιώτη
Φύλλια Πολίτη
Χρήστος Πρεκατές
Νίκος Πυρουνάκης
Ηλίας Σμήλιος
Τάσος Σπυρόπουλος
Βασίλης Συλαϊδής
Βούλα Τάκη
Γιώργος Τζαμουράνης
Δημήτρης Τζαμουράνης
Κώστας Τουλγαρίδης
Γιώργος Τσαμούρης
Γιάννης Φελεκης
Άγγελος Χάγιος
Νεκτάριος Χάινταρ
Κώστας Χατζηθωμάς
Κώστας Χριστόπουλος

Εκλέγονται στη 
νέα Κεντρική 
Συντονιστική Επιτροπή

και στο Πανελλαδικό
Συντονιστικό Όργανο

Μ
αζική και έντονη σε συζήτηση ήταν η διήμερη Συν-
διάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που έγινε το Σαββατο-
κύριακο 5-6 Μάρτη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η παρουσία 900 περίπου εκλεγμένων αντιπροσώπων από
τις Τοπικές και Κλαδικές Επιτροπές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ από
όλη τη χώρα επιβεβαίωσαν δυο βασικά στοιχεία.

Πρώτο, ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι σημείο αναφοράς για με-
γάλο κομμάτι της Αριστεράς που ψάχνει για επαναστατι-
κές απαντήσεις και δεύτερο ότι η συζήτηση στο εσωτερι-
κό της επηρεάζεται από όλα τα μεγάλα ερωτήματα που
έχουν ανοίξει μέσα στην εργατική τάξη αυτή την περίοδο.

Η εικόνα υπήρχε ήδη από τις συνελεύσεις των τοπικών
επιτροπών, αλλά με τη Συνδιάσκεψη φάνηκε συγκεντρω-
μένο το δυναμικό που συσπειρώνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το
οποίο είναι μεγαλύτερο και αριθμητικά και σαν άπλωμα σε
χώρους και περιοχές από κάθε προηγούμενη φορά. Αυτό
είναι αντανάκλαση των αριστερόστροφων αναζητήσεων
της περιόδου, αλλά και καρπός των προσπαθειών να βρί-
σκεται η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέσα σε όλες τις μάχες, διατηρώντας
την πολιτική της ανεξαρτησία και παλεύοντας να μπολιά-
σει τους εργατικούς αγώνες με το αντικαπιταλιστικό μετα-
βατικό πρόγραμμα. Το ΣΕΚ έχει αναμφισβήτητα μεγάλη
συμβολή σε αυτό.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει κάνει βήματα μπροστά και έχει πιο
καθαρές θέσεις για την κρίση του καπιταλισμού, για την
αναγκαιότητα της ανατροπής, για την αντιμετώπιση του
ρατσισμού, της φασιστικής απειλής και όλων των μορφών
καταπίεσης, όπως του σεξισμού. Το αίτημα για ανοιχτά
σύνορα σαν κομμάτι του αντικαπιταλιστικού προγράμμα-
τος ήταν κεκτημένο για το σύνολο των αντιπροσώπων,
ενώ έγινε παρέμβαση από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ-LGBTQ για την
πάλη ενάντια στο σεξισμό (δείτε δίπλα). 

Τακτική
Παρά τα προχωρήματα, όμως, χρειάζεται να αντιμετω-

πίσουμε μέσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ συγχύσεις για το τι σημαί-
νει ρεφορμισμός και τι σημαίνει ενιαιομετωπική τακτική.
Οι αντιπρόσωποι του ΣΕΚ καταψήφισαν αποφάσεις που
προώθησε η συνεργασία ΝΑΡ-ΑΡΙΣ-ΕΠΠΔ γιατί ασπάζον-
ται απόψεις που περιορίζονται στην καταγγελία του ΣΥΡΙ-
ΖΑ χωρίς να κατανοούν τις αντιφάσεις του ρεφορμισμού.
Τείνουν να ταυτίζουν τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ με την ηγεσία
του και αφήνουν περιθώρια για διπλά λάθη: και για σεχτα-
ριστικές πρακτικές αλλά και για κινήσεις που δεν βοηθούν
τον κόσμο που έρχεται σε ρήξη με την κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ να ολοκληρώσει τη ρήξη του με τον ρεφορμι-
σμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχουν βγάλει συμπερά-
σματα από την αρνητική εμπειρία της «συμπόρευσης» του
προηγούμενου διαστήματος. 

Το ΣΕΚ θα συνεχίσει τη συμβολή του για το σωστό προ-
σανατολισμό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Παρεμβήκαμε στις διαδικα-
σίες της Συνδιάσκεψης με συντροφικό τρόπο για να δώ-
σουμε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που άνοιξαν. Αυ-
τό θα συνεχιστεί και στα όργανα που αναδείχθηκαν από
την Γ’� Συνδιάσκεψη, αλλά και στη δράση μέσα στις πρω-
τοβουλίες της περιόδου.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα υπάρχουν αυξημένες
δυνατότητες να βγει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο επίκεντρο των μα-
χών, με την καμπάνια για τις 19 Μάρτη και τη συνέχειά
της, με την πάλη ενάντια στο τρίτο Μνημόνιο, με τις μάχες
της νεολαίας στις σχολές. Κάθε βήμα για να υλοποιήσου-
με αυτές τις δυνατότητες θα είναι ένα βήμα για να ενισχύ-
σουμε την ελπίδα ότι υπάρχει αριστερή εναλλακτική απέ-
ναντι στον κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ανατροπής

• Ελπιδοφόρο μήνυμα για μια συνθετική λειτουργία της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η ανάδειξη του σ. Κώστα Παπαδάκη ως πρώ-
του σε σταυρούς εκλεγμένου στο ΠΣΟ 

Σάββατο 5 Μάρτη, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Η συζήτηση της Γ. Συνδιάσκεψης σε πλήρη εξέλιξη



Τ
ην ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμ-
μές είχαν ξεκινήσει οι εκλογές  για την
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

του Σωματείου εργαζόμενων στο Νοσοκομείο
Αγλαΐα Κυριακού. Οι κάλπες θα κλείσουν την
Τετάρτη 9/3. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη στηρίζει το «Νυστέ-
ρι» που συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Αγω-
νιστικής Ενωτικής Πρωτοβουλίας για την Ανα-
τροπή με τους Μαρία Αλιφιέρη, Ελένη Καζο-
λέα, Γιωργία Κουτσουπιά, Ζαννέτα Λυσικάτου
και Σάκη Παπαδόπουλο. 

Η Μαρία Αλιφιέρη τόνισε «Οι εκλογές γίνον-
ται σε μια κρίσιμη περίοδο όπου η Υγεία βρί-
σκεται στο κόκκινο και οι επιθέσεις συνεχίζον-

ται. Η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο να διαλύσει
την κοινωνική ασφάλιση, το νέο μισθολόγιο
χτυπάει τους κουτσουρεμένους μισθούς, η
υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων συνεχί-
ζεται, οι προσλήψεις 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 κλι-
μάκωση των αγώνων μας είναι μονόδρομος. Οι

απεργιακές κινητοποιήσεις ανάγκασαν την κυ-
βέρνηση να μη τολμάει να καταθέσει το νομο-
σχέδιο για το ασφαλιστικό και να το αναβάλλει
συνεχώς. Η εμπειρία μας όλο το προηγούμενο
διάστημα, μας δείχνει ότι με τους αγώνες και
την ενότητα μπορούμε να νικήσουμε όπως έγι-
νε με τις αξιολογήσεις.

Αγωνιζόμαστε για ένα σωματείο αγωνιστικό
και ανοιχτό σε όλους τους εργαζόμενους που
θα οργανώνει τους αγώνες και δεν θα τους

σαμποτάρει, που θα είναι στην πρώτη γραμμή
του αγώνα δίπλα στους εργαζόμενους και όχι
στο πλευρό της διοίκησης. Αγωνιζόμαστε για
νοσοκομεία ανοιχτά σε όλους τους εργαζόμε-
νους, ντόπιους και μετανάστες».

Η ΕΑ επικοινώνησε και με την Ελένη Καζο-
λέα, η οποία υπογράμμισε «οι συνάδελφοι θέ-
λουν ένα σωματείο δυναμικό που να οργανώ-
νει τους αγώνες αντί να προωθεί την εξατομί-
κευση και τις εξυπηρετήσεις. Αυτά ζητάνε από
εμάς και για αυτό μας στηρίζουν. Παλεύουμε
για ένα νοσοκομείο που θα είναι ανοιχτό σε
όλους, είτε είναι ντόπιοι είτε πρόσφυγες και
μετανάστες, είτε είναι ασφαλισμένοι είτε ανα-
σφάλιστοι».
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ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ “Αγωνιζόμαστε για 
ένα σωματείο στην πρώτη γραμμή”

EINAΠ: Ψήφο στην αντικαπιταλιστική
αριστερά των αγώνων

Τ
ην Πέμπτη 10 Μάρτη ανοί-
γουν οι κάλπες σε όλα τα νο-
σοκομεία σε Αθήνα και Πει-

ραιά για ανάδειξη νέου διοικητικού
συμβουλίου της Ένωσης Ιατρών
Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙ-
ΝΑΠ) και για αντιπροσώπους στο
συνέδριο της ΟΕΝΓΕ που θα γίνει
τον Απρίλη. Πρόκειται για ένα από
τα μεγαλύτερα εργατικά σωματεία
της χώρας με τα μέλη του να αριθ-
μούν περίπου οκτώ χιλιάδες. Η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη στηρίζει τους
γιατρούς του Νυστεριού που δί-
νουν τη μάχη των εκλογών με το
ψηφοδέλτιο του Ενωτικού Κινήμα-
τος για την Ανατροπή.

Οι γιατροί στην Ελλάδα είναι από
τους πιο σκληρά εργαζόμενους σε
όλη την Ευρώπη, δουλεύουν τις πε-
ρισσότερες ώρες απ’ όλους, πάνω
και από τα ανώτατα όρια που βάζει
η ΕΕ. Παίρνουν τις λιγότερες άδει-
ες από οποιονδήποτε άλλο κλάδο.
Είναι ταυτόχρονα και από τους πιο
κακοπληρωμένους σε όλη την Ευ-
ρώπη, ενώ μετά το τέλος της ειδι-
κότητας έρχονται αντιμέτωποι με
την μεγαλύτερη εργασιακή ανα-
σφάλεια. Οι προσλήψεις στο ΕΣΥ
είναι παγωμένες, η μόνη διέξοδος
που τους απομένει εκτός από τη
μετανάστευση είναι ο ιδιωτικός το-
μέας στον οποίο επικρατούν συνθή-
κες γαλέρας.  

Τα νοσοκομεία αποτελούν τη ρα-
χοκοκαλιά του κοινωνικού κράτους
και έχουν βρεθεί όλα τα προηγού-
μενα χρόνια στο στόχαστρο της
μνημονιακής πολιτικής. Εκτός από
σκληρή λιτότητα και περικοπές τα
νοσοκομεία γνώρισαν και τεράστια
ριζοσπαστικοποίηση. Συστηματικά
γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικό
προσωπικό κινητοποιήθηκαν σε
κάθε καμπή για να αντισταθούν

στην ιδιωτικοποίηση και την συρρί-
κνωση του ΕΣΥ. 

Αποτέλεσμα αυτής της επιμονής
των υγειονομικών είναι και η ενδυ-
νάμωση της αριστεράς στα αντί-
στοιχα σωματεία. Πολλά είναι τα νο-
σοκομεία στα οποία σχήματα και
παρατάξεις στα οποία συμμετέχει η
αντικαπιταλιστική αριστερά έχουν
διευρύνει τις δυνάμεις τους ενώ σε
μερικές περιπτώσεις έχουν πάρει
και την πρωτιά. Παρόμοια είναι η
κατάσταση στην ΕΙΝΑΠ όπου το
Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή
έχει από τις προηγούμενες εκλογές
την δεύτερη θέση και τώρα κοντα-
ροχτυπιέται με τις δυνάμεις της ΔΑ-
ΚΕ για την πρώτη. Η ΔΑΚΕ που είναι
η συνδικαλιστική παράταξη που
στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία
είναι μηχανισμός που προωθεί την
ιδιωτικοποίηση της υγείας σε κάθε
ευκαιρία. 

Πρωτοβουλίες

Το να πάρει το Ενωτικό Κίνημα
για την Ανατροπή την πρώτη θέση
δεν θα σημάνει μόνο δυνάμωμα της
αντίστασης ενάντια στη λιτότητα
και τα μνημόνια αλλά και τη διεύ-
ρυνση των δυνατοτήτων για πρωτο-
βουλίες. Ενδεικτική σε αυτή την κα-
τεύθυνση ήταν και η τοποθέτηση
του Χρίστου Αργύρη σε σύσκεψη
με θέμα το προσφυγικό του Συντο-
νισμού Ενάντια στα Μνημόνια ο
οποίος ανάμεσα σε άλλα τόνισε:
«Σε πολλά νοσοκομεία, ιδίως στα
Νοσοκομεία Παίδων φτάνουν ασθε-
νοφόρα δέκα και δώδεκα παιδιά σε
κάθε δρομολόγιο. Άλλα έχουν πυ-
ρετό άλλα κατάγματα και άλλα δεν
έχουν καν γονείς. 

Αυτό είναι εφικτό γιατί εδώ και
χρόνια έχουμε δώσει τη μάχη για
να μπορούν να μπαίνουν στα νοσο-
κομεία όλοι ανεξάρτητα από το αν

έχουν χαρτιά, ποιο είναι το θρή-
σκευμά τους ή το χρώμα του δέρ-
ματός τους. Σωματεία όπως το δι-
κό μου έχουν πάρει απόφαση και
για συμμετοχή σε αντιρατσιστικές
κινητοποιήσεις όπως στις 19 Μάρ-
τη στην Ομόνοια αλλά ως υγειονο-
μικοί έχουμε και το καθήκον να
συμβάλουμε και αλλιώς στην αλλη-
λεγγύη στους πρόσφυγες.

Προσπαθούν οι συνάδελφοι εθε-
λοντικά να βοηθήσουν τους πρό-
σφυγες στο λιμάνι, στη Βικτώρια
και αλλού, αλλά οι δυσκολίες είναι
απέραντες, ιατρική στα σκοτάδια
με μόνο στηθοσκόπιο για εξοπλι-
σμό δεν γίνεται. Το προσωπικό στα
νοσοκομεία είναι λίγο και για αυ-
τόν τον λόγο είναι εξαντλημένο
από την εντατικοποίηση. Το να
δουλεύουμε και εκτός ωραρίου εί-
ναι αναποτελεσματικό και δεν βοη-
θάμε κανέναν.

Έτσι στο Γ.Ν.Α. Γεννηματάς κι-
νηθήκαμε με το σωματείο και βά-
λαμε τη διοίκηση του νοσοκομείου
να μας κατεβάζει εντός ωραρίου
με όχημα του νοσοκομείου μαζί με
φάρμακα και εξοπλισμό όπου
υπάρχουν πρόσφυγες για να βοη-
θάμε. Ο σκοπός μας εκεί θα είναι
να μπορούμε να διακρίνουμε τα
σοβαρά περιστατικά και να τα πα-
ραπέμπουμε στα μεγάλα νοσοκο-
μεία έγκαιρα μιας που δεν υπάρχει
πρωτοβάθμια υγεία για να το κά-
νει. 

Σε πολλά νοσοκομεία, ιδιαίτερα
στον Πειραιά, αυξάνουν τις εφημε-
ρίες για να ανταπεξέλθουν τα νοσο-
κομεία στις ανάγκες αλλά το προ-
σωπικό είναι λίγο και εξαντλημένο.
Υπάρχει άμεση ανάγκη για προσλή-
ψεις ώστε να μπορούν τα νοσοκο-
μεία να εξυπηρετούν τις ανάγκες
των ντόπιων αλλά και τις αυξημένες
ανάγκες των προσφύγων για περί-

θαλψη. Τέλος χρειάζεται να παλέ-

ψουμε για να φτιαχτεί πρωτοβάθ-

μια υγεία που να είναι μέσα στις

γειτονιές». 

Αυτός είναι ο προσανατολισμός

που πρέπει και μπορεί να έχει το

κίνημα των υγειονομικών μέσα στις

δεδομένες συνθήκες. Η νίκη του

Ενωτικού Κινήματος για την Ανα-

τροπή στις εκλογές μπορεί να εί-

ναι ένα αποφασιστικό βήμα για την

υλοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών

που θα αμφισβητούν στην πράξη
το πάγωμα των προσλήψεων και
τον ρατσισμό. 

Από το Νυστέρι συμμετέχουν
στο ψηφοδέλτιο του «Ενωτικού Κι-
νήματος για την Ανατροπή» οι Κώ-

στας Καταραχιάς (Αγ. Σάββας),
Χρίστος Αργύρης (Γεννηματάς),
Ζαννέτα Λυσικάτου (Αγλ. Κυρια-
κού), Γιώργος Τσιρώνης (Αλεξάν-
δρα).

Μ.Σ
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8 Mάρτη Γυναίκες στον αγώνα

Σ
ε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στις
11/3, στις 9:15πμ στην Επιθεώρηση Εργα-
σίας του Ηρακλείου Κρήτης καλεί το τοπικό

παράρτημα του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών.
Η κινητοποίηση έχει να κάνει με τις πρόσφατες
συνδικαλιστικές και σεξιστικές διώξεις που άσκη-
σε η εργοδοσία της ΠΑΝΘΕΟΝ ΑΚΤΕΕ εις βάρος
εργαζόμενης που πρόσφατα έγινε μητέρα. 

Όπως καταγγέλουν οι συνάδελφοί της: “Το
θράσος της εν λόγω εργοδοσίας έχει ξεπεράσει
κάθε προηγούμενο: αφού πρώτα εκβίασαν τη συ-
ναδέλφισσα να ρίξει το παιδί για να συνεχίσει να
δουλεύει, αφού αποπειράθηκαν να χειροδική-
σουν όταν διεκδίκησε δεδουλευμένα, αφού την
άφησαν για μήνες απλήρωτη ώστε να την εξαναγ-
κάσουν σε παραίτηση, αφού απείλησαν με μηνύ-
σεις το σωματείο μας και δημοσιογράφους, αφού
την απείλησαν για τη ζωή της εάν προχωρούσε
σε καταγγελία στο ΙΚΑ, αφού την απείλησαν ότι
θα μπορούσαν να τη διασύρουν τόσο ώστε να μη
βρει ποτέ ξανά δουλειά, τώρα που έληξαν οι
άδειες (μητρότητας κλπ) και η συναδέλφισσα
επέστρεψε στην εργασία της ως όφειλε με βάση
την αορίστου χρόνου σύμβασή της, με περίσσιο
θράσος της είπαν «πέρνα έξω». Την απέλυσαν
παράνομα γράφοντας στα παλαιότερα των υπο-
δημάτων τους την 18μηνη προστασία μητρότη-
τας από το νόμο (απαγόρευση απόλυσης). Φώνα-
ξαν μάλιστα την αστυνομία να απομακρύνει την
εργαζόμενη και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης
του σωματείου που είχαν πάει να διασφαλίσουν
την ασφαλή επιστροφή στα εργασιακά της καθή-
κοντα μετά από όλες τις απειλές που είχε δεχτεί.

Κατακραυγή
Πέρσι η εργοδοσία ηττήθηκε: παρά την αρχική

άρνηση της, εν τέλει παραδέχτηκε και κατέβαλε
όλα τα δεδουλευμένα και παραχώρησε τις άδει-
ες που νόμιμα δικαιούταν η συνάδελφος. Φέτος,
και παρά τη συλλογική κατακραυγή εναντίον της
σε πανελλαδικό επίπεδο, η εργοδοσία εξακολου-
θεί προκλητικά να παρανομεί. Δεν μερίμνησε πο-
τέ για την αποκατάσταση της ασφαλιστικής εικό-
νας της συναδέλφισσας στο ΙΚΑ. Όσο αφορά δε,
την καταβολή των δεδουλευμένων, πληρώνει μό-
νο μετά από καταγγελία στην επιθεώρηση εργα-
σίας, πάντα μια μέρα πριν την διενέργεια της ερ-
γατικής διαφοράς. Έφτασε στο σημείο να προ-
βεί σε παράνομη απόλυση της – εκλεγμένης πλέ-
ον στη διοίκηση του παραρτήματος - συναδέλ-
φισσας επειδή διεκδίκησε τα δικαιώματά της και
να ασκήσει μηνύσεις ενάντια σε αυτήν και άλλα
δύο μέλη της διοίκησης του παραρτήματος Ηρα-
κλείου του σωματείου μας!”

Ήδη πάνω από 40 σωματεία, ομοσπονδίες και
συλλογικότητες εκφράζουν τη συμπαράστασή
τους στην εργαζόμενη και διεκδικούν την επανα-
πρόσληψή της, την καταβολή όλων των χρω-
στούμενων, αλλά και την απόσυρση των μηνύσε-
ων που έχει ασκήσει η ΠΑΝΘΕΟΝ ΑΚΤΕΕ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ
Συνδικαλίστρια 
και μητέρα;
Απολύεσαι!

Ο εορτασμός της παγκόσμιας ημέρας της

γυναίκας έχει τις ρίζες του στους αγώνες

των γυναικών στις αρχές του προηγούμε-

νου αιώνα. Ποια είναι η επικαιρότητα αυτής

της μέρας σήμερα;

Στις 8 του Μάρτη γιορτάσαμε τη μέρα της
γυναίκας, γιορτάσαμε τη γυναίκα σαν εργα-
ζόμενη, τη γυναίκα σαν μάνα, τη γυναίκα σαν
αγωνίστρια. Η κρίση που ζούμε πλήττει τις
γυναίκες με ιδιαίτερο τρόπο. Έχουν το βάρος
την ανατροφής των παιδιών και της στήριξης
των ηλικιωμένων, το κλείσιμο των νηπιαγωγεί-
ων και των ΚΑΠΗ επιβαρύνει περαιτέρω τις
γυναίκες μέσα στο σπίτι που συχνά συνδυά-
ζεται με μεγαλύτερη εντατικοποίηση στο χώ-
ρο δουλειάς. 

Δουλεύεις σε νοσοκομείο Παίδων. Πώς έχει

επηρεαστεί ο χώρος από το προσφυγικό

κύμα και ποια είναι η ανταπόκριση των ερ-

γαζόμενων;

Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ λειτουργούν
σχεδόν σαν βανάκια, φέρνουν κατά δεκάδες
τα προσφυγόπουλα μαζί με τις μανάδες
τους. Το 50% των προσφύγων που έρχονται
είναι μονογονεϊκές οικογένειες, μανάδες με
παιδιά. Οι γυναίκες αυτές έρχονται στο νοσο-
κομείο με ένα παιδί στην αγκαλιά αλλά συνή-
θως βιάζονται να φύγουν για να βρουν τα
υπόλοιπα παιδιά τους που έχουν χαθεί στη
γενική αναστάτωση. Η αλληλεγγύη από τις
νοσηλεύτριες και τους γιατρούς είναι συγκι-
νητική, προσπαθούμε να τους δίνουμε δωρε-
άν φάρμακα από το φαρμακείο του νοσοκο-
μείου γιατί δεν έχουν καμία δυνατότητα ούτε
βιβλιάριο να βγάλουν ούτε τίποτα. Προσπα-
θούμε να χειρουργούνται δωρεάν αλλά προς
το παρόν αυτό είναι εφικτό μόνο για τους Σύ-
ριους πρόσφυγες. Προσπαθούμε τώρα να
επεκτείνουμε τη δυνατότητα αυτή για όλους
τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τους
ανασφάλιστους.  

Πολλοί ισχυρίζονται ότι έχει επέλθει η εξί-

σωση των γυναικών με τους άντρες. Ισχύει

κάτι τέτοιο;

Ο σεξισμός συνεχίζει να υπάρχει έντονα, τό-
σο στην κοινωνία όσο και στους χώρους δου-
λειάς. Με εκβιασμούς στερείται η δυνατότητα
σε πολλές να μείνουν έγκυοι. Στο νοσοκοκο-
μείο έχουμε τέτοιο περιστατικό με νοσηλεύ-
τρια που δυσκολεύεται να πάρει άδεια μητρό-
τητας εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού. Αν
και από το προσωπικό του νοσοκομείου η
πλειοψηφία είμαστε γυναίκες δεν μας αντιμε-
τωπίζουν όπως θα περίμενε κανείς και συχνά
έχουμε περιστατικά που δεν μας εμπιστεύον-

ται ακόμα και ως γιατρούς. 
Στη χειρουργική που είμαι εγώ είναι πιο

πιεστική η κατάσταση και αναγκαζόμαστε
να κοντράρουμε το σεξισμό κάθε μέρα.
Έχω ακούσει από διευθυντή ότι σαν γυναί-
κα πρέπει να καθαρίζω για λογαριασμό
όλων στο τέλος της μέρας, «όπως βάζεις το
μακιγιάζ με λεπτεπίλεπτες κινήσεις έτσι
μπορείς να καθαρίζεις και το γραφείο». Βέ-
βαια όταν φτάνει η ώρα να μπούμε στο χει-
ρουργείο που αντικειμενικά οι λεπτεπίλε-
πτες κινήσεις είναι πλεονέκτημα, η εικόνα
αντιστρέφεται. Ξαφνικά μας θεωρούν πιο
ευάλωτες και πιο συναισθηματικές και άρα
λιγότερο κατάλληλες για να αντιμετωπίσου-
με τα περιστατικά. Αν από την άλλη αποδει-
χτεί ότι αντέχεις τότε σε αποκαλούν «αν-
τράκι» ή ακόμα και «σκυλί». 

Ταυτόχρονα υπάρχει πίεση για τη συνδι-
καλιστική δράση, υπάρχουν κάποιοι που
ενοχλούνται όταν οι γυναίκες είναι ενεργές
στο συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα.
Όταν όμως οι γυναίκες αυτές έχουν πίσω
τους συλλογικότητες όπως το ΣΕΚ και η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι σε θέση να κερδίζουν τις
κόντρες που ανοίγουν.

Πολλές φορές αναπαράγεται ένα στερεότυ-

πο που θέλει τις γυναίκες συντηρητικές,

απολιτίκ και φοβισμένες. Πόση σχέση έχει

αυτό το στερεότυπο με την πραγματικότητα;

Κόντρα στα στερεότυπα αυτά, οι γυναί-
κες αντιστέκονται. Το καλύτερο δείγμα ήταν
ίσως το δημοψήφισμα του Ιουλίου στο
οποίο το Όχι των γυναικών ήταν πιο ισχυρό
από το μέσο όρο, αλλά και σε πιο ειδικές
περιπτώσεις. Στις επερχόμενες εκλογές για
το σωματείο το ψηφοδέλτιο του σχήματος
που συμμετέχω αποτελείται από περίπου
70%  γυναίκες, όλες τους στην πρώτη
γραμμή του κινήματος. Συνολικά μπορούμε
να πούμε ότι έχουν κερδηθεί περισσότερες
γυναίκες με τη μεριά του αγώνα τα τελευ-
ταία χρόνια. 

Ποιες είναι οι διεκδικήσεις 

του γυναικείου κινήματος σήμερα;

Οι γυναίκες σήμερα διεκδικούμε καλύτε-
ρη πρόσβαση στην Υγεία, στην Παιδεία και
γενικότερα στο κοινωνικό κράτος. Χρειαζό-
μαστε δομές που θα ελαφρύνουν τις γυναί-
κες από τα βάρη που σηκώνουν στο σπίτι.
Ταυτόχρονα διεκδικούμε και το ξήλωμα του
σεξισμού από τους χώρους δουλειάς και
την κοινωνία γενικότερα. 

Όλα αυτά για τα οποία παλεύουμε θα τα
πετύχουμε μαζί με τους άντρες συναδέλφους,
με κοινό αγώνα θα ξηλώσουμε το σεξισμό και
αυτό το σύστημα που καταπιέζει όλους. 

Κόντρα στο 
σεξισμό 
στους χώρους
δουλειάς

Η Ζαννέττα Λυσικάτου 
ειδικευόμενη γιατρός 
στο Αγλαΐα Κυριακού,
μίλησε στο Μανώλη Σπαθή

H Ζαννέτα Λυσικάτου 
(στο κέντρο)
προεδρείο
στην εκδήλωση 
στις 23 Γενάρη στην
Αλεξανδρούπολη
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Τις τρεις πρώτες θέσεις στις εκλογές
του Εργατικού Κέντρου Πειραιά που ολο-
κληρώθηκαν την περασμένη βδομάδα
έλαβαν τα ψηφοδέλτια της αριστεράς,
λαμβάνοντας συνολικά 146 ψήφους συνέ-
δρων σε σύνολο 186 ψηφισάντων και 15
από τις 19 έδρες στη διοίκηση. Χαρακτη-
ριστική είναι η πτώση των ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ. 

Επιτυχία σημείωσε το αγωνιστικό ψη-
φοδέλτιο της Ταξικής Εργατικής Συσπεί-
ρωσης το οποίο παρότι κατέβαινε για
πρώτη φορά, αναδείχτηκε δεύτερη δύνα-
μη κερδίζοντας τις ψήφους 30 συνέδρων
και εξασφαλίζοντας 3 έδρες στο Δ.Σ.

Η νέα αυτή παράταξη συγκροτήθηκε
από τις συνδικαλιστικές δυνάμεις της ΠΕ-
ΝΕΝ και του σωματείου εργαζομένων στην
καπνοβιομηχανία Παπαστράτος, τοποθε-
τούμενη στα αριστερά των παρατάξεων
που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ και το ΜΕΤΑ. 

“Η πρωτοβουλία αυτή είχε θετική απήχη-
ση και ανταπόκριση σε μια σειρά αντιπρο-
σώπους οι οποίοι επιλέγουν τον δύσκολο
δρόμο της ταξικής πάλης υπερασπιζόμενοι
τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά του ερ-
γατικού κινήματος έχοντας σταθερό μέτω-

πο ενάντια στην εργοδοσία και το μεγάλο
κεφάλαιο αλλά και ενάντια στις κυβερνητι-
κές πολιτικές” αποτιμά η Ταξική Εργατική
Συσπείρωση σε ανακοίνωσή της, η οποία
ασκεί κριτική για τις μεθοδεύσεις από τη
μεριά των δυνάμεων του ΠΑΜΕ κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου του ΕΚΠ, που οδή-
γησαν σε αποκλεισμούς εκπροσώπων σω-
ματείων και σε αποχώρηση των υπολοίπων
παρατάξεων. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως
εξής (σε παρένθεση τα αντίστοιχα του 2013): 

Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κί-
νηση (ΠΑΜΕ): Ψήφοι 86 (94), 9 (8) έδρες
στο Δ.Σ και 2 (1) στην Ελεγκτική Επιτροπή

Ταξική Εργατική Συσπείρωση: Ψήφοι 30,
3 έδρες στο Δ.Σ και 1 στην Ε.Ε

Ενωτική Ριζοσπαστική Συνεργασία (ΜΕ-
ΤΑ): Ψήφοι 30, 3 έδρες στο Δ.Σ 

Ενωτική Παμπειραϊκή Αγωνιστική Κίνηση
(ΠΑΣΚΕ): Ψήφοι 27 (45), 3 (4) έδρες στο
Δ.Σ

Ενωτικός Δημοκρατικός Ανεξάρτητος
Συνδυασμός (ΔΑΚΕ): Ψήφοι 13 (18), 1 (2)
έδρα στο Δ.Σ

Την Τετάρτη 2/3, μέλη της
ΠΕΝΕΝ (ως επί το πλείστόν
άνεργοι ναυτικοί) προχώρησαν
σε αιφνιδιαστική κατάληψη των
γραφείων της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών (ΕΕΕ). Αιτήματα
αυτής της δυναμικής δράσης
του σωματείου ήταν η υπογρα-
φή Συλλογικής Σύμβασης Εργα-
σίας, οι άμεσες προσλήψεις
ναυτεργατών στα πλοία αλλά
και η διάσωση του ασφαλιστι-
κού τους ταμείου ΝΑΤ που έχει
βρεθεί στο επίκεντρο της ασφα-
λιστικής «μεταρρύθμισης». 

Σαράντα περίπου ναύτες αιφ-
νιδίασαν τους φρουρούς και πέ-
ρασαν τις φυλασσόμενες πόρτες
του κτιρίου στο οποίο στεγάζον-
ται, εκτός από την Ένωση Ελλή-
νων Εφοπλιστών, και κάποιες
από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές
εταιρίες. Τα μέλη της Ένωσης
επιτακτικά ζητούσαν να συναντη-

θούν με το προεδρείο της ΕΕΕ
οποίο … απουσίαζε στο εξωτερι-
κό. Η ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ με
αφορμή τη δράση αυτή αναφέ-
ρει «Σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία της στατιστικής υπηρε-
σίας οι θέσεις εργασίας των ελ-
λήνων Ναυτεργατών σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων είναι περίπου
11.500 και η πτωτική αυτή τάση
συνεχίζεται με ραγδαίους ρυθ-
μούς. Η μαύρη ανασφάλιστη και

χαμηλόμισθη εργασία στα υπό
ελληνική σημαία πλοία ξεπερνάει
το 80% ενώ στην ελληνόκτητη
αγγίζει το 95%». Ενώ συνεχίζει
«Οι αγωνιστικές παρεμβάσεις
της ΠΕΝΕΝ θα συνεχισθούν και
θα ενταθούν το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα με πλήθος
πρωτοβουλιών που σχεδιάζει και
θα οργανώσει η Ένωσή μας».

Μ.Σ.

Μ
ε την εξαγγελία και μόνο των επανα-
λαμβανόμενων στάσεων εργασίας
από τη μεριά του σωματείου εργαζο-

μένων (ΕΝΕΔΕΠ), η Cosco αναγκάστηκε να
κάτσει στο τραπέζι και να δεχτεί μια σειρά
διεκδικήσεις των εργαζομένων. 

Οι στάσεις εργασίας επρόκειτο να ξεκινή-
σουν τη Δευτέρα 29/2 διεκδικώντας υπογραφή
ΣΣΕ, μέτρα υγιεινής κι ασφάλειας, τήρηση του
διαλείμματος, παρουσία ασθενοφόρου, βαρέα
κι ανθυγιεινά ένσημα για όλους με αναγνώρι-
ση των ειδικοτήτων τους, να γίνουν οι εργαζό-
μενοι πλήρους απασχόλησης και να ανακληθεί
η εκδικητική απόλυση εργαζόμενου για τη
συμμετοχή του σε απεργία.

“Είχαμε εξαγγείλει τις στάσεις εργασίας και
πριν τις ξεκινήσουμε μας καλεσε η εταιρία σε
διαπραγμάτευση” δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο πρόεδρος του ΕΝΕΔΕΠ, Μάρκος Μπε-
κρής. “Σε κάποια αιτήματα όσον αφορά το διά-
λειμμα και το ασθενοφόρο είχαμε σημαντική επι-
τυχία, ενώ κάποια άλλα όπως τα μισθολογικά και
ζητήματα ασφαλείας τα συζητάμε αυτή τη βδο-
μάδα. Για το ζήτημα της απόλυσης του συναδέλ-
φου έχει οριστεί τριμερή συνάντηση στο υπουρ-
γείο Εργασίας. Μετά το τέλος των συζητήσεων
θα γίνει γενική συνέλευση όπου και θα αποφασί-
σουμε τα επόμενα βήματά μας” συνέχισε.

Όπως ανακοίνωσε το σωματείο, “από 1 Μαρτί-
ου έχουμε 24ωρη υγειονομική κάλυψη στο χώρο
δουλειάς με την παρουσία πλήρους εξοπλισμέ-
νου ασθενοφόρου” ενώ και το ενιαίο διάλειμμα
θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε όλες τις βάρδιες. 

Κινητοποίηση
Εξελίξεις υπήρξαν και σχετικά με το αίτημα

της ένταξης στα ΒΑΕ και της αναγνώρισης των
ειδικοτήτων. Μετά από κινητοποίηση που
πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι την Τετάρτη
2/3 στο υπουργείο Εργασίας και το ΙΚΑ, οπλι-
σμένοι με επιμονή απέναντι στα παιχνίδια και
τις κωλυσιεργίες που έστηνε η γραφειοκρατία
των αντίστοιχων κρατικών φορέων, ορίστηκε

ημερομηνία για πραγματοποίηση ελέγχου στο
χώρο εργασίας προκειμένου να υπάρξει γνω-
μάτευση για την ένταξη όλων των ειδικοτήτων
στα ΒΑΕ καθώς και τη σωστή απόδοση των ει-
δικοτήτων για όλους τους εργαζομένους. Ανοι-
χτές παραμένουν οι υπόλοιπες διεκδικήσεις.

Στη συγκέντρωση της Τετάρτης 2/3 στο
υπουργείο έδωσαν το παρών και συνάδελφοί
τους λιμενεργάτες του ΟΛΠ. “Είμαστε σήμερα
εδώ και συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλ-
φους όπως έκαναν και αυτοί στην πρώτη μέρα
της 48ωρης απεργίας μας ενάντια στο ξεπούλη-
μα την περασμένη βδομάδα” μας είπε ο Γιώργος

Γώγος, γραμματέας της Ένωσης Λιμενεργατών
ΟΛΠ. Πριν ακόμα εγκατασταθεί η Cosco βλέπαμε
ότι έρχεται μια άθλια εξέλιξη στα εργασιακά. Επι-
βεβαιώθηκε αυτή η εκτίμηση με τα 5 χρόνια πα-
ρουσίας της Cosco στο λιμάνι. Αυτό το περίπλο-
κο σχήμα εργολαβιών που έχει χρησιμοποιήσει,
ουσιαστικά συνιστά ένα σύγχρονο δουλεμπόριο.
Δεν υπάρχουν ΣΣΕ και μια σειρά άλλα εργατικά
δικαιώματα. Το σωματείο που φτιάχτηκε προσπα-
θεί να κερδίσει πράγματα κι εμείς στηρίζουμε
τους συναδέλφους. Από κοινού μπορούμε να κα-
τακτήσουμε μια σειρά ζητήματα. Επιδιώκουμε να
υπάρχει ένας διαρκής συντονισμός μεταξύ μας.

Ανταγωνισμό έχουν οι εταιρίες, όχι οι εργάτες. Οι
εργάτες απαντάμε με κοινό μέτωπο απέναντι
στην οποιαδήποτε εργοδοσία καταστρατηγεί τα
δικαιώματά μας. Η μάχη ενάντια στο ξεπούλημα
του υπόλοιπου λιμανιού είναι κοινή με τη μάχη
για εργασιακά δικαιώματα στο ιδιωτικοποιημένο
κομμάτι. Εμείς εδώ και χρόνια με αγώνες έχουμε
διασφαλίσει μια σειρά δικαιώματά μας. Οι συνά-
δελφοι τώρα δίνουν αντίστοιχους αγώνες, είμα-
στε στο πλευρό τους κι έτσι θα συνεχίσουμε”.

ΟΛΠ
Όσον αφορά την προωθούμενη ιδιωτικοποί-

ηση του ΟΛΠ, σύμφωνα με δημοσίευμα στην
ιστοσελίδα της Ενωτικής Συσπείρωσης Λιμε-
νεργατών ΟΛΠ, το ΤΑΙΠΕΔ ζητά την σύγκληση
έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων του
ΟΛΠ, με πιθανότερη ημερομηνία στις 28/3,
ανοίγοντας τον δρόμο για την αντικατάσταση
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανι-
σμού. Με βάση το ίδιο δημοσίευμα, με την αλ-
λαγή του Δ.Σ, το ΤΑΙΠΕΔ επιδιώκει να επιταχύ-
νει τις διαδικασίες παραχώρησης του πλειοψη-
φικού πακέτου μετοχών προς τη Cosco. 

Προσθέτοντας κι ένα ακόμα επιχείρημα
ενάντια στο ξεπούλημα, η Ένωση Λιμενεργα-
τών ΟΛΠ εκφράζει ανοιχτά τον προβληματι-
σμό της “για το ποιά θα είναι αύριο η συμπερι-
φορά του ιδιωτικού Λιμανιού της COSCO απέ-
ναντι στους πρόσφυγες, εάν υλοποιηθεί το ξε-
πούλημα του ΟΛΠ”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Εργαζόμενοι Cosco

O αγώνας φέρνει νίκες

ΠΕΝΕΝ
Κατάληψη στην Ένωση Εφοπλιστών

Εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά

Συγκέντρωση των εργατών της Cosco στο
υπουργείο Εργασίας τον Οκτώβρη του 2015

Από την κατάληψη της ΠΕΝΕΝ στα γραφεία της ΕΕΕ, 2/3
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“Χ
ωράνε όλοι εκτός από τις τρόικες και το ΝΑΤΟ”, ήταν το πρωτο-
σέλιδο της Ε.Α. την προηγούμενη εβδομάδα (1213) που έκανε
θραύση στις δεκάδες εξορμήσεις σε όλη την Ελλάδα. Σχολιά-

στηκε με ιδιαίτερα θετικό τρόπο και στην Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ το
Σαββατοκύριακο 5 και 6 Μάρτη στο ΣΕΦ, ενώ είχε δεκάδες θετικά σχόλιο
στα social media με πάνω από 3.000 views μόνο στο FB και εκατοντάδες
δημοσιεύσεις.

“Δεν μπορούσε να υπάρξει καλύτερο εξώφυλλο για να κάνεις τη δική σου
δημοσκόπηση για το κλίμα στην κοινωνία σε σχέση με τους πρόσφυγες. Να
ακούς εργαζόμενους που ίσως θεωρούσες και συντηρητικούς, γιαγιάδες σε
πλατείες, νεολαίους, να απαντάνε με μία ιδιαίτερη ευκολία 'ασφαλώς και χω-
ράνε' είναι η καλύτερη εγγύηση ότι όσους φράχτες και να σηκώσουν αυτό το
κίνημα μπορεί να νικήσει”, σχολίασε η Αλεξάνδρα M. “Στο Αγ. Όλγα, στο Γεν-
νηματάς και στο Παίδων Πεντέλης η ανταπόκριση πάνω στο πρωτοσέλιδο ήταν
εντυπωσιακή. Εργαζόμενοι που έχουν να αντιμετωπίσουν ελλείψεις και υπο-
χρηματοδότηση γίνονταν ένθερμοι υποστηριχτές της άποψης ότι χωράνε όλοι.
Το ίδιο είδαμε και στην εξόρμηση στην Ν. Φιλαδέλφεια. Κόσμος που πέρναγε
και στεκόταν να συζητήσει μαζί μας ακριβώς πάνω σε αυτή τη φράση”

“Το Αγ. Σοφία είναι ένα από τα πιο κεντρικά νοσοκομεία παίδων της χώ-
ρας. Δεκάδες είναι τα περιστατικά προσφυγόπουλων που φτάνουν στο νο-
σοκομείο σε πραγματικά άσχημες συνθήκες. Το πρωτοσέλιδο μας έδινε
μια μοναδική δυνατότητα να μπούμε κατ' ευθείαν στη συζήτηση και να
αναμετρηθούμε ακόμα και με διαφορετικές απόψεις”, εξηγεί ο Τόλης Μ.
“Και στο 3ο ΓΕΛ Ζωγράφου η αποδοχή ήταν πρωτοφανής. Στην είσοδο
του σχολείου ανοίγαμε τη συζήτηση πάνω στο αν χωράνε όλοι' και η αντι-
μετώπιση των μαθητών ήταν πέρα από αυτό που περιμέναμε. Μοιράσαμε
εκατοντάδες προκηρύξεις και βρήκαμε κόσμο να δουλέψει μαζί μας για
τις 19 Μάρτη. Είναι σίγουρο πως πρέπει να επαναλάβουμε τη συζήτηση
αυτή πολλές φορές και αυτό θα κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα”.

Πρωτοσέλιδο

“Το πρωτοσέλιδο αυτής της εβδομάδας ήταν τόσο ξεκάθαρο που στοί-
χιζε πίσω του τα πρωτοπόρα κομμάτια εργαζόμενων, άνοιγε την κουβέντα
και σε αυτούς που δεν είχαν καθαρή αντιμετώπιση πάνω στο ζήτημα και
χρειάζονταν υπομονετική συζήτηση με επιχειρήματα, αλλά ταυτόχρονα
αποκάλυπτε τους ακραίους ρατσιστές. Στο Θριάσιο είχαμε περίπτωση ερ-
γαζόμενης που μας επιτέθηκε φραστικά με τα γνωστά ρατσιστικά επιχει-
ρήματα (να τους πάρετε σπίτι σας κλπ) και μπροστά της βρήκε την απάν-
τηση και την απομόνωση των ίδιων των συναδέλφων της. Η εξόρμηση στο
νοσοκομείο ήταν εντυπωσιακή και αποδείκνυε την στάση αλληλεγγύης
των απλών εργαζόμενων στους κατατρεγμένους των πολέμων και της
φτωχειας”, εξηγεί ο Βασίλης Μ.  

“Χωράνε όλοι, ήταν το σύνθημα που βγαίναμε όλη την εβδομάδα στην
εξορμήσεις μας. Στο 35ο Δημοτικό των Εξαρχείων που το πηγαίνουν για
κλείσιμο το σύνθημα έπαιρνε άλλες διαστάσεις. Σε ένα σχολείο με παιδιά
από 17 διαφορετικές χώρες το σύνθημα 'χωράνε όλοι' έπαιρνε τα δικά του
χαρακτηριστικά. Οι εκπαιδευτικοί καταλαβαίνουν πως πράγματι τα παιδιά
των προσφύγων χωράνε στα σχολεία μας όμως αυτό σημαίνει ανοιχτά σχο-

λεία, προσλήψεις καθη-
γητών αύξηση της χρη-
ματοδότησης για την
παιδεία. Η μάχη για να
μείνουν ανοιχτά τα σχο-
λεία, ενάντια στις επιθέ-
σεις των μνημόνιων,
ενώνεται με τον αγώνα
ενάντια στις ρατσιστικές
πολιτικές της Ευρώπης-
φρούριο και συνδέει την
αγωνιστική διάθεση στα
διαφορετικά κομμάτια
του κινήματος”, υπο-
γράμμισε η Φωτεινή Λ.
τονίζοντας πως θετική
ήταν η αντιμετώπιση και
στην εξόρμηση στη Λαϊ-
κή των Εξαρχείων.

K.M.

Συλλαλητήριο ενάντια στη διάλυ-
ση της κοινωνικής ασφάλισης κα-
λούν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη
9/2, στις 3μμ στο Σύνταγμα. 

Στο συλλαλητήριο καλούν και μια
σειρά ομοσπονδίες και συνδικάτα
όπως το ΕΚΑ, η ΟΛΜΕ, η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, η ΠΟΣ, η ΠΟΕ - ΟΤΑ, η
ΔΟΕ κ.α. Αντίστοιχο συλλαλητήριο
θα πραγματοποιηθεί στις 5:30μμ
στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βε-
νιζέλου.

Η ηγεσία των τριτοβάθμιων συν-
δικάτων είχε την επιλογή πατώντας
πάνω στη δυναμική της μεγάλης
γενικής απεργίας στις 4/2, να προ-
χωρήσει τώρα σε κλιμάκωση με
σκοπό την οριστική απόσυρση του
αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου. Αν-
τί αυτού επέλεξε να προχωρήσει
σε μεσημεριανό συλλαλητήριο χω-
ρίς καν την προκήρυξη στάσης ερ-
γασίας προκειμένου να διευκολυν-
θούν οι εργαζόμενοι να συμμετέ-
χουν. Και η ώρα της απεργιακής
μάχης να μετατεθεί για αργότερα
με 48ωρη τις μέρες που θα μπει το
νομοσχέδιο στη Βουλή. 

Η απόφαση αυτή πάρθηκε σε συ-
νεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της ΓΣΕΕ στις 24/2. Εκεί, μετά
από διαβουλεύσεις, ψηφίστηκε ομό-

φωνα η πρόταση του ΠΑΜΕ που
έβαζε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Η ΑΔΕΔΥ που είχε ήδη αποφασίσει
να προτείνει 48ωρη γενική απεργία
στις 9 και10/3 μαζί με τη ΓΣΕΕ και
τους επιστημονικούς φορείς, υπο-
χώρησε στο πρόγραμμα που απο-

φάσισε η Ε.Ε της ΓΣΕΕ. 

Οι διαθέσεις μεγάλων κομματιών
των εργαζομένων όμως δεν είναι “της
αναμονής”. Ήδη συνδικάτα όπως η
Ομοσπονδία των εργαζομένων στο
υπουργείο Ανάπτυξης καλούν σε άμε-
ση απεργιακή κλιμάκωση:

Αιχμή
“Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την

κλιμάκωση της επίθεσης της κυβέρ-
νησης που κύρια αιχμή της είναι το
ασφαλιστικό. Οι μέχρι τώρα αγωνι-
στικές απεργιακές κινητοποιήσεις,
με κορύφωση την πανεργατική
απεργία στις 4 Φλεβάρη, σε συν-
δυασμό με τις κινητοποιήσεις των
αγροτών, έχουν αποτρέψει την κα-
τάθεση του σχετικού νομοσχέδιου.
Πιστεύουμε ότι αυτό απαιτεί την
κλιμάκωση της αντίστασης και από
την πλευρά του συνδικαλιστικού κι-
νήματος για να μην τολμήσει καν η
κυβέρνηση να καταθέσει το κατά-
πτυστο νομοσχέδιο στη Βουλή. Με

βάση τα παραπάνω, ζητάμε από την
ΕΕ της ΑΔΕΔΥ να συνεδριάσει και
να αποφασίσει την κήρυξη 48ωρης
απεργίας σε όλο το δημόσιο” ανα-
φέρουν σε απόφασή τους.

Κι έχουν δίκιο. Η κυβέρνηση είναι
με την πλάτη στον τοίχο. Το ασφα-
λιστικό νομοσχέδιο θα έμπαινε στη
Βουλή από τον περασμένο Νοέμ-
βριο. Οι απεργιακοί αγώνες που
αναπτύχθηκαν από τότε την έχουν
αναγκάσει σε απανωτές αναβολές
από μήνα σε μήνα. Δεν χρειάζεται
αναμονή για το πότε θα μπει το νο-
μοσχέδιο στη Βουλή. Ούτως ή άλ-
λως δεν θα κριθεί με βάση τους
κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς.
Αυτοί είναι γνωστοί και – μέχρι τώ-
ρα τουλάχιστον - δείχνουν υπερψή-
φιση του. Αντίθετα στο πεζοδρόμιο
οι συσχετισμοί είναι διαφορετικοί.  

Ακόμα κυκλοφορεί το φάντασμα
του ξεσηκωμού που έφερε το
ασφαλιστικό του Γιαννίτση, του
Μαγγίνα, της Πετραλιά, του Λοβέρ-
δου κι αυτό τρομάζει την κυβέρνη-
ση του Τσίπρα. Υπάρχει η δυνατό-
τητα κι αυτό το νομοσχέδιο να πε-
ταχτεί στα σκουπίδια πριν φτάσει
στη Βουλή, με απεργιακή κλιμάκω-
ση εδώ και τώρα.

Σ.Μ.

Πρόγραμμα κινητοποιήσεων εξήγγειλε η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών σε συνέχεια του αγώνα
τόσο ενάντια στην ιδιωτικοποίηση κομματιών του ΟΣΕ,
όσο κι ενάντια στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που ετοι-
μάζει η κυβέρνηση.

Κορύφωση του προγράμματος των κινητοποιήσεων
θα είναι η 28η Μάρτη όπου θα μπει απεργιακό φρένο
στους συρμούς και θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση
στο ΤΑΙΠΕΔ. Πρόκειται για την ημέρα όπου θα κατατε-
θούν οι δεσμευτικές προσφορές για το ξεπούλημα της
ΕΕΣΣΤΥ, της τεχνικής υπηρεσίας του ΟΣΕ. Πριν την
απεργιακή κινητοποίηση στις 28/3, θα προηγηθούν
τρεις τρίωρες στάσεις εργασίας ανά ημέρα, στις 22/3
και 23/3. 

Οι δράσεις της ΠΟΣ ξεκινάνε από αυτή τη βδομάδα
με ενημερωτικές συγκεντρώσεις σε χώρους του ΟΣΕ,
παρέμβαση στο υπουργείο Εργασίας για το ασφαλι-
στικό στις 9/3 στις 12μες και παράσταση στο υπουρ-
γείο Μεταφορών. Στις 15/3 θα πραγματοποιηθεί μεγά-
λη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη και αντίστοιχα στις
22/3 στην Αθήνα προκειμένου να συζητηθεί η συνέχεια
των κινητοποιήσεων.

Ταυτόχρονα η ΠΟΣ καλεί στο συλλαλητήριο ενάντια
στο ασφαλιστικό στις 9/3 στις 3μμ στο Σύνταγμα, ενώ
αναπροσαρμογή του προγράμματος θα υπάρξει σε πε-
ρίπτωση που στο ενδιάμεσο κατατεθεί το νομοσχέδιο
στη Βουλή και συγκεκριμενοποιηθεί η πραγματοποί-
ηση της 48ωρης γενικής απεργίας.

Πανελλαδική στάση εργασίας
από τις 11.30 το πρωί έως τη λήξη
της βάρδιας πραγματοποίησε την
Δευτέρα 7/3 η ΠΟΕ-ΟΤΑ με συγκέν-
τρωση έξω από το Υπ. Εργασίας. 

Aργότερα, εργαζόμενοι στους δή-
μους βρέθηκαν έξω από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους ενάντια
στην “αντιασφαλιστική μεταρρύθμι-
ση” και την αδιαφορία της κυβέρνη-
σης στην επίλυσης μίας σειράς κλα-
δικών προβλημάτων τους.

Στα βασικά αιτήματα της Ομο-
σπονδίας είναι η άμεση νομοθετική
ρύθμιση για τη μη περικοπή του Αν-
θυγιεινού και Επικίνδυνου Επιδόμα-

τος (αναρρωτικές άδειες, θεσμοθε-
τημένες άδειες, κ.λπ.) καθώς και
επέκτασή του σε άλλες ειδικότητες
εργαζομένων, ενώ επίσης τονίζουν
πως είναι προκλητικό εργαζόμενοι
που εντάχθηκαν στα Β.Α.Ε. ανα-
δρομικά, πληρώνοντας πολλά χρή-
ματα, να χάνουν τα κλιμάκια αφού
δεν υπολογίζεται στις συντάξιμες
αποδοχές τους το επίδομα επικίν-
δυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

Άμεση επίλυση ζητάνε και στο
ζήτημα της μισθολογικής υποβάθ-

μισης των εργαζομένων Δ.Ε. που
έχουν προσληφθεί ή μεταταχθεί με
τυπικό προσόν την εμπειρία, καθώς
“κατεύθυνση” του Υπουργείου Οι-
κονομικών είναι να καταταχθούν
στα μισθολογικά κλιμάκια της Υ.Ε.
Τέλος οι εργαζόμενοι στους δή-
μους ζητάνε την επαναφορά της
διάταξης για την επίλυση του προ-
βλήματος για τις μετατάξεις που
έχουν πραγματοποιηθεί με μετα-
φορά θέσης. 

ΠΟΕ ΟΤΑ Στάση εργασίας

ΠΟΣ  Απεργιακό πρόγραμμα

ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ Όχι άλλη αναμονήΜε την Ε.Α. στους χώρους

“Ναι, χωράνε όλοι!”
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Ανοιχτές εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ
βιντεοπροβολή “Από την κινητοποίηση στον

Έβρο στη διεθνή μέρα δράσης στις 19 Μάρτη’’

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΚΟΥΚΑΚΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3, καφέ Κρίκος (Γενναίου Κολοκοτρώνη
49), 7μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου
Θα χαιρετήσουν από Ε’ ΕΛΜΕ, Σύλλογο γονέων και
Συλλόγους μεταναστών 

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3, καφέ Πουαρώ (Καραϊσκάκη 118), 8μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χάινταρ
Χαιρετισμοί από ΕΛΜΕ, ΕΙΝΑ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/3, Ορίζοντας Γεγονότων (Κεραμεικού 88),
7μμ
Ομιλητές: Κώνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, Κοινωνική
Κουζίνα «Άλλος άνθρωπος», Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/3, Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά,
(Ηρώων Πολυτεχνείου 47) 7μμ 
Ομιλητές: Μπάμπης Χαμαλίδης, Β’�ΕΛΜΕ Πειραιά,
Γιώργος Μακρινός, Συμβούλιο Ένταξης μεταναστών
Κορυδαλλού, Γιάννης Λειβαδάρος, Σωματείο Εργαζο-
μένων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Πέτρος Κων-
σταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, εκπρόσωπος Παμπει-
ραϊκής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στους πρόσφυγες

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
ΤΡΙΤΗ 15/3, Εργατικό Κέντρο, 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 καφέ Ποέτα (δίπλα στο ΕΚΘ), 7μμ
Ομιλητές: Σπύρος Μαρκέτος, πανεπιστημιακός, Φύλλια
Πολίτη, ΚΕΕΡΦΑ

ΤΟΥΜΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/3, Πολιτιστικό Κέντρο Τούμας, 7μμ
Ομιλητές: Θανάσης Αγαπητός, περιφερειακός σύμβου-
λος, Μανώλης Αρίδας, Δ’ ΕΛΜΕ, Κώστας Τορπουζίδης,
ΚΕΕΡΦΑ

Στις σχολές:
ΑΣΚΤ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/3, αίθουσα Ντε Κίρικο, 2μμ
Ομιλητές: Άντα Διάλα, καθηγήτρια Ιστορίας, Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Νάντερ Αλ Χαμ-
πούνι, Σύλλογος Σύρων αποδήμων, Ζάμπο Κρέμου,
Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΤΡΙΤΗ 15/3, 1μμ
Ομιλητές: Ξένια Χρυσοχόου, πανεπιστημιακός

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3, αίθουσα προβολών ΣΓΤΚΣ, 2μμ

ΦΙΛΟΣΟΣΦΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3, Νέα Φιλοσοφική, 7μμ
Βιντεοπροβολή της ταινίας: “Theepan”: Ο άνθρωπος
χωρίς πατρίδα
Θα ακολουθήσει συζήτηση : Μετανάστες και πρόσφυ-
γες καλοδεχούμενοι.
Οργανώνουμε τη Διεθνή Μέρα Δράσης στις 19 Μάρτη

Στους εργατικούς χώρους:

Πανελλήνιο Σωματείο 
έκτακτου προσωπικού ΥΠ.ΠΟ
ΠΕΜΠΤΗ 10/3,  Γραφεία σωματείου 
(Διόσκουρων 1), 2μμ

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
ΠΕΜΠΤΗ 17/3, 12.30μμ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σε εξέλιξη ήταν την Τρίτη 8 Μαρτίου Γενικές Συνελεύσεις σε σχολές, όπως το
Χημικό και το ΠΤΕΤ στα Γιάννενα. Συνελεύσεις έχουν επίσης οι σχολές ΣΓΤΚΣ και
ΣΤΕΦ στο ΤΕΙ Αθήνας την Τετάρτη 9/3 και το Πάντειο την Πέμπτη 10/3. 

Στις συνελεύσεις έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το νόμο τον οποίο φαίνεται να
φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και για άλλη μια φορά απειλεί με ιδιωτικοποί-
ηση υπηρεσιών των πανεπιστημίων (σίτιση, στέγαση κ.ά.), καθώς και με καταργή-
σεις τμημάτων. 

Οι δυνάμεις του ΣΕΚ και της ΕΑΑΚ μέσα στις σχολές δίνουν μάχη να οργανω-
θούν όσο πιο μαζικές Γενικές Συνελεύσεις γίνεται. Προτείνουν να ξεκινήσουν από
τώρα οι φοιτητικές κινητοποιήσεις έτσι ώστε ο νόμος Φίλη να μην φτάσει να κα-
τατεθεί στη Βουλή, όπως έχει γίνει με τον νομοσχέδιο του ασφαλιστικού μέχρι
τώρα. 

Εν τω μεταξύ, την Τρίτη 8/3 το βράδυ ήταν προγραμματισμένη συναυλία αλλη-
λεγγύης στους 12 διωκόμενους φοιτητές του Φυσικού στο Ηράκλειο. Στη συναυ-
λία είχαν δηλώσει συμμετοχή πολλοί καλλιτέχνες από την περιοχή: Γιώργης Μα-
νωλάκης, Γιάννης Παξιμαδάκης, Μαρία Φασουλάκη, Σωτήρης Αλεξάκης, Γιάννης
Παπατζανής κ.ά.   

Η δίκη των φοιτητών έχει οριστεί για τις 10 Μάρτη. Κινητοποίηση έξω από τα
Δικαστήρια θα γίνει από τις 9πμ. Η δίκη κατά πάσα πιθανότητα θα αναβληθεί λό-
γω της συνεχιζόμενης αποχής των δικηγόρων. 

Γενικές Συνελεύσεις στις σχολές

Γαλάτσι 
Άλσος Βεΐκου 10πμ

Αμπελόκηποι 
πάρκο ΚΑΠΑΨ  10πμ

Ζωγράφου 
Κλειστό Πάρκο Ρυθμός 11πμ

Βύρωνας 

Στρατόπεδο Σακέτα 10.30πμ

Θησείο 
Λόφος Φιλοπάππου 10.30πμ

Kαλλιθέα
πλατεία Νερού 11πμ

Αιγάλεω 
Μπαρουτάδικο 11.30πμ

Ίλιον 
Πάρκο Τρίτση 11.30πμ

Περιστέρι 
Άλσος 11.30πμ

Πειραιάς 
Λιμάνι πύλη Ε7 11πμ

Αγία Παρασκευή 
Πάρκο Σπυρίδη 12μες

Χαλάνδρι 
κλειστό Γήπεδο Λεωφ Πεντέλης 12μες

Νέα Φιλαδέλφεια 
Άλσος 12μες

Θεσσαλονίκη
Στρατόπεδο Κόδρα Καλαμαριάς, 10πμ
Λόφος Σέιχ Σου, 10πμ
Στρατόπεδο Π.Μελά 10π

Αντιρατσιστικά-Αντιφασιστικά
κούλουμα για τις 19 Μάρτη

Περίπτερο 
της ΚΕΕΡΦΑ 
για τις 19 Μάρτη 
λειτουργεί 
στα Προπύλαια

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

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584
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ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 στέκι Ρήξης 
και Ανατροπής 7μμ
Η συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 στέκι Ρήξης 
και Ανατροπής 7μμ
Η μάχη ενάντια στο ρατσισμό και τον
φασισμό και η κινητοποίηση της 19
Μάρτη
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 στέκι Ρήξης
και Ανατροπής 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: «Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ»
Ομιλητής: Μανώλης Σπαθής
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 στέκι Ρήξης 
και Ανατροπής 7μμ
Ιστορικός υλισμός
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Πετράκη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 ΕΡΤ-open 7μμ
Λένιν: Αριστερισμός, 
παιδική αρρώστια του κομμουνισμού
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 ΕΡΤ-open 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: 
«Γκρεμίστε το φράχτη – 
Ανοίξτε τα σύνορα»
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ Βαβέλ 7μμ
Τέχνη και επανάσταση
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Βαβέλ 7μμ
Τάξη και ιδιοκτησία
Ομιλητής: Δημήτρης Παπαϊωάννου
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Βαβέλ 7μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά τις 19/3
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Βαβέλ 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: 
Ρόζα Λούξεμπουργκ

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Ρίξτε τους φράχτες, ανοίξτε τα σύνορα
– οργανώνουμε τις 19 Μάρτη
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 στέκι Αριστερής 
Κίνησης 7μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο 
για το σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Λίτσα Στυλιανοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 στέκι Αριστερής 
Κίνησης 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ Μαγαζί 6μμ
Ρίξτε τους φράχτες, ανοίξτε τα σύνορα
– οργανώνουμε τις 19 Μάρτη
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ Κοκορίκο 
(Γαληνης 7 Σταυαετού) 7μμ
Η γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Κοκορίκο 
(Γαληνης 7 Σταυαετού) 7μμ
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Κοκορίκο 
(Γαληνης 7 Σταυαετού) 7μμ
100 χρόνια από τον ιμπεριαλισμό 
του Λένιν
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Κοκορίκο 
(Γαληνης 7 Σταυαετού) 7μμ
Η επανάσταση στην Ιρλανδία το 1916
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
100 χρόνια από τον ιμπεριαλισμό 
του Λένιν
Ομιλητής: Γιάννης Δελατόλας

ΧΑΝΙΑ

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

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ Τσίου 7.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Τσίου 7.30μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Γκράμσι
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ Κουρμπέτι 6.30μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ Όαση 7μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία 
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό 
πρόγραμμα
Ομιλητής: Αποστόλης Καμπουρίδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Άνεμος 7.30μμ

Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Γιάννης Στάθης

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 νέο κτίριο ΦΛΣ, 1ος όρ.
7μμ
Τι είναι το ISIS; 
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Η συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 στοά Σάρκα, 
Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 19 Μάρτη,
διεθνή μέρα ενάντια στο ρατσισμό 
Ομιλητής: Άρης Παναγιωτίδης

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 Θόλος 6μμ
Ρατσισμός: πώς τον αντιμετωπίζουμε,
τι είναι, ιστορικές καταβολές
Ομιλητής: Μανώλης Voador
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 Θόλος 6μμ
Δημοκρατία, δικτατορία, φασισμός: 
διάκριση των μορφών 
του αστικού κράτους
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 Θόλος 6μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: 
«να αμφισβητείς τα πάντα», 
η ζωή και οι ιδέες μιας επαναστάτριας
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 Θόλος 6μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ White Rabbit 
(υπόγειο) 7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Χρυσούλα Μπαλατσούρα

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ Κοσμικόν (πατάρι)
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Δημήτρης Λυγίζος
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Κοσμικόν (πατάρι)
Η γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ Λα Ροζέ 
(Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Θοδωρής Μπελαβόντας
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Λα Ροζέ 
(Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Η γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ –ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 γραφεία Γ’ ΕΛΜΕ
(Γκράβα) 7μμ
Ρίξτε τους φράχτες, ανοίξτε τα σύνορα
– οργανώνουμε τις 19 Μάρτη
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 καφέ 1968 
(Θησέως και Αγ. Πάντων, στοά) 7μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 Στέκι 
(Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 Mr. Coffee 
(Σισσύφου 4) 6μμ
Ο γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Γκέλυ Γκρίγκοβιτς

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 στέκι Εκτός Σχεδίου
7.30μμ
Ρίξτε τους φράχτες, ανοίξτε τα σύνορα
– οργανώνουμε τις 19 Μάρτη
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 στέκι Εκτός Σχεδίου
7.30μμ
Λένιν: Αριστερισμός, παιδική αρρώστια
του κομμουνισμού
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
100 χρόνια από τον ιμπεριαλισμό 
του Λένιν
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 καφέ Υγιεινό με νού 7μμ
Η συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 καφέ Munchies 7μμ
Το καθεστώς του Βισύ
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Σερπάνου

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 καφέ L.B. 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 καφέ Τσίου 8μμ

Η συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ Τσίου 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλητής: Κώστας Γκούμας

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 10/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 10/3 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 7μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο για το
σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Ρεοζήλη Σουντουλίδου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/3 καφέ Σκαντζόχοιρος
(Δεκελείας 132) 6μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Νίκος Αναστασίου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/3 καφέ Quiz 7μμ
Πρόσφυγες και μετανάστες
Ομιλήτρια: Άρτεμις Στασινοπούλου

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/3 καφέ Βυζάντιο
7.30μμ
Η επαναστατική αριστερά μπροστά στις
μάχες που ανοίγουν
Ομιλητές: Τζεμαλί Μηλιαζήμ, Νίκος
Προδρομίδης

ΜΕΣΟΓΕΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/3 καφέ Clandestino 
(Πλ. Δημοσθένους- Μαρκόπουλο) 4μμ
Η συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Νότος 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;

Στις σχολές

ΑΣΚΤ

ΠΕΜΠΤΗ 10/3 αίθουσα γραμμικού 
σχεδίου 2μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Διονυσία Φωτιάδου

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 9/3
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 10/3
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ. Θεράποντα 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/3
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 3.30μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 6.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 6.30μμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 5.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 6.30μμ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 4μμ
ΒΟΛΟΣ Ερμού κ Τόπαλη 6μμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/3
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 11.30πμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 11.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλ. Αγ.Ιερόθεου 12πμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός πλατεία 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου (Σκλαβε-
νίτης) 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 11μ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ 
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΒΟΛΟΣ Ερμού κ Τόπαλη 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11.30πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς
11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 11.30πμ
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Ο
ι δικές μου φωτογραφίες
στο Μετρό είναι από τον
Οκτώβρη-Νοέμβρη του 2015

στην Λέσβο. Τότε το καυτό σημείο
της επικαιρότητας ήταν στα νησιά,
εκεί που έφθαναν οι πρόσφυγες.
Προφανώς δεν έχει τελειώσει η
ιστορία αυτή στο Αιγαίο και το βλέ-
πουμε με την άφιξη του ΝΑΤΟ.
Όμως αυτή τη στιγμή το μεγάλο
δράμα των προσφύγων παίζεται
στην Ειδομένη. Βρίσκομαι στην Ει-
δομένη τώρα που μιλάμε και πρόκει-
ται για μια πραγματική τραγωδία. 

Πάνω από 10.000 κόσμος είναι εγ-
κλωβισμένος σε συνθήκες αδιανόη-
τες. Χτες (Δευτέρα 7/3) έριξε καταρ-
ρακτώδη βροχή. Οικογένειες με μι-
κρά παιδιά έτρεχαν μέσα στις λά-
σπες να βρουν καταφύγιο. Σε από-
σταση 3, 4 και 5 χιλιομέτρων έχουν
δημιουργηθεί πρόχειροι καταυλισμοί. 

Χιλιάδες είναι ο απλός κόσμος που
καταφθάνει από όλη τη Β. Ελλάδα για
να βοηθήσει. Χιλιάδες μερίδες φαγη-
τό που όμως μοιράζονται στην τύχη
και χωρίς κανένα προγραμματισμό. Ο
κόσμος πεινάει. Οι προμήθειες στα
μαγαζιά τριγύρω δεν φθάνουν ούτε
για πλάκα. Μιλάμε παντού για ουρές
500 μέτρων. Περιμένουν αλλά όταν
έρθει η σειρά τους, 3 και 4 ώρες με-
τά, μπορεί να έχουν τελειώσει όλα. Γι'
αυτό και γίνεται αυτό το χάος όταν
καταφθάνουν νέες προμήθειες. 

Από τη Μακεδονία αφήνουν 100-
150 άτομα την ημέρα. Μόνο Σύριους
και μόνο αν είναι από περιοχές όπως
το Χαλέπι ή η Χομς και όχι από τη
Δαμασκό. Κάνουν διαλογή ακόμα
και μεταξύ των Σύριων. Χτες που

ήταν η Σύνοδος Κορυφής δεν πέρα-
σε ούτε ένας. Δεν μιλάμε φυσικά για
τον κόσμο από το Ιράκ ή το Αφγανι-
στάν. Γι' αυτούς έχουν κλείσει ορι-
στικά τα σύνορα. Στην Ειδομένη,
όπως και στη Λέσβο το καλοκαίρι,
αποδεικνύεται στην πράξη η απαν-
θρωπιά της Ευρώπης-φρούριο.

Eγκλωβισμένοι 

Αυτός ήταν και ο λόγος που απο-
δέχτηκα να συμμετέχω σε αυτή την
έκθεση στο Μετρό με την ευκαιρία
της Ημέρας της Γυναίκας στις 8/3.
Πρόκειται για ένα από τα πιο μαζικά
περάσματα της Αθήνας. Χρειάζεται
όλοι να δουν τι πραγματικά συμβαί-
νει. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στα
διάφορα hot-spot, ή εγκλωβισμένοι
στην Ειδομένη και αλλού, έχουν πί-
σω τους ήδη μια απίστευτη διαδρο-
μή. Σαν φωτορεπόρτερ θέλουμε να
δείξουμε τι πραγματικά συμβαίνει.
Προσωπικά δεν θα ήθελα να τρα-
βάω τέτοιες φωτογραφίες. Δεν θα
ήθελα να φωτογραφίζω τον πόνο και
τη φρίκη της προσφυγιάς αλλά δεν
είναι στο χέρι μου. Σαν φωτορεπόρ-
τερ όμως είμαι υποχρεωμένος να
αποτυπώνω ό,τι υπάρχει μπροστά

μου. Αν βρισκόμουν μπροστά στον
Πατούλη, το Ρουβά και τη Βαρδινο-
γιάννη στον Πειραιά θα τράβαγα και
εκείνη τη φωτογραφία. Είναι σημαν-
τικό να μπορείς να αντιπαραβάλεις
το πραγματικό γεγονός με το στημέ-
νο, την ειλικρίνεια με την υποκρισία,
την αλήθεια με το ψέμα. 

Σαν Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλά-
δας (ΕΦΕ) ετοιμάζουμε μια μεγάλη
έκθεση με φωτογραφίες από το προ-
σφυγικό δράμα του τελευταίου
έτους. Θέλουμε να είναι μια κινητή
έκθεση που θα πάει σε δημόσιους
χώρους, σχολεία, σε γειτονιές και
πλατείες. Θέλουμε να εκτεθεί σε χώ-
ρους που φθάνουν οι πρόσφυγες,

στους σταθμούς που περνάνε, αλλά
και σε περιοχές που δεν είναι στην
διαδρομή τους και ο κόσμος δεν έχει
εικόνα. 

Θέλουμε να ταξιδέψει στην Ευρώ-
πη σε όλους τους σταθμούς της απί-
στευτης αυτής διαδρομής. Θεωρού-
με ότι μέσα από την εικόνα μπορούμε
να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο
και να μην επιτρέψουμε στο ρατσι-
σμό να σηκώσει κεφάλι. Πιστεύουμε
ακράδαντα πως σαν σωματείο έχου-
με την δυνατότητα αλλά και την υπο-
χρέωση να παίξουμε βασικό ρόλο
στην ενημέρωση του κόσμου.

Θέλω να πω και δυο λόγια για τις γυ-
ναίκες πρόσφυγες. Γύρω τους συγκρο-

τούνται τα πάντα. Είναι οι συνε-
κτικοί κρίκοι της κάθε οικογέ-
νειας της κάθε ομάδας. Είναι
αυτές που στηρίζουν τα εκα-
τοντάδες παιδιά, που δίνουν τη
μάχη της καθημερινής επιβίω-
σης και που γίνονται η ασπίδα
προστασίας απέναντι στην κα-
ταστολή και το ρατσισμό. Οι
άντρες θα βοηθήσουν για να
μαζέψουν ξύλα, ή να φτιάξουν
ένα κατάλυμα, αλλά η ομάδες
τελικά συγκροτούνται γύρω
από τις γυναίκες. Μητέρες, συ-
ζύγους, αδελφές, φίλες, για-
γιάδες, είναι οι κολώνες αυτής
της τεράστιας, ιστορικής, ροής
ανθρώπων. Γυναίκες που δεν
γιορτάζουν στις 8 Μάρτη αλλά
που παλεύουν για την επιβίω-
ση. Σε αυτές τις γυναίκες είναι

αφιερωμένη αυτή η έκθεση

...και στην καρδιά της προσφυγιάς

Η
ταινία της Σάρα Γκάβρον
προβάλλεται ήδη στις αίθου-
σες και μας θυμίζει την αυγή

του γυναικείου κινήματος, τον αγώ-
να που έδωσαν οι Βρετανίδες Σου-
φραζέτες για να κερδίσουν το δι-
καίωμα στην ψήφο. 

Εκτυλίσσεται στο Λονδίνο του
1912 με κεντρική ηρωίδα τη Μοντ,
μια πλύστρα που ζει μια δύσκολη
αλλά σχετικά ήρεμη ζωή με τον άν-
τρα και τον μικρό γιο της, μέχρι τη
στιγμή που τυχαία θα βρεθεί μπρο-
στά σε μια ακτιβίστικη επίθεση μιας
ομάδας Σουφραζετών. Βρισκόταν
στο Ουέστ Εντ για κάποια διανομή
και ενώ χάζευε με δέος μια πολυτε-
λή βιτρίνα, μια πέτρα θρυμμάτισε
θεαματικά τη βιτρίνα, και όπως φά-
νηκε τελικά, άλλαξε ριζικά την όλη
πορεία της Μοντ. Στην ομάδα των
γυναικών αναγνωρίζει μια συνάδελ-
φό της από το πλυντήριο, με την
οποία θα συνδεθεί και σύντομα θα
βρεθούν στην αίθουσα ακροάσεων
του Βρετανικού κοινοβουλίου που
εξέταζε το αίτημα της ψήφου για τις
γυναίκες. Εκεί αφηγείται τη ζωή της,
πώς γεννήθηκε μέσα στο πλυντήριο,
έχασε τη μάνα της από αναθυμιά-

σεις στα τέσσερά της χρόνια, ξεκί-
νησε να δουλεύει στον ίδιο χώρο
στα επτά σαν πλύστρα, για να φτά-
σει στα 24 να είναι προϊσταμένη τμή-
ματος, κερδίζοντας 13 σελίνια τη
βδομάδα. Βλέπουμε τα χέρια της γε-
μάτα αμυχές από τη σκληρή δου-
λειά και κάποια άλλη στιγμή τον ώμο
της με εμφανή σημάδια από κάψιμο. 

Το Λονδίνο του Λόιντ Τζωρτζ ξα-
ναζωντανεύει γκρίζο, βαθιά ταξικό
και σκληρό, μέσα σε μια περίοδο γε-
νικής ανόδου του εργατικού κινήμα-
τος, με προβλήματα για την αστική
τάξη της Βρετανίας στην Ιρλανδία
και διεθνώς, που όδευε στο ξέσπα-
σμα του Α’�Παγκοσμίου Πολέμου.
Όταν η κυβέρνηση αρνείται να πα-
ραχωρήσει την ψήφο, η Μοντ οργι-
σμένη προσχωρεί στις Σουφραζέτες
και την οργάνωση WSPU (Κοινωνική
και Πολιτική Ένωση Γυναικών), με
ηγέτιδα την Έμελιν Πάνκχερστ που
δήλωνε ότι μόνο με θεαματικές
ενέργειες θα μπορούσαν οι γυναίκες

να κερδίσουν την ψήφο και ν’αλλά-
ξουν τη ζωή τους. Πολύ σύντομα θα
συλληφθεί, και θα έλθει σε σύγ-
κρουση με τον άντρα της που την
πετάει έξω απ’το σπίτι, θα χάσει τη
δουλειά της, την κηδεμονία του παι-
διού της αλλά θα συνεχίσει τον αγώ-
να με τις Σουφραζέτες, μέχρι το
κέρδισμα της καθολικής ψήφου το
1928. 

Πρώτο κύμα χειραφέτησης

Η ταινία αξίζει για την αναβίωση
όλης εκείνης της περιόδου και για
την θετική απεικόνιση των Σουφρα-
ζετών και του πρώτου κύματος χει-
ραφέτησης των γυναικών. Χωλαίνει
όμως καθαρά στο ότι παρουσιάζει
ένα κίνημα ενιαίο κάτω από την ηγε-
σία της Έμελιν Πάνκχερστ και της
WSPU. Η πραγματικότητα είναι πο-
λύ διαφορετική. Σύντομα μετά την
ίδρυση της Ένωσης το 1903, υπήρ-
ξαν διαφωνίες που έκφραζαν τη δια-
φορετική ταξική προέλευση των γυ-

ναικών. Ο αγώνας για την ψήφο είχε
ριζοσπαστικοποιήσει μεγάλα στρώ-
ματα από γυναίκες της μικροαστικής
και αστικής τάξης, που έφταναν στις
πιο ακραίες ενέργειες, όμως για τις
γυναίκες της εργατικής τάξης όπως
οι υφάντρες του Λάνκασαϊρ, το δι-
καίωμα στην ψήφο ήταν συνδεδεμέ-
νο με την πάλη ενάντια στα αφεντι-
κά, με τον αγώνα για καλύτερες
συνθήκες δουλειάς. Μπορεί να δια-
δήλωναν όλες μαζί σε συγκεκριμέ-
νες στιγμές, όμως το ταξικό χάσμα
οδηγούσε σε διαφωνίες στις μορ-
φές πάλης και τελικά στον πολιτικό
προσανατολισμό. 

Όταν ξέσπασε ο Α’�Παγκόσμιος η
WSPU ανέστειλε τη δράση της και
στρατεύτηκε πίσω από τα συμφέ-
ροντα της Μεγάλης Βρετανίας. Άλ-
λα κομμάτια αγωνιστριών βρέθηκαν
στην αντίπερα όχθη, αντιτάχθηκαν
στον πόλεμο και τραβήχτηκαν ακό-
μη πιο αριστερά. Αυτό εκφράστηκε
μέσα στην ίδια την οικογένεια Πάνκ-

χερστ. Η μητέρα Έμελιν κατέληξε
στο κόμμα των Τόριδων και μαζί με
τις κόρες της Κρίσταμπελ και Αντέ-
λα υιοθέτησε τις πιο συντηρητικές
απόψεις. Αντίθετα η άλλη κόρη, Σύλ-
βια Πάνκχερστ μετέτρεψε το παράρ-
τημα της Ένωσης στις εργατογειτο-
νιές του ανατολικού Λονδίνου σε σο-
σιαλιστική οργάνωση. Η ίδια πέρασε
για ένα διάστημα στο Κομμουνιστικό
Κόμμα Μεγάλης Βρετανίας και πα-
ρέμεινε για όλη της τη ζωή στον
αγώνα ενάντια στο ναζισμό και τη
Βρετανική αποικιοκρατία. 

Αυτή η πραγματική ιστορία του
γυναικείου κινήματος απουσιάζει
από την ταινία «Σουφραζέτες»,
υπάρχει όμως στα γραπτά των επα-
ναστατριών, της Ρόζας Λούξεμ-
πουργκ και της Κλάρας Τσέτκιν και
αξίζει να την ξανά-ανακαλύψουμε
σήμερα, που μπορεί να έχουμε την
ψήφο, αλλά έχουμε τόσα άλλα ζητή-
ματα να παλέψουμε.

Δήμητρα Κυρίλλου

Oι Γυναίκες στο Σινεμά...

O Μάριος Λώλος,

πρόεδρος της Ένωσης

Φωτορεπόρτερ μίλησε

στον Κυριάκο Μπάνο

Ειδομένη 7/3/16. Φώτο: Μάριος Λώλος

INFO

«Γυναίκες στους δρόμους της
προσφυγιάς» είναι ο τίτλος της
έκθεσης φωτογραφίας επτά
φωτορεπόρτερ (Μάρω Κουρή,
Λουίζα Γκιουλιαμάκη, Νίκος Αγ-
γελάκης, Βασίλης Τσαρτσάνης,
Δημήτρης Φωτίου, Πέτρος
Τσακμάκης, Μάριος Λώλος) που
εκτίθεται στο Μετρό Συντάγμα-
τος με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας στις 8
Μάρτη μέχρι την Κυριακή 13/3.
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Τ
α βραβεία Όσκαρ 2016 θα μεί-
νουν στην ιστορία για τις δίκαιες
διαμαρτυρίες ότι η Ακαδημία γύ-

ρισε την πλάτη στη διαφορετικότητα
με αποτέλεσμα την μηδαμινή εκπρο-
σώπιση μαύρων, ισπανόφωνων, Ασια-
τών, γυναικών και ΛΟΑΤ στις υποψη-
φιότητες. Σταρ όπως ο Σπάικ Λι και ο
Γουίλ Σμιθ μποϊκόταραν την τελετή με
καυστικές δηλώσεις, αλλά και την ίδια
τη «μεγάλη» μέρα, δεκάδες διαδηλω-
τές διαμαρτυρήθηκαν έξω από το θέα-
τρο Dolby με πικέτες που θύμιζαν  τον
«ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο».  

Η ηγεσία της Ακαδημίας έσπευσε
να μπαλώσει τα πράγματα ανακοινώ-
νοντας άμεσα μέτρα για ευρύτερη εκ-
προσώπηση μέχρι το 2020, τίποτα
όμως δεν μπορεί να καλύψει την
πραγματικότητα: Ότι ο διαχωρισμός
με βάση το χρώμα και το φύλο είναι
βαθιά ριζωμένος όχι μόνο μέσα στα
μέλη της Ακαδημίας κινηματογράφου
που ψηφίζουν τα βραβεία (στην πλει-
οψηφία λευκοί άντρες), αλλά μέσα
στην ίδια την Αμερικάνικη κοινωνία. 

Ο διαχωρισμός αυτός επικρατεί μέ-
σα στη βιομηχανία του θεάματος όχι
τώρα αλλά από την ίδρυσή της το
1929 και μεταφράζεται σε διαχρονικά
λειψές δυνατότητες για τις μειονότη-
τες στο να μπουν μέσα στην παραγω-
γή ταινιών και στη συνέχεια στο να
διακριθούν μέσα σ’αυτή. Κι αν ακόμη
το κάνουν, θα είναι συνήθως σε θέση
τεχνικών και όχι σούπερ σταρ, και θα
παραμείνουν σχετικά άγνωστοι.  

Το θετικό από τις διαμαρτυρίες εί-
ναι ότι ανάγκασε καλλιτέχνες και ΜΜΕ
να αναφερθούν στο ζήτημα και τελικά
η απονομή της 28ης Φλεβάρη ήταν με
διαφορά η πιο έντονη σε σχέση με το
πόσοι τροπαιούχοι αισθάνθηκαν την
ανάγκη να πολιτικολογήσουν στα μι-
κρόφωνα: Από τον Ινιαρίτου που ανα-
φέρθηκε στο ζήτημα των μειονοτήτων
μέχρι τον Ντι Κάπριο που έκανε έκ-
κληση για την κλιματική αλλαγή, τον
Σαμ Σμιθ που αφιέρωσε το βραβείο
του στην παγκόσμια ΛΟΑΤΚΙ κοινότη-
τα σαν «περήφανος γκέι», τις επανα-
λαμβανόμενες μπηχτές κατά του υπο-
ψήφιου ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ
Τραμπ και κατά της καθολικής εκκλη-
σίας. 

Αυτό που μένει τελικά είναι ότι οι
εξελίξεις στην κοινωνία μπορεί να εκ-
φραστούν και στην κορυφή της βιομη-
χανίας του θεάματος, όμως αυτό γίνε-
ται με χιλιάδες διεθλασμένους τρό-
πους και εκ των υστέρων. Η τέχνη δεν
αλλάζει τη ζωή, αλλά εκφράζει την
ανάγκη για τόσα πράγματα που χρει-
άζεται επειγόντως να αλλάξουν στις
ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.

Δ.Κ.

Μαύρα
OSCAR Ο

ι εκλογές στα κρατίδια
της Γερμανίας σπάνια γί-
νονται διεθνής είδηση.

Παραδοσιακά η ατζέντα των
εκλογών επικεντρώνεται σε τοπι-
κά θέματα και οι πολιτικές συνέ-
πειες των αποτελεσμάτων περιο-
ρίζονται σε αυτές μιας μεγάλης
δημοσκόπησης. Αυτή τη φορά
δεν είναι έτσι, με τις τρεις εκλογι-
κές διαδικασίες που θα εξελιχ-
θούν στις 13 του Μάρτη στη Βά-
δη-Βυρτεμβέργη, τη Ρηνανία-Πα-
λατινάτο και τη Σαξονία-Άνχαλτ. 

Στις 13 του Μάρτη θα καταγρα-
φεί και επίσημα ότι η ατμομηχανή
της Ευρώπης έχει κολλήσει την
ασθένεια του Νότου, τη βαθιά πο-
λιτική αστάθεια. Οι δημοσκοπή-
σεις λένε πως το ακροδεξιό κόμ-
μα “Εναλλακτική για τη Γερμανία”
(AfD) μπορεί να φτάσει από 9%
στη Ρηνανία-Παλατινάτο μέχρι
19% στη Σαξονία-Άνχαλτ. Στη Βά-
δη-Βυρτεμβέργη, το τρίτο μεγα-
λύτερο από όλα τα κρατίδια της
Γερμανιας, με σχεδόν 11 εκατομ-
μυρια κατοίκους, οι δημοσκόποι
δίνουν 12,5%.

Όταν το 2013 ιδρύθηκε το AfD
η συνηθισμένη αντιμετώπιση ήταν
ότι ήταν ένα παροδικό φαινόμενο
που είχε να κάνει με τον “ελληνο-
γερμανικό” ανταγωνισμό, στο ση-
μείο που βρισκόταν τότε η κρίση.
Ήταν το κόμμα που ήθελε να εκ-
φράσει εκλογικά το εξώφυλλο του
περιοδικού Φόκους με το “μεσαίο
δάχτυλο της Αφροδίτης” προς
τους Έλληνες. Οι προβλέψεις
ήταν ότι θα φάει τα μούτρα του
πάνω στο εκλογικό όριο του 5%
που υπάρχει για τη γερμανική
βουλή και θα συντριβεί. Όμως,
δεν είμαστε σε κανονικούς και-
ρούς και δεν ισχύουν οι κανονικές
προβλέψεις. Παρά το 4,7% στις
εκλογές του ‘13, πέρασε το 7%
στις Ευρωεκλογές και έχει αρχίσει
να εκπροσωπείται σε μια σειρά
κρατίδια μετά τις τοπικές εκλογές.

Στροφή

Με το που καταλάγιασε η συζή-
τηση για το Grexit, το AfD έκανε
ανοιχτή στροφή στα ακροδεξιά,
ανοίγοντας δίαυλο επικοινωνίας
με τους ρατσιστές του “κινήμα-
τος” Pegida που οργανώνουν δια-
δηλώσεις ενάντια στους μετανά-
στες και τους πρόσφυγες, κάτω
από την κάλυψη του “αγώνα κατά
της ισλαμοποίησης της Ευρω-
πης”. Ακόμη και ο ιδρυτής του
κόμματος το εγκατέλειψε όταν το
πάνω χέρι το πήραν οι ρατσιστές
απέναντι σε αυτούς που ήθελαν
να επιμείνουν στη γραμμή του οι-
κονομικού εθνικισμού και του
“αγώνα κατά του ευρώ”.

Αν χρειάζεται μια ακόμη ένδειξη
για την ανικανότητα της ευρωπαϊ-
κής ηγεσίας να ελέγξει οτιδήποτε
μέσα σε αυτή την κρίση, είναι ότι
κατάφεραν και ξεφύτρωσε μέσα
στη Γερμανία ακροδεξιός φορέας
τέτοιου μεγέθους, για πρώτη φο-
ρά μετά τον Πόλεμο. Τα πρώτα
βήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ήδη τη δεκαετία του ‘50, γίνονταν
πάνω στις σκληρές εγγυήσεις ότι
κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατον στη
Γερμανία. Τώρα, πλάι στους ακρο-
δεξιούς του AfD, τους ρατσιστές
του Pegida, ακόμη και οι ορίτζιναλ
νεοναζί του NPD βγαίνουν προς
τα έξω -σε δυο μικρές πόλεις της
Έσσης χτύπησαν διψήφια ποσο-
στά την περασμένη βδομάδα στις
δημοτικές εκλογές. Για όποιον
έχει ακόμη αμφιβολίες αν το AfD
είναι ακροδεξιό ή απλώς κόμμα
διαμαρτυρίας, την απάντηση την
δίνουν οι νεοναζί του NPD που κά-
λεσαν ανοιχτά την περασμένη
Δευτέρα σε ψήφο στο AfD στις 13
Μάρτη.

Τα ΜΜΕ μιλάνε για επιτυχία του
“λαϊκισμού” στη Γερμανία. Καλ-
λιεργούν ετσι την ψεύτικη εικόνα
ότι αυτό που εξελίσσεται είναι αν-
τίδραση απέναντι στην… ανθρωπι-
στική πολιτική της Μέρκελ. Στην
πραγματικότητα, ολόκληρο το πο-
λιτικό σύστημα της Γερμανίας κι-
νείται στο ρυθμό του ρατσισμού
και τρέχει πίσω από το AfD. Οι
υποψήφιοι του κόμματος της Μέρ-
κελ στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και
στη Ρηνανία-Παλατινάτο κατεβαί-

νουν με πρόγραμμα για λιγότε-
ρους πρόσφυγες και πιο κλειστά
σύνορα. Οι παραδοσιακοί Βαβα-
ροί σύμμαχοι της Μέρκελ, το
CSU, μετατρέπονται σε πολιτικό
βάρος και απειλούν ακόμη και με
οριστική ρήξη. Ακόμη και το Σο-
σιαλδημοκρατικό SPD (που συγ-
κυβερνά με τη Μέρκελ) ανοίγει
την πόρτα στο ρατσισμό, προσπα-
θώντας να “αφουγκραστεί” τους
ψηφοφόρους του AfD.

Χρειάζεται να βγάλουμε συμπε-
ράσματα από αυτό που εξελίσσε-
ται στη Γερμανία. Πριν από μόλις
τρία χρόνια η οικονομική κρίση
ήταν υποτίθεται “ελληνική” και η
πολιτική κρίση ακόμη πιο στενά
ελληνική. Η πολιτική αστάθεια αρ-
γότερα έγινε “φαινόμενο του Νό-
του”. Τα πράγματα αποδεικνύον-
ται πλέον πολύ βαθύτερα. Δεν εί-
ναι μόνο η Ισπανία που δεν έχει
κυβέρνηση τρεις μήνες, ούτε μόνο
η Ιρλανδία που πολύ δύσκολα θα
ξαναστήσει κάποια κυβέρνηση συ-
νεργασίας. Ο συνδυασμός της
ύφεσης με το προσφυγικό και το
άπλωμα του πολέμου έχει μετα-
τρέψει το κέντρο της ΕΕ σε κέν-
τρο της αστάθειας, από τη Βρετα-
νία του Brexit, στη Γαλλία του
Ολάντ και της Λεπέν, και τώρα
στη Γερμανία, το απόρθητο κά-
στρο για κάθε είδους αστάθεια.

Η Γερμανία δεν είναι “διαφορε-
τική”. Η εργατική της τάξη πλήρω-
σε εξίσου ακριβά τα χρόνια της
φούσκας, και τα χρόνια της κρί-
σης. Η Δεξιά και η Σοσιαλδημο-

κρατία πούλησαν μια σειρά από
ψέματα για να καλύψουν την αλή-
θεια -ότι ο καπιταλισμός δεν δου-
λεύει. 

Σχέδια επί χάρτου

Τώρα βλέπουν τον γερμανικό
καπιταλισμό αδύναμο να βγάλει
την ΕΕ από την κρίση. Βλέπουν
την γεωπολιτική τους ασφάλεια να
βλέπει φλας-μπακ από τον Ψυχρό
Πόλεμο, με την Ουκρανική κρίση
ανοιχτή, τους Αμερικάνους να ξα-
ναγεμίζουν με τανκς τις βάσεις
της περιοχής με σχέδια επί χάρ-
του για το τι θα γίνει αν η Ρωσία
καταλάβει τη Βαλτική. Και δίπλα
σ’αυτά βρίσκονται στο κέντρο των
πρωτοβουλιών για το προσφυγικό,
με στόχο να μην διαλυθεί η ΕΕ πά-
νω στα πλακώματα για το ποιος
θα χτίσει περισσότερους φρά-
χτες.

Δεν είναι οι ακροδεξιοί αυτοί
που πρώτα και κύρια μπορούν να
βγουν κερδισμένοι μέσα σε αυτές
τις συνθήκες. Όπως και σε άλλες
χώρες, μπορεί να είναι η Αριστερά
που θα βρεθεί στο κέντρο. Στη Σα-
ξονία-Άνχαλτ όπου το AfD πηγαί-
νει για τρίτη δύναμη, η “Αριστερά”
(Ντι Λίνκε) θα είναι δεύτερο κόμ-
μα. Η 19 Μάρτη δείχνει το δρόμο
για πολλές περισσότερες πρωτο-
βουλίες που θα πρέπει να πάρου-
με στο μέλλον, χέρι χέρι με την
Αριστερά και την εργατική τάξη
στη Γερμανία.

Νίκος Λούντος

Τοπικές εκλογές στη Γερμανία

Παλαιότερη διαδήλωση στη Λειψία ενάντια στο ρατσιστικό Pegida



ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΡΟΥΠΑΚΙΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Σταματήστε τις διευκολύνσεις
για τους δολοφόνους χρυσαυγίτες
Σ

τις 18 Μαρτίου αποφυλακίζε-
ται ο χρυσαυγίτης δολοφό-
νος του Παύλου Φύσσα, Ρου-

πακιάς.  Ήταν ο τελευταίος της εγ-
κληματικής συμμορίας που παρέμε-
νε προφυλακισμένος. Και ξαφνικά
όλοι οι υπεύθυνοι γι’ αυτό το αί-
σχος ανέλαβαν πρωτοβουλίες.

Ανακοίνωση εξέδωσε η πρό-
εδρος του Αρείου Πάγου Κατερίνα
Θάνου η οποία και ενημέρωσε ότι
«απέστειλε προς τον Πρόεδρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αί-
τησή της με την οποία υπογράμμι-
σε το κατεπείγον και τον κίνδυνο
συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου
προφυλάκισης του κατηγορουμέ-
νου και εζήτησε να χορηγηθεί
άδεια στους δικηγόρους πολιτικής
αγωγής και υπεράσπισης, για να
συνεχισθεί η δίκη, πλην όμως ουδε-
μία σχετική απάντηση έλαβε…» 

Σχεδόν ταυτόχρονα ο υπουργός
Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλος
σε συνεντεύξεις του ανακοίνωσε
ότι θα «αναλάβει πρωτοβουλία για
την επιτάχυνση της δίκης της Χ.Α».
Η πρωτοβουλία που τελικά πήρε
ήταν να καλέσει σύσκεψη, στην
οποία παρευρέθηκαν ο ίδιος, ο
αναπληρωτής υπουργός, η πρό-
εδρος του Αρείου Πάγου και οι
πρόεδροι των δικηγορικών συλλό-
γων της Αθήνας και του Πειραιά. Ο
ΔΣΑ δεν ενέκρινε την πρόταση για
χορήγηση αδειών στους δικηγό-
ρους που συμμετέχουν στη δίκη,
ενώ η αποχή συνεχίζεται μέχρι τις
16 Μαρτίου.

Ευθύνες

Aς είμαστε ειλικρινείς, οι δηλώ-
σεις και οι πρωτοβουλίες της δικα-
στικής και πολιτικής εξουσίας δεν
εξυπηρετούν την ουσία της υπόθε-
σης, αλλά σκοπιμότητες. Να απο-
ποιηθούν τις ευθύνες τους για την
καθυστέρηση και τα εμπόδια που
τίθενται στη διεξαγωγή της δίκης
της εγκληματικής συμμορίας της
Χρυσής Αυγής. 

Ο Ρουπακιάς δεν αποφυλακίζεται
βέβαια, εξαιτίας της αποχής των δι-
κηγόρων, ούτε η καθυστέρηση στη
δίκη της Χ.Α αφορά τις τελευταίες
βδομάδες. Αφορά τους τελευταί-
ους μήνες, χρόνια, δεκαετίες. Χρει-
άστηκαν 30 χρόνια επιθέσεων, μα-
χαιρωμάτων, παραλίγο δολοφονιών
και δολοφονιών, για να ασκηθεί επι-
τέλους ποινική δίωξη στους εγκλη-
ματίες της Χ.Α το Σεπτέμβρη του
2013.

Όπως ανάφεραν στην ανακοίνω-

σή τους για την αποφυλάκιση Ρου-
πακιά, οι δικηγόροι της πολιτικής
αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής για την επίθεση στους Αιγύπτι-
ους ψαράδες, Τάκης Ζώτος, Θανά-
σης Καμπαγιάννης, Κώστας Παπα-
δάκης, Κώστας Σκαρμέας:  

«Η αργοπορία των κρατικών μη-
χανισμών να εξαρθρώσουν την εγ-
κληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή
και να τιμωρήσουν τους φυσικούς
και ηθικούς αυτουργούς των εγκλη-
ματικών της ενεργειών υπήρξε
σκανδαλώδης… Αλλά και μετά την
καθυστερημένη εκκίνηση της ποινι-
κής δίωξης τον Σεπτέμβρη του
2013, οι διωκτικές και δικαστικές
αρχές αλλά και οι πολιτικοί ιθύνον-
τες επέδειξαν αργά αντανακλαστι-
κά. 

Θυμίζουμε εδώ ενδεικτικά την
από 16/4/2014 επιστολή των δύο
εφετών ανακριτριών, κκ. Κλάπα και
Δημητροπούλου, προς τον τέως
Πρόεδρο της Βουλής Β. Μεϊμαρά-
κη, στην οποία διαμαρτύρονταν για
την πολύμηνη καθυστέρηση από-
φασης της Βουλής επί του αιτήμα-
τος άρσης της βουλευτικής ασυ-
λίας των βουλευτών της Χρυσής
Αυγής. 

Θυμίζουμε ακόμα τις ευθύνες της
πολιτικής ηγεσίας της Δικαιοσύνης
αλλά και της δικαστικής ιεραρχίας,
οι οποίες: α. με την επιλογή της αί-
θουσας των γυναικείων φυλακών
Κορυδαλλού για τη διεξαγωγή της
δίκης και β. με την απόρριψη πλή-

θους αιτημάτων που απηύθυνε η
πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων κα Μαρία Λεπενιώ-
τη (αλλαγή αίθουσας, αποκλειστική
απασχόληση έδρας στην επίμαχη
υπόθεση, κλπ), υπονομεύουν την
ταχεία διεξαγωγή της δίκης που
λαμβάνει χώρα από τις 20 Απριλίου
2015».

Εμπόδια

Γραφειοκρατικά εμπόδια και χω-
ροταξικά προβλήματα δεν επιτρέ-
πουν στη δίκη να προχωρήσει γρή-
γορα. Μέχρι σήμερα σε 51 δικασί-
μους έχουν καταθέσει 18 μάρτυρες
κατηγορίας σε σύνολο 131. Στην αί-
θουσα των φυλακών Κορυδαλλού
διεξάγονται και άλλες δίκες. Οι δι-
καστές δεν είναι αποκλειστικής
απασχόλησης και πρέπει να εκδικά-
ζουν και άλλες υποθέσεις συντε-
λώντας στο να συνεδριάζει το δικα-
στήριο το πολύ δύο φορές την
εβδομάδα. Δώδεκα ολόκληρες δι-
κάσιμους κόστισε η γραμμή «ενστά-
σεων» και «αποχωρήσεων» των δι-
κηγόρων υπεράσπισης της Χ.Α.

Τι έχει πράξει η δικαστική ιεραρ-
χία και ο υπουργός Δικαιοσύνης
σχετικά με αυτά τα ζητήματα,
όλους αυτούς τους μήνες; Απολύ-
τως τίποτα. Το Μάιο του 2015, με
την αίθουσα στις φυλακές Κορυ-
δαλλού ήδη από τις πρώτες συνε-
δριάσεις να δείχνει την πλήρη ακα-
ταλληλότητά της, ο υπουργός Πα-
ρασκευόπουλος δεσμεύθηκε δημο-

σίως ότι το Σεπτέμβρη του 2015 η
δίκη θα συνεχιζόταν στο Εφετείο
Αθηνών. 

Αυτό δε συνέβη ποτέ. Παρότι η
Αίθουσα του Εφετείου Αθηνών πα-
ραδόθηκε έτοιμη για χρήση στις
αρχές του φθινοπώρου, τελικά η δί-
κη της Χ.Α παρέμεινε στον Κορυ-
δαλλό γιατί στις 6 Οκτώβρη κατατέ-
θηκε αίτημα να διεξαχθεί στο Εφε-
τείο Αθηνών η δίκη της υπόθεσης
του Νοοr 1. Μόλις δυο μέρες μετά,
στις 8 Οκτώβρη, το αίτημα είχε ικα-
νοποιηθεί και μάλιστα σε σύσκεψη
στον Άρειο Πάγο υπό την προεδρία
του υπουργού Δικαιοσύνης!  

Όσον αφορά στη δικαστική εξου-
σία δεν μπορεί κανείς να μην επιση-
μάνει και το εξής: Ο Άρειος Πάγος
είναι ο «θεσμός» που τελευταίος δι-
καιούται να αναζητεί ευθύνες για
την Χ.Α. Είναι η ανώτατη δικαστική
εξουσία που, ανεξαρτήτως προ-
έδρου, εδώ και δεκαετίες, αποφα-
σίζει τη συμμετοχή της Χρυσής Αυ-
γής σε όλες τις εκλογικές αναμε-
τρήσεις ως «νόμιμο κόμμα». Το
έπραξε αυτό μετά την παρολίγο δο-
λοφονική επίθεση στο Δ. Κουσουρή
το 1998, πριν την δολοφονία του
Παύλου Φύσσα το 2013, αλλά και
μετά από αυτήν. 

Έτσι, σε όλες τις πρόσφατες
εκλογικές αναμετρήσεις, ο Άρειος
Πάγος νομιμοποίησε τους μαχαιρο-
βγάλτες της Χ.Α να κάνουν προ-
εκλογικές εκστρατείες παριστάνον-
τας τα «θύματα πλεκτάνης». Τον

Μάιο του 2014, πριν τις ευρωεκλο-
γές απέρριψε ένσταση για τη μη
συμμετοχή της Χ.Α, επικαλούμενος
ότι «δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστι-
κή απόφαση σε βάρος τους» αλλά
και γιατί «το καταστατικό που έχει
υποβληθεί στο φάκελο για έλεγχο
είναι διαφορετικό από αυτό που
έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία
της Χρυσής Αυγής»!  

Όσον αφορά στον υπουργό Δι-
καιοσύνης, η πρωτοβουλία της σύ-
σκεψης είχε και πολιτικές σκοπιμό-
τητες (όχι μόνο να αποποιηθεί την
ευθύνη ότι πχ μια υπουργική από-
φαση θα έφτανε για να μεταφερθεί
η δίκη), να ασκήσει πίεση πάνω στη
συνεχιζόμενη αποχή των δικηγόρων
για το Ασφαλιστικό σε μια κρίσιμη
πολιτικά περίοδο για την κυβέρνη-
ση.

Άλλοθι

Πρόκειται για ευθύνες και σκοπι-
μότητες που δεν βαραίνουν απο-
κλειστικά τον ίδιο, αλλά συνολικά
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Με
τον ίδιο ακριβώς τρόπο πριν από
αυτόν, ο υπουργός Μετανάστευσης
Μουζάλας είχε καλέσει τους ναυ-
τεργάτες να σπάσουν την απεργία
τους, γιατί τάχα νοιαζόταν για την
ανεμπόδιστη μεταφορά των προ-
σφύγων από τα νησιά προς τις χώ-
ρες προορισμού τους στην Ευρώ-
πη. Αντίστοιχα, ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης χρησιμοποίησε τις
προβοκατόρικες επισκέψεις των
χρυσαυγιτών βουλευτών στις κινη-
τοποιήσεις των αγροτών για να ζη-
τήσει να σταματήσουν τα μπλόκα.
Ψάχνουν για αριστερά άλλοθι προ-
κειμένου να “την πέσουν” στις
απεργίες και τις κινητοποιήσεις.

Οι εγκληματίες της Χρυσής Αυ-
γής δεν θα είχαν παραπεμφθεί ποτέ
σε δίκη για τα εγκλήματά τους αν
δεν υπήρχε το εργατικό κίνημα να
βρίσκεται στους δρόμους. Ήταν οι
απεργοί εκπαιδευτικοί και το υπό-
λοιπο εργατικό κίνημα που την επό-
μενη μέρα της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα ξεχύθηκε στους
δρόμους απαιτώντας την καταδίκη
των νεοναζί και επιβάλλοντας στην
κυβέρνηση Σαμαρά να τους συλλά-
βει. Η ύπαρξη ενός τέτοιου δυνα-
τού κινήματος, και όχι οι κουρελια-
σμένοι αστικοί «θεσμοί» είναι ο μό-
νος πραγματικός και αναντικατά-
στατος εγγυητής ότι οι δολοφόνοι
του Παύλου και του Σαχζάτ θα
έχουν την τύχη που τους αξίζει.

Γιώργος Πίττας

Μ
ια από τις καθημερινές επώδυνες προκλή-
σεις που έχουν να αντιμετωπίσουν στο δι-
καστήριο οι συγγενείς και οι φίλοι των θυ-

μάτων των δολοφονικών επιθέσεων της Χ.Α είναι η
πλήρης απαξίωση του δικαστηρίου από τους ίδι-
ους τους κατηγορούμενους που με πρώτους διδά-
ξαντες τους βουλευτές τους δεν προσέρχονται
καν στην αίθουσα.

Το δικαστήριο οφείλει να διατάξει και να εξα-
σφαλίσει ότι όχι μόνο ο Ρουπακιάς, που σε λίγο
αποφυλακίζεται, αλλά ότι όλοι οι κατηγορούμενοι
θα εμφανίζονται στην ίδια την δίκη. Και βέβαια θα
πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι περιοριστικοί όροι οι
οποίοι επιβάλλονται, πρώτον εφαρμόζονται και
δεύτερον δεν αίρονται, ύστερα από λίγο.

Πχ, στον αρχηγό της Χ.Α Μιχαλολιάκο, αρχικά
με Βούλευμά του το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών,
του επέβαλλε απαγόρευση μετακίνησής του εκτός
Νομού Αττικής και υποχρεωτική διανυκτέρευσή
του στον τόπο κατοικίας του, αλλά με νέο Βούλευ-
μα αυτοί οι όροι αντικαταστάθηκαν με τον περιο-

ριστικό όρο να δηλώνει στο Α.Τ. του τόπου κατοι-
κίας του τον τόπο μετάβασής του, καθώς και την
άφιξή του στο αρμόδιο Α.Τ. του τόπου μετάβασής
του. 

Ανάλογες διευκολύνσεις έχουν ισχύσει για
όλους τους κατηγορούμενους βουλευτές που
«κωλύονται» να παρευρεθούν στο δικαστήριο, αλ-
λά δεν κωλύονται να συμμετέχουν σε φασιστοσυ-
νάξεις και να κάνουν νυχτερινή ζωή. 

Χαρακτηριστική η περίπτωση του Λαγού. Απο-
φυλακίστηκε με Βούλευμα του Συμβουλίου Εφε-
τών Αθηνών με περιοριστικούς όρους τη μη συμ-
μετοχή σε κομματικές συναθροίσεις και συγκεν-
τρώσεις, την υποχρέωση να εμφανίζεται στο Τ.Α.
Περάματος, την 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα και
την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Και ενώ
συνελήφθηκε το καλοκαίρι για παράβαση αυτών
των όρων, αποφυλακίστηκε λίγες βδομάδες αργό-
τερα με λιγότερους περιοριστικούς όρους. Συγκε-
κριμένα το Συμβούλιο Εφετών έκοψε τον όρο της
μη συμμετοχής σε κομματικές συγκεντρώσεις…


