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Ορκίζεται ο πιο
ανοιχτά ρατσιστής
και σεξιστής
“πλανητάρχης”

Nα τσακίσουμε
τους φασίστες 
που
υπολογίζουν 
να πάρουν αέρα
από τον Τραμπ

Διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ σε όλο τον κόσμο

ΡΙΞΤΕ ΤΟΥΣ
ΦΡΑΧΤΕΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Η λύση δεν έρχεται
από τη Γενεύη αλλά
από τους δρόμους
της Λευκωσίας

σελ. 2

Σκάνδαλο
NOVARTIS 
Πώς οι καπιταλιστές
μας “φαρμακώνουν”

σελ. 8

Ενωμένοι 
ενάντια στην
Ευρώπη-φρούριο
στις 18 Μάρτη

σελ. 11, 12, 13, 24

Αθήνα Σύνταγμα 4μμ

Θεσσαλονίκη
Άγ. Βενιζέλου 12μες

Ξάνθη
κεντρική πλατεία 6μμ

Γιάννενα 
Περιφέρεια 1μμ

Βόλος
πλ. Αγ. Νικολάου 12μες

Πάτρα
πλατεία Γεωργίου 11πμ

Χανιά 
πλατεία Αγοράς 11.30πμ

Ηράκλειο 
Λιοντάρια 12μες

γυρίστε στη σελίδα 10

Συγκεντρώσεις 
αυτό το Σάββατο από τον Έβρο και τα νησιά ώς το Μεξικό
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Ο
ι διαπραγματεύσεις στην Γε-
νεύη την περασμένη βδομά-
δα έδειξαν ότι Αναστασιάδης

και Ακκιντζί μπορεί να δηλώνουν
έτοιμοι για διευθέτηση του Κυπρια-
κού αλλά κανένας τους δεν είναι
διατεθειμένος να θυσιάσει τα συμ-
φέροντα του για να καταλήξουν σε
μια κοινά αποδεκτή συμφωνία. Ο κα-
θένας προωθεί τις εθνικές επιδιώ-
ξεις της πλευράς του και τραβά τις
κόκκινες γραμμές τους.

Η συμμετοχή των μητέρων πατρί-
δων, σαν εγγυήτριες δυνάμεις και
της Βρετανίας το μόνο που πέτυχε
ήταν να δυσκολέψει ακόμη περισσό-
τερο τα πράγματα γιατί προστέθη-
καν και άλλες κόκκινες γραμμές που
αφορούν τα δικά τους συμφέροντα
όπως και της ΕΕ και των άλλων με-
γάλων δυνάμεων που διεκδικούν με-
ρίδιο στον έλεγχο και τη χρήση του
νησιού, του «αβύθιστου αεροπλανο-
φόρου» στην καρδιά της πιο αμφι-
σβητούμενης και ρευστής περιοχής
του πλανήτη αυτή τη στιγμή. 

Ο καθένας επικαλείται τον λαό
του και μιλά εξ ονόματος του όταν
προβάλλει τις απαιτήσεις του. Η
πραγματικότητα όμως είναι πολύ
διαφορετική. Υπάρχει μεγάλη διά-
σταση ανάμεσα σε αυτό που θέλουν
οι από πάνω και αυτό που θέλουν οι
από κάτω. Οι από πάνω θέλουν να
εξασφαλίσουν τα στρατηγικά τους
συμφέροντα και τη συμμετοχή τους
στο πλιάτσικο σε μια περιοχή που τα
σύνορα ξαναχαράσσονται, νέες
σφαίρες επιρροής ξανασχεδιάζον-
ται, και νέες συμμαχίες διαμορφώ-
νονται. Σε μια περιοχή που οι ευκαι-
ρίες είναι πολλές αλλά και οι κίνδυ-
νοι πολλοί. Αντίθετα οι από κάτω
ανησυχούν γι αυτούς τους κινδύ-
νους και θέλουν ειρήνη, συμφιλίω-
ση, συνεργασία, πρόοδο, δημοκρα-
τία και να ζούν σε ένα νησί που θα
είναι γέφυρα φιλίας των λαών της
περιοχής και όχι ορμητήριο των ιμ-
περιαλιστών. 

Αυτό εκφράζεται με κάθε ευκαιρία
όπως την περασμένη Τρίτη 10 του
Γενάρη όταν πάνω από 2000 ελλη-

νοκύπριοι και τουρκοκύπριοι αψη-
φώντας το τσουχτερό κρύο και τα
παγωμένα μαντάτα που έρχονταν
από την Γενεύη, μαζεύτηκαν στο γή-
πεδο της Τσεντίν Καγιά για να βρον-
τοφωνάξουν στα ελληνικά και τα
τούρκικα «Η ειρήνη στην Κύπρο δεν
μπορεί να εμποδιστεί». Η εκδήλωση
οργανώθηκε από περισσότερες από
130 ελληνοκυπριακές και τουρκοκυ-
πριακές οργανώσεις, κομματα και
συνδικάτα.

Αυτά συνήθως περνούν στα ψιλά
των ειδήσεων, ιδιαίτερα από τα ιδιω-
τικά κανάλια που ελέγχονται από
τους εθνικιστές απορριπτικούς, ενώ
μια εκδήλωση με 40 φασίστες του
ΕΛΑΜ, το προηγούμενο βράδυ είχε
σημαντική προβολή, για να μας πει ο

αρχηγός της ότι θα τινάξουν στον
αέρα την οποιαδήποτε συμφωνία κά-
νουν Αναστασιάδης και Ακκιντζί. Το
ίδιο και μια εκδήλωση που οργάνωσε
μια άλλη φασιστική οργάνωση, το
“εθνικιστικό απελευθερωτικό κίνημα”
με καμιά εικοσαριά άτομα την ώρα
που τέλειωνε το συλλαλητήριο στην
νεκρή ζώνη. Η αστυνομία που περι-
φρουρούσε την εκδήλωση χρειάστη-
κε να περιφρουρήσει τους φασίστες
για να φύγουν γεροί από τον χώρο.

Φόρουμ

Στα ψιλά επίσης πέρασε και μια
άλλη, πολύ σημαντική εκδήλωση,
που οργανώθηκε στο Λήδρα Πάλας
την ίδια ημέρα που ξεκίνησαν οι συ-
νομιλίες στη Γενεύη. Ένα Πανσυνδι-
καλιστικό Φόρουμ (ΠΦΚ) στο οποίο
συμμετείχαν τα πιο μεγάλα ελληνο-
κυπριακά και τουρκοκυπριακά συν-
δικάτα (ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ,
ΟΕΛΜΕΚ, ΕΣΚ, ΠΟΑΣ, ΔΕΟΚ, 

ΕΤΥΚ, TOURK-SEN, DEV-IS, KTAMS,
KTOS, KTOEOS, KOOPSEN, BES,
BASIN-SEN) το οποίο ζητά όπως η
συμφωνία για επίλυση του Κυπρια-
κού θα πρέπει να εξασφαλίζει: την
εφαρμογή ενιαίου συστήματος ερ-
γασιακών σχέσεων απασχόλησης, -
ενιαίο σχέδιο κοινωνικής ασφάλισης,
- ενιαίο σύστημα καθορισμού μι-
σθών και απολαβών, - πλήρη σεβα-
σμό του δικαιώματος διακίνησης,
και απασχόλησης σε οποιοδήποτε
μέρος του νησιού –απαγόρευση των
οποιονδήποτε διακρίσεων αναφορι-
κά με την απασχόληση και τις απο-
λαβές λόγω εθνικής καταγωγής,
θρησκείας, χρώματος, φύλου ή σε-
ξουαλικού προσανατολισμού.

Γι’ αυτά βέβαια ούτε κουβέντα στη
Γενεύη παρά το ότι προτάθηκαν από
τον περασμένο Γενάρη από το ΠΦΚ
και ξαναδιατυπώθηκαν και τώρα. 

Παρά το ότι η μεγάλη μάζα των
εργαζομένων ελληνοκυπρίων και

τουρκοκυπρίων θέλουν μια ειρηνική
διευθέτηση που να ενώνει το νησί
μας και να δημιουργεί προϋποθέ-
σεις συνεργασίας και συμφιλίωσης,
οι ηγεσίες των δύο πλευρών κράτη-
σαν έξω απο την ατζέντα των δια-
πραγματεύσεων οτιδήποτε ενώνει
τους εργαζόμενους και προωθεί την
συνεργασία και τους κοινούς αγώ-
νες από τα κάτω. 

Η Εργατική Δημοκρατία που είναι
προσανατολισμένη σε αυτή τη κα-
τεύθυνση έχει πάρει την πρωτοβου-
λία και προωθεί την υιοθέτηση ενός
πρωτοκόλλου συνεργασίας από ορ-
γανώσεις, κόμματα, συνδικάτα και
ακτιβιστές που προωθεί την φιλία,
την συνεργασία, τον αλληλοσεβασμό
και την ενότητα των εργαζομένων
στις δυο πλευρές με στόχο τη κοινή
δράση για την πλήρη αποστρατικο-
ποίηση του νησιού, από όλους τους
στρατούς, τις βάσεις και τα κέντρα
παροχής διευκολύνσεων στους διά-
φορους ιμπεριαλιστές. Που να διεκ-
δικεί την οργάνωση σε ομοσπονδια-
κό επίπεδο με κρατικό έλεγχο, των
κοινωνικών θεσμών που καθορίζουν
την ευημερία και την πρόοδο των ερ-
γαζομένων όπως: Ενιαίο Σύστημα
Υγείας,  Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Εργασιακών Σχέσεων, φορολογικό
καθεστώς όπως και τη συνεργασία
και κρατικό έλεγχο των φυσικών πό-
ρων όπως και των άλλων δημόσιων
παροχών, νερό, ρεύμα, τηλέφωνο.
Που να πιέζει του ηγέτες για αυτά
και όχι απλά να τους χειροκροτεί.

Ένα τέτοιο δικοινοτικό κίνημα εί-
ναι η πραγματική προοπτική για επα-
νένωση και ειρήνη στο νησί και όχι
τα παζάρια και τα διπλωματικά παι-
χνίδια των Αναστασιάδη, Ακκιντζί,
Κοτζιά και Τσαβούσογλου ή της Τε-
ρέζα Μέη και του Γιούνγκερ. 

Ντίνος Αγιομαμίτης

Η λύση δεν βρίσκεται στη Γενεύη 
αλλά στους δρόμους της Λευκωσίας

Σε ναυάγιο οδηγήθηκε, όπως ήταν και το
αναμενόμενο, η Διάσκεψη για το Κυπριακό στη
Γενεύη. Αναμενόμενο, μιας και σε αντίθεση με
τις ειλικρινείς προσπάθειες επαναπροσέγγισης
των δύο κοινοτήτων (βλέπε στο άρθρο στην
ίδια σελίδα), στη στάση των κυβερνήσεων και
των εγγυητριών δυνάμεων, κυρίαρχα ήταν τα
αντικρουόμενα συμφέροντα και σκοπιμότητες.

Στην κοινή ανακοίνωση της Διάσκεψης, το
μόνο που συμφωνήθηκε ήταν «η δημιουργία
μιας ομάδας εργασίας» τεχνοκρατών» που «θα
αρχίσει τις εργασίες της στις 18 Ιανουαρίου»
και ότι η «διάσκεψη σε πολιτικό επίπεδο θα συ-
νεχιστεί αμέσως μετά». Αλλά και αυτή η προ-
σπάθεια δημιουργίας ενός κλίματος «θετικών
εντυπώσεων» δεν κράτησε παρά λίγες ώρες,
με δηλώσεις του Ερντογάν και του Κοτζιά να
αλληλοκατηγορούνται εκατέρωθεν ότι «το βά-

ζουν στα πόδια». 
Όπως πάντα, τα εγχώρια ΜΜΕ έσπευσαν

στο σύνολό τους να καταγγείλουν σαν υπεύ-
θυνη για το ναυάγιο την «τουρκική αδιαλλα-
ξία». Όμως η πρωτοβουλία για αυτήν την εξέ-
λιξη της Διάσκεψης ήταν σαφές ότι ανήκε στο
ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Ήδη μια
βδομάδα πριν από την εκκίνηση της Διάσκε-
ψης, ο υπουργός Εξωτερικών Κοτζιάς, σε δη-
λώσεις του, μετά τη συνάντησή του με το γγ
του ΟΗΕ για το Κυπριακό είχε προδιαγράψει
τις προθέσεις και την ατζέντα του – που σε με-
γάλο βαθμό έγιναν και πράξη την περασμένη
Πέμπτη - λέγοντας: «Δεν υπάρχει περίπτωση

να αποτύχει η διαπραγμάτευση. Αυτό που
μπορεί να γίνει είναι να αναβληθεί ή να καθυ-
στερήσει…μπορεί σε κάποιο σημείο να χρει-
αστεί να σταματήσει και να συνεχίσει αργότε-
ρα…» 

Οι εκατέρωθεν δηλώσεις μεταξύ Ερντογάν
και Κοτζιά, για το ποιος από τους δύο «το έβα-
λε στα πόδια», είναι για το θεαθήναι. Κανείς
τους δεν το έβαλε στα πόδια. Αντίθετα, και οι
δύο εντάσσουν και χρησιμοποιούν το Κυπρια-
κό στα πλαίσια ενός άγριου ανταγωνισμού των
δύο αρχουσών τάξεων -μέσα σε ένα περιβάλ-
λον ευρύτερων ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων
στην περιοχή- για το ποιος θα πετύχει το με-

γαλύτερο μερίδιο στο γεωπολιτικοστρατηγικό
έλεγχο του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογεί-
ου και της Μέσης Ανατολής. 

Ας σημειώσουμε εδώ, ότι μόλις τρεις μέρες
πριν την έναρξη της Διάσκεψης, ο υφυπουρ-
γός Ναυτιλίας της Ελλάδας Σαντορινιός, απέ-
στειλε έγγραφο στη Βουλή ότι «καταβάλλει
σοβαρές προσπάθειες για την προοπτική κα-
τοίκησης 28 μικρών νησιών του Αιγαίου, με
στόχο τα νησιά αυτά να αποκτήσουν οικονομι-
κή δραστηριότητα για εθνικούς κυρίως λό-
γους» με κονδύλια της ΕΕ. Φρόντισε δηλαδή
να θυμίσει ότι η ελληνική διπλωματία θεωρεί
όλο το Αιγαίο δική της “αποκλειστική ζώνη” -
αυτοί είναι οι “εθνικοί λόγοι” για τους οποίους
το υπουργείο προσπαθεί να πείσει ανθρώπους
να βόσκουν γίδια πάνω σε βραχονησίδες.  

συνέχεια στη σελ.23

Γράμμα από

την Κύπρο

Tσίπρας - Κοτζιάς - Καμμένος
ελπίζουν στον... Τραμπ

Συγκέντρωση Ελληνοκύπριων και
Τουρκοκύπριων την Τρίτη 10 Γενάρη
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Τα χιόνια περνάνε, τα μνημόνια μένουν

Εργατική κλιμάκωση τώρα!

Εργαζόμενοι και φορείς 
της Ειδικής Αγωγής πολιορκούν
το υπουργείο Υγείας, 16/1

Ο
ι πρώτες βδομάδες της νέας χρονιάς
σημαδεύτηκαν από το κύμα κακοκαι-
ρίας που έβγαλε στην επιφάνεια όλες

τις ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες και επι-
χειρήσεις. Η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων
έχει χτυπήσει τη ΔΕΗ και τον ΟΣΕ σε βαθμό
κακουργήματος, όπως μπορείτε να διαβάσετε
στη σελίδα 7 αυτού του φύλλου της Εργατικής
Αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, οι περικοπές χρη-
ματοδότησης και προσωπικού στους δήμους,
στα σχολεία και στα νοσοκομεία έχουν πάρει
δραματικές διαστάσεις.

Κι όμως, η κυβέρνηση κάνει ότι δεν καταλα-
βαίνει. Για την ακρίβεια, εμφανίζεται ότι «κάνει
ό,τι μπορεί», αξιοποιώντας και τη χυδαία εκ-

στρατεία της Νέας Δημοκρατίας που καταγ-
γέλλει κάθε πρόσληψη στο δημόσιο ως «κομ-
ματικό ρουσφέτι». Ποια είναι η αλήθεια, όμως;

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η ΑΔΕ-
ΔΥ, οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι μειώθηκαν
από το 2009 μέχρι σήμερα κατά 130.000, πέ-
φτοντας από τους 693.000 στους 563.000.
Στην εκπαίδευση αποχώρησαν 30.000 εκπαι-
δευτικοί, στην Υγεία λείπουν 20.000 νοσηλευ-
τές και 6.000 γιατροί. Κάθε εργατική οικογένεια
που έχει παιδιά σχολικής ηλικίας και ηλικιωμέ-
νους με προβλήματα υγείας έχει νοιώσει στις
πλάτες της τις συνέπειες, ιδιαίτερα αυτόν τον
καιρό.

Στο δρόμο

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, όλο και
περισσότεροι κλάδοι εργαζόμενων βγαίνουν
στο δρόμο διεκδικώντας σταμάτημα των απο-
λύσεων, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, μα-
ζικές προσλήψεις για να καλυφθούν τα κενά. Οι
εργαζόμενοι στους Δήμους κινητοποιούνται
αυτή την Τετάρτη, οι εκπαιδευτικοί την Πέμπτη,

οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία ετοιμάζουν
«Καραβάνι της Υγείας» στη Λάρισα την 1 Φλε-
βάρη. Οι εργαζόμενοι στην Ειδική Αγωγή κινη-
τοποιήθηκαν μαζικά έξω από το υπουργείο
Υγείας τη Δευτέρα 16 Γενάρη.

Όλες αυτές είναι μάχες ενάντια στην ανεργία
και συνδέονται άμεσα με τους αντίστοιχους
αγώνες στον ιδιωτικό τομέα. Οι εργαζόμενοι
του ξενοδοχείου Λήδρα κλείνουν τη Συγγρού
στις 25 Γενάρη ενάντια στο λουκέτο, οι εργαζό-
μενοι στα σούπερμάρκετ του Μαρινόπουλου
και στα ΜΜΕ του Ψυχάρη δίνουν τον ίδιο αγώ-
να, οι εργαζόμενοι στην Ιντρακόμ κάνουν συνέ-
λευση αυτή την Τετάρτη για να αντιμετωπίσουν
απειλές απολύσεων και περικοπής μισθών.

Οι ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, όμως,
δεν έχουν ανακοινώσει καμιά συνέχεια μετά
από την πετυχημένη Πανεργατική απεργία που
έγινε στις 8 Δεκέμβρη. Αντί να μπουν μπροστά
για να συντονίσουν όλους αυτούς τους αγώνες
που βρίσκονται σε εξέλιξη, περιμένουν να ξεδι-
πλωθεί το σίριαλ της «αξιολόγησης» που όλο
«κλείνει» και όλο αναβάλλεται. 

Κανένας δεν ξέρει σε ποια στιγμή ακριβώς
θα βάλει την υπογραφή του ο Τσακαλώτος και
ο Τσίπρας κάτω από το επόμενο πακέτο μνημο-
νιακών επιθέσεων που υπαγορεύει η Τρόικα, με
ή χωρίς το ΔΝΤ. Αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο
να περιμένουμε να διαλέξουν αυτοί τον χρόνο
της επόμενης κορύφωσης. Αντίθετα, έχουμε
κάθε λόγο να συντονίσουμε και να κλιμακώσου-
με πανεργατικά την αντίσταση εδώ και τώρα.
Ας μην περιμένουμε το επόμενο κύμα του χιο-
νιά να αναδείξει ξανά το δράμα προσφύγων και
άστεγων που ξεπαγιάζουν, σπιτιών που μένουν
δίχως ρεύμα και νερό, συγκοινωνιών που παρα-
λύουν.

Στα 90.200 ευρώ σκαρφάλωσε ο
δείκτης της οικονομικής εξόρμησης
μετά την επιτυχημένη γιορτή της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης το περασμένο
Σάββατο στο «Ρομάντσο». Μεγάλος
ενθουσιασμός, πολύ κέφι και μια ση-
μαντική ώθηση για την οικονομική
μας καμπάνια.  

Ευχαριστούμε επιπλέον για τις
προσωπικές σας ενισχύσεις: από 50
ευρώ Γιώργος Τ., Κώστας Κ., Δήμη-
τρα Ζ. και Μαρία Δ., Φώτης Κ 40 ευ-
ρώ, από 20 Αργυρώ Λ., Τάσος Μ., Νί-
κος Γ., Σταυρούλα Γ., Χάρης Κ.,
Γιάννης Σ., Λευτέρης Κ., Ειρήνη Δ.,
Αυγή Π. 13 ευρώ, από 10 ευρώ Τά-
κης Τ., Κώστας Σ., Γιώργος Σ., Ζωή
Π., Δημήτρης Γ.

Συνεχίζουμε με εξορμήσεις σε χώ-
ρους και γειτονιές για να πιάσουμε
και να ξεπεράσουμε τον αρχικό στό-
χο της εξόρμησης, οργανώνοντας τα
συλλαλητήρια στις 21/1 ενάντια στον
Τραμπ. Ενισχύστε μας!

Νέο τεύχος

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

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Κάρτες από την
Οκτωβριανή
Επανάσταση

Μπορείτε να βρείτε τις κάρτες της
Εργατικής Αλληλεγγύης από τις

συντρόφισσες και τους συντρφόυς
που διακινούν την εφημερίδα καθώς
και στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
(Φειδίου 14, τηλ 210 5247584). 
Τιμή 5 ευρώ. 



Κ
ινητοποιήσεις στα κατα-
στήματα της Ν. Ιωνίας
και των Αμπελοκήπων

πραγματοποιήθηκαν το Σάβ-
βατο 14/1 από εργαζόμενους
του Μαρινόπουλου μαζί με
συμπαραστάτες. Τη βδομάδα
που πέρασε έγιναν εξορμήσεις
σε πάνω από 15 καταστήματα
από εργαζόμενους της επιχεί-
ρησης και μέλη του Συλλόγου
Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. 

Στην Ν. Ιωνία από νωρίς το
πρωί συγκεντρώθηκαν έξω
από το Καρφούρ μέλη της Επι-
τροπής Αγώνα. Στο πλευρό
τους βρέθηκαν συνδικαλιστές
από τον Σύλλογο Εμποροϋ-
παλλήλων, τη Γ'ΕΛΜΕ και την
ΠΟΕΣΥ καθώς και μέλη του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνη-
μόνια, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του το-
πικού πυρήνα του ΣΕΚ και της
Εργατικής Λέσχης "Υδραγωγείο". 

“Η κατάσταση είναι τραγική. Βρισκόμα-
στε στον αέρα και δεν έχουμε καμία ενημέ-
ρωση” έλεγε στην Εργατική Αλληλεγγύη,
κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης η Αγά-
πη Δινέρη, εργαζόμενη στο Καρφούρ της
Ν.Ιωνίας και μέλος της Επιτροπής Αγώνα.
“Παραμένουμε ουσιαστικά απλήρωτοι.
Έχουμε πάρει το 30% του περασμένου μή-
να. Τα λεφτά τα έχουν φυσικά. Μας πλη-
ρώνουν όμως με δόσεις για να μας δίνουν
μια ελπίδα και να μη μιλάμε. Πρέπει να
προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις. Πρέπει
να είμαστε όλοι έξω. Τα πράγματα είναι
χειρότερα από το καλοκαίρι και γι' αυτό
πρέπει να αντιδράσουμε”.

Στους Αμπελόκηπους “συγκεντρωθήκα-
με έξω από το κατάστημα εργαζόμενοι και
συμπαραστάτες από το Σύλλογο Εμποροϋ-
παλλήλων, το Συντονισμό Σωματείων και
Συλλογικοτήτων της περιοχής, τη Β' ΕΛΜΕ,
το Σωματείο Εργαζομένων του Αγ. Σάββα
και μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΠΑΜΕ και
της ΛΑΕ” μεταφέρει η Νίκη που συμμετείχε
στην κινητοποίηση μαζί με το συνεργείο
της Εργατικής Αλληλεγγύης. “Έγινε πολύ
κουβέντα με τους εργαζόμενους οι οποίοι
μας ευχαρίστησαν για τη συμπαράσταση”. 

Πλούσια ήταν η συζήτηση στη σύσκεψη
των Επιτροπών Αγώνα που πραγματοποι-
ήθηκε την επόμενη μέρα στα γραφεία του
Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων. “Από τη με-
ριά μας τοποθετηθήκαμε ότι πρέπει να πά-
με σε γενικές συνελεύσεις σε όλα τα κατα-
στήματα, με πρόταση για νέα κινητοποίηση
με στάση εργασίας την επόμενη βδομάδα
και συγκεντρώσεις έξω από τα σουπερ-
μάρκετ της εταιρίας. Η πραγματοποίηση
γενικών συνελεύσεων αυτή τη βδομάδα εί-
ναι μέσα στις αποφάσεις της σύσκεψης”
μας είπε ο Μιχάλης Βερβέρης από την Επι-
τροπή Αγώνα της Ν. Ιωνίας.

Ωστόσο, ανακοινώθηκε η έκδοση της
απόφασης από το Πρωτοδικείο Αθηνών τη

Δευτέρα 16/1, σύμφωνα με την οποία εγ-
κρίνεται το σχέδιο διάσωσης της Μαρινό-
πουλος ΑΕ. Το σχέδιο εξαγοράς από το
Σκλαβενίτη είναι ακόμα στην κόψη του ξυ-
ραφιού, η 14/2 παραμένει καταληκτική ημε-
ρομηνία για την ολοκλήρωση της συμφω-
νίας, ενώ όπως δημοσιεύεται ακόμα και η
ίδια η καθυστέρηση μπορεί να προκαλέσει
επιπλοκές στην εξαγορά. “Το γεγονός ότι
εκδόθηκε μια μέρα μετά από ό, τι προέβλε-
πε η συμφωνία με τις τράπεζες εγείρει σο-
βαρά θέματα επαναπροσδιορισμού πλευ-
ρών της συμφωνίας” λένε στελέχη του
Σκλαβενίτη στο ΑΠΕ. “Για παράδειγμα, πώς
θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι τόσο τον Δε-
κέμβριο όσο και τον Ιανουάριο και ποιος θα
επωμισθεί το κόστος αυτής της χρηματο-
δότησης;” συνεχίζει το δημοσίευμα. 

Κανένας εφησυχασμός

“Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εφη-
συχάσουμε” τονίζει ο Μ.Βερβέρης. “Ακόμα
δεν έχουμε ενημερωθεί για το τί ακριβώς
λέει η απόφαση. Χρειάζεται να μην τους
αφήσουμε να μας παραμυθιάσουν αλλά να
δώσουμε σημασία στα 'ψιλά γράμματα'.
Πρέπει να μας πουν με σαφήνεια τι θα γίνει
με τις δουλειές μας, αν θα μείνουν όλα τα
καταστήματα, τι θα γίνει με τα εργασιακά
μας δικαιώματα, τους μισθούς μας, τις
συμβάσεις” 

“Να ξαναπιάσουμε το νήμα των αγώνων
μας - να μην χαθεί ούτε μία θέση εργα-
σίας” επισημαίνουν σε κοινή τους προκή-
ρυξη ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
και η “Αντικαπιταλιστική Ανατροπή σε Καρ-
φούρ – Μαρινόπουλος”, επαναλαμβάνον-
τας το αίτημα “της κρατικοποίησης χωρίς
αποζημίωση για τον Μαρινόπουλο”. “Χρει-
άζεται όλοι να απαντήσουμε στο ερώτημα
γιατί καρκινοβατεί η συμφωνία αυτή, τη
στιγμή μάλιστα που είχε την υψηλή επο-
πτεία του Φλαμπουράρη, που είναι δίπλα
στον Τσίπρα. Η αλήθεια είναι, ό,τι και να
λένε οι υπουργοί και τα κυβερνητικά στε-

λέχη, ότι οι τράπεζες που θα χρηματοδο-
τούσαν αυτήν την συμφωνία δεν έχουν
αποφασίσει ακόμη να δώσουν δάνειο μερι-
κές εκατοντάδες εκατομμύρια χωρίς να
«εξασφαλίσουν» ότι και αυτά τα δάνεια δεν
θα είναι «κόκκινα» από την αρχή, δεν θα
έχουν δηλαδή, την τύχη των παλιότερων
δανείων” αναφέρει η προκήρυξη. 

“Και αυτό σημαίνει πως θα εξασφαλίσουν
ότι το κόστος λειτουργίας της νέας «εξυγια-
σμένης» επιχείρησης δεν θα είναι μεγάλο,
αλλά χαμηλό. Και χαμηλό κόστος λειτουρ-
γίας σημαίνει κλείσιμο καταστημάτων, απο-
λύσεις προσωπικού και μειώσεις μισθών.
Αυτό είναι το παζάρεμα που γίνεται όλους
αυτούς τους μήνες, σε κλειστές συνεδριά-
σεις, χωρίς εμάς για το δικό μας μέλλον. 

Σε αυτήν την λογική εμείς σαν εργαζόμε-
νοι δεν πρόκειται να μπούμε. Δεν μπορού-
με να μπούμε σε μια λογική, να θυσιαστούν
κάποιοι, ή να κλείσουν κάποια καταστήμα-
τα για να γλυτώσουν κάποιοι άλλοι... 

Χρειάζεται να βάλουμε μπροστά ξανά τις
επιτροπές αγώνα, και να πιέσουμε και το
επιχειρησιακό σωματείο να ξεκινήσει η δι-
κή μας δράση. Με συνελεύσεις στα μαγα-
ζιά, αλλά και συνολικά, με απεργίες, διαδη-
λώσεις, κινητοποιήσεις να βγούμε εμείς
στο προσκήνιο...

Απέναντι σε αυτά τα επιχειρηματικά σχέ-
δια που εξυφαίνονται όλο αυτό το διάστη-
μα για τη σωτηρία του Μαρινόπουλου,
υπάρχει άλλος δρόμος. Να απαιτήσουμε
την κατάσχεση της «προσωπικής» περιου-
σίας της εργοδοσίας. Και αφού δεν μπορεί
η εργοδοσία, να δώσει λύση το κράτος. Να
κρατικοποιήσει την αλυσίδα των Σούπερ
Μάρκετ, χωρίς ούτε ένα ευρώ αποζημίωση
στους ιδιοκτήτες. Με αυτόν τον τρόπο οι
εργαζόμενοι δεν χάνουμε τη δουλειά μας,
και μπορούμε να συνεχίσουμε να προσφέ-
ρουμε στον κόσμο στις γειτονιές μας, φτη-
νά προϊόντα, χωρίς την μεσολάβηση των
κερδών και της κερδοσκοπίας”.

Σ.Μ.
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Η Ιntracom μπορεί να παρουσιάζει κέρδη σε
όλες τις εταιρίες του ομίλου, επιμένει όμως και
αυτή τη χρονιά στους μειωμένους μισθούς. Οι ερ-
γαζόμενοι από τη μεριά τους, προχωράνε σε γενι-
κή συνέλευση, την Τετάρτη 18/1 (11πμ -2μμ, στο
Α5) προκειμένου να αποφασίσουν τη στάση τους.

“Κήρυξη κατ’ αρχήν 24ωρης προειδοποιητικής
Απεργίας σε όλες τις εταιρείες, τη Δευτέρα 23/1
και με προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης” προτεί-
νουν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες του αντι-
καπιταλιστικού δικτύου της Πρωτοβουλίας Γένοβα
ΙΝΤΡΑΚΟΜ. Τα αιτήματα που προβάλλουν είναι “η
εφαρμογή των παλιών κλαδικών-ομοιοεπαγγελμα-
τικών συμβάσεων για όλους τους συναδέλφους
και την επαναφορά όλων των μισθών στο επίπεδο
του 2010. Να μη γίνει καμιά απόλυση ή εξαναγκα-
σμένη ‘αποχώρηση'. Όχι στο διευθυντικό 'δικαίω-
μα' της απόλυσης με τη δικαιολογία της αξιολόγη-
σης. Να γίνεται κανονική πληρωμή των υπερωριών
με βάση το νόμο. Όχι στις ατομικές συμβάσεις.
Διεκδικούμε την υπογραφή επιχειρησιακών συλλο-
γικών συμβάσεων στη Ηoldings και στην Telecom
που να κατοχυρώνουν τα προηγούμενα”.

Επιστροφή

“Η επιστροφή των μισθών με πρώτο άμεσο βή-
μα την επιστροφή του minimum επιπέδου των μι-
σθών που προέβλεπαν οι κλαδικές-ομοιοεπαγγελ-
ματικές συμβάσεις είναι δίκαιο και ρεαλιστικό αί-
τημα και για τους εργαζόμενους στην Telecom,
όπως και για όλους τους συναδέλφους όλων των
εταιρειών. Οι αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις εί-
ναι ο μόνος τρόπος να υποστηρίξουμε αυτά τα αι-
τήματα στην πράξη και όχι στα λόγια. Δεν πρόκει-
ται να χαρίσει η εργοδοσία συλλογικές συμβάσεις
και μισθούς, ακόμη και αν γράφουν οι εταιρείες
συνεχώς κέρδη” σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η
Πρωτοβουλία Γένοβα και θυμίζει τις πλούσιες
αγωνιστικές εμπειρίες. 

“Οι συλλογικοί αγώνες μας το προηγούμενο
διάστημα (48ωρες το 2011 σε όλες τις εταιρείες,
πολυήμερη στη DEFENSE το 2012, στην ΙΝΜΑΙΝΤ
και την INTRASOFT πριν 3 περίπου χρόνια) έβα-
λαν τα φρένα στην πολιτική των μειώσεων των μι-
σθών και στις απολύσεις και δημιούργησαν ένα
τείχος στις παραπέρα επιθέσεις. Εντελώς πρό-
σφατα, πριν 1,5 μήνα η σχεδόν καθολική απόφα-
ση των συναδέλφων στην ΙΝΜΑΙΝΤ μέσα από μα-
ζική στάση εργασίας και Γενική Συνέλευση να
προχωρήσουν σε απεργία για να διεκδικήσουν
τον καθυστερούμενο μισθό και τις απλήρωτες
υπερωρίες τους, οδήγησε σχεδόν άμεσα σε συμ-
μόρφωση της εργοδοσίας. Η δε συμμετοχή μας
στις γενικές απεργίες και τις κεντρικές μάχες
ανατροφοδοτεί συνεχώς την αποφασιστικότητα,
την αγωνιστικότητα και τη συλλογικότητά μας
απέναντι και στον εργοδότη.

Μόνο με αγωνιστικές κινητοποιήσεις τόσο κεν-
τρικά, όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων, μπορούμε
να υπερασπισθούμε μισθούς και θέσεις εργασίας,
να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, να πάρουμε
πίσω όσα μας έκλεψαν τα τελευταία χρόνια, με
πρώτο και κύριο τις συλλογικές συμβάσεις”.

ΙΝΤRACOM 

Κέρδη για 
την εργοδοσία,
μειώσεις 
στους μισθούς

MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μόνη λύση ο αγώνας

14/1, Καρφούρ Αμπελοκήπων



Έ
να από τα μεγαλύτερα κα-
νόνια στον χώρο των ΜΜΕ,
είναι σε εξέλιξη, με κίνδυνο

χιλιάδες εργαζόμενοι να χάσουν τη
δουλειά τους. Πρόκειται για το ΔΟΛ
που όπως και στο Μέγκα, μπορεί να
γίνονται διάφορες ασκήσεις επί
χάρτου για τη διάσωσή του από τις
τράπεζες, κάθε μέρα όμως η κατά-
σταση χειροτερεύει για τους εργα-
ζόμενους που παραμένουν απλή-
ρωτοι για μήνες και σε ανασφάλεια.

“Ακόμη και οι πιο καλόπιστοι ερ-
γαζόμενοι στον ΔΟΛ βρίσκονται
εκτός των ορίων της όποιας καλής
πίστης τούς είχε αδικαιολόγητα
απομείνει, μετά τις εξελίξεις των τε-
λευταίων ημερών” λέει σε γράμμα
που έστειλε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη, εργαζόμενη του ΔΟΛ, που
δεν επιθυμούσε τη δημοσίευση του
ονόματός της. “Δεν πείθει πια κανέ-
ναν η τελευταία, προ διμήνου περί-
που, έγγραφη διαβεβαίωση από τη
πλευρά του εκδότη ότι «τα αμπάρια
είναι γεμάτα» και πως ακόμη και αν
το πλοίο πέσει στα βράχια, όσοι το
υπηρέτησαν θα έχουν να λαβαίνουν
τα δεδουλευμένα και τις αποζημιώ-
σεις τους. Η εν λόγω ανακοίνωση
αλλά και πολλές άλλες πριν από
αυτή που εδώ και δύο χρόνια διαβε-
βαίωναν ότι οι ταμειακές δυσκολίες
θα αναχαιτιστούν και το προσωπικό
θα εξοφληθεί, απογύμνωσαν από-
λυτα την υποκρισία του εκδότη. Η
εργοδοσία όχι μόνο απέδειξε ότι
δεν ενδιαφέρεται για τους εργαζο-
μένους της – όσους δεν απέλυσε τα
προηγούμενα χρόνια τους χρωστά-
ει δεδουλευμένα έξι μηνών - αλλά
κινείται και εκδικητικά σε βάρος
όσων έχουν κάνει επίσχεση, επιχει-
ρώντας να μπλοκάρει νομικά τη χο-
ρήγηση του σχετικού επιδόματος.” 

Οι εφημερίδες και τα σάιτ του
ΔΟΛ οδεύουν προς κλείσιμο όχι
γιατί δεν έχουν αναγνωσιμότητα, ή
επισκεψιμότητα. Ο λόγος που οδη-
γούνται στο λουκέτο είναι γιατί η
εργοδοσία, όλα τα προηγούμενα
χρόνια, για να εξυπηρετήσει τα επι-
χειρηματικά της σχέδια, πολλές φο-
ρές και τον προσωπικό πλουτισμό,
των ιδίων και ενός μικρού κύκλου
παρατρεχάμενων της, δανείστηκε
εκατοντάδες εκατομμύρια από τις
τράπεζες. Τώρα, καλούν τους εργα-
ζόμενους “να πληρώσουν το μάρ-
μαρο”. 

“Ο μόνος δρόμος που απέδωσε
αποτέλεσμα ήταν οι απεργιακές κι-
νητοποιήσεις” συνεχίζει στο γράμ-
μα της η εργαζόμενη του ΔΟΛ. “Η
πρώτη μάλιστα δεν έγινε καν. Ναι
μεν αποφασίστηκε αλλά οι συνδικα-
λιστές επικαλούμενοι διάφορες
προφάσεις καθυστέρησαν να την

προκηρύξουν. Στο μεταξύ χρόνο
διαπραγματεύτηκαν με τον Ψυχάρη
και εκείνος πλήρωσε ένα δεκαπεν-
θήμερο με αποτέλεσμα η απεργία
να ανασταλεί. Η δεύτερη διήρκησε
ένα 36ωρο και έληξε όταν η διοίκη-
ση κατέβαλε το δώρο το Χριστου-
γέννων, το οποίο νωρίτερα έλεγε
πως δεν είχε τη δυνατότητα να δώ-
σει. Είναι ολοφάνερο ότι αν οι ερ-
γαζόμενοι είχαν συνεχίσει τις κινη-
τοποιήσεις τους θα είχαν καταφέ-
ρει να πάρουν πολύ περισσότερα
από το δώρο και το μισό δεκαπεν-
θήμερο”.

Όμηροι

Στην τελευταία γενική συνέλευση
των εργαζόμενων, τα διευθυντικά
στελέχη “επέβαλλαν”, προφανώς
όχι ομόφωνα, μια διαδικασία που το
μόνο που κάνει είναι να κρατάει
τους εργαζόμενους όμηρους των
σχεδιασμών της διοίκησης Ψυχάρη
και των τραπεζιτών. Όπως συνεχίζει
η ανταπόκριση από το ΔΟΛ: “Βασι-
κός συντελεστής ο Γιάννης Πρετεν-
τέρης. Ρωτούσε, απαντούσε, διέκο-
πτε, σχολίαζε, επανερχόταν… Νόμι-
ζε κανείς ότι παρακολουθούσε την
«Ανατροπή» και όχι συνέλευση ερ-
γαζομένων. Και τελικά πέρασε κατά
πλειοψηφία η πρότασή του: Συγ-
κρότησαν μια 'διαπραγματευτική
ομάδα' που θα την αποτελούν οι
'εκπρόσωποι' των εργαζόμενων, αυ-
τοί δηλαδή που όλους αυτούς τους
μήνες το μόνο που έλεγαν ήταν
'υπομονή να έχουμε και εμπιστοσύ-
νη στο αφεντικό μας', μαζί με τους
διευθυντές των Μέσων, αυτούς δη-
λαδή που όλους αυτούς τους μήνες
υλοποιούσαν τα σχέδια της εργο-
δοσίας. Μετά από αυτό οι εργαζό-

μενοι τι πρέπει να πιστέψουν; Ότι
ξαφνικά βρίσκονται από την ίδια
πλευρά με τον εργοδότη;”

“Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η
λύση μπορεί να έρθει από τις τρά-
πεζες” λένε σε σχετική προκήρυξή
τους, οι Financial Crimes, το αντικα-
πιταλιστικό δίκτυο εργαζομένων
στα ΜΜΕ. “Να μην πάρουν οι τρά-
πεζες τον ΔΟΛ. Να τον πάρουν οι
εργαζόμενοι στα χέρια τους και να
τον δουλέψουν αυτοί αφού αφεντι-
κά, τραπεζίτες και κυβέρνηση είναι
ανίκανοι να εξασφαλίσουν τις δου-
λειές εκατοντάδων εργαζόμενων”
τονίζουν μεταξύ άλλων και υπενθυ-
μίζουν:

“Ο κλάδος έχει εμπειρία από τέ-
τοιους αγώνες. Με κορυφαίο παρά-
δειγμα την ΕΡΤ και τον αγώνα ενάν-

τια στο μαύρο...έχουμε παρακατα-
θήκη τον αγώνα στον Ελεύθερο Τύ-
πο, στο Άλτερ και στην Ελευθερο-
τυπία. Με αυτές τις εμπειρίες, χρει-
άζεται να κινηθούμε αποφασιστικά
όχι μόνο στον ΔΟΛ, αλλά σε όλα τα
'μαγαζιά' που κινδυνεύουν με λου-
κέτο, σε αυτήν την κατεύθυνση και
με την στήριξη όλου του κλάδου”. 

Με αυτή την προοπτική οι Finan-
cial Crimes έχουν ήδη ξεκινήσει
εξορμήσεις και περιοδείες σε ΜΜΕ.
Ταυτόχρονα καλούν όλα τα αγωνι-
στικά κομμάτια εργαζομένων τόσο
από το ΔΟΛ όσο και συνολικά του
κλάδου, σε εκδήλωση που θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σάββατο 28/1, στις
11πμ, στην ΕΣΗΕΑ.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Στάση εργασίας από τις 11πμ
μέχρι το τέλος της βάρδιας,
πραγματοποιούν οι εργαζόμε-
νοι των δήμων, την Τετάρτη
18/1. Συγκέντρωση θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 12μες στο
υπουργείο Εργασίας.

Η ΠΟΕ ΟΤΑ, στο διεκδικητικό
πλαίσιο της κινητοποίησης
απαιτεί την άμεση υπογραφή
ΣΣΕ, καμία απόλυση συμβασι-
ούχων και την άμεση λήψη κι
εφαρμογή μέτρων προστασίας
των εργαζομένων από εργατικά
ατυχήματα.

“Καμία αναμονή, η ελπίδα
στους αγώνες μας!” λέει σε
προκήρυξή του το αντικαπιταλι-
στικό δίκτυο στους ΟΤΑ, “Σκου-
πιδιάρα” διεκδικώντας “μαζικές
προσλήψεις μόνιμων υπαλλή-
λων για να στελεχωθούν όλες οι
κοινωνικές υπηρεσίες και να
βρουν δουλειά οι άνεργοι”. 

“Στους ΟΤΑ οι ελλείψεις και
σε προσωπικό και σε χρηματο-
δότηση χειροτερεύουν τη ζωή
για όλη την κοινωνία. Οι ελλεί-
ψεις ανέρχονται σε 30.000 και
'καλύπτονται' με συμβασιού-
χους κάποιων μηνών, με πετσο-
κομμένα μεροκάματα και εργα-
σιακά δικαιώματα.

Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοι-
ας, προγράμματα στήριξης, δη-
μοτικά ιατρεία, παιδικοί σταθμοί
και βρεφοκομεία, δομές και
υποδομές που σε καιρό κρίσης
είναι όσο ποτέ απαραίτητες για
τους φτωχούς-άνεργους-ηλικιω-
μένους σε κάθε δήμο, είναι υπο-
στελεχωμένα και υποχρηματο-
δοτούμενα όσο ποτέ. 

Το δημόσιο αγαθό της καθα-
ριότητας παρέχεται με εξαιρετι-
κές δυσκολίες και κινδύνους
έως και θανατηφόρους για τους
εργαζόμενους λόγω ελλείψεων
σε προσωπικό και μη εφαρμο-
γής της Νομοθεσίας για την
Υγιεινή και Ασφάλεια,ενώ είναι
από τα φιλέτα για ιδιωτικοποί-
ηση... Καλούμε την ΠΟΕ-ΟΤΑ
να προχωρήσει  άμεσα στην ορ-
γάνωση 24ωρης απεργίας με
την προοπτική κλιμάκωσης τον
Φλεβάρη, που χρειάζεται ο κλά-
δος για να κερδίσει. Διεκδικού-
με από την ΑΔΕΔΥ να προκηρύ-
ξει απεργία σε όλο το Δημόσιο
ενώνοντας τις διεκδικήσεις των
επιμέρους κλάδων για προσλή-
ψεις χιλιάδων” τονίζουν οι αγω-
νιστές και οι αγωνίστριες της
“Σκουπιδιάρας”.

ΠΟΕ ΟΤΑ
Στάση
εργασίας
18/1

Οι εργαζόμενοι του Athens Ledra είναι εδώ. Την Τετάρτη 25 Γενά-
ρη οργανώνουν συμβολικό κλείσιμο της λεωφόρου Συγγρού στο
ύψος του ξενοδοχείου, στις 12 το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα συγκεν-
τρωθούν στο υπουργείο Εργασίας στις 3μμ. Στο υπουργείο καλούν
ακόμα τόσο το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού-Τουρισμού-
Ξενοδοχείων, όσο και άλλα επιχειρησιακά σωματεία ξενοδοχείων. 

Στην κινητοποίηση καλεί και η «Καμαριέρα», το αντικαπιταλιστικό
δίκτυο εργαζόμενων στον επισιτισμό, καθώς και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Νέου
Κόσμου-Κουκακίου και Πετραλώνων. 

Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι του Athens Ledra βρίσκονται σε κινη-
τοποιήσεις από τα τέλη Μάη του 2016 όταν ο ιδιοκτήτης Παρα-
σκευαΐδης αποφάσισε το ξαφνικό κλείσιμο του ξενοδοχείου, αφήνον-
τας απλήρωτους τους εργαζόμενους. Από τότε, με τη στήριξη πολ-
λών σωματείων, οι εργαζόμενοι παλεύουν για να μην κλείσει η επιχεί-
ρηση, να μην χάσουν τις θέσεις τους και να πληρωθούν τα δεδουλευ-
μένα τους. Μέχρι και στην Κύπρο, όπου μένει ο ιδιοκτήτης, βρέθηκαν
για να διαδηλώσουν. 

Σύσκεψη της «Καμαριέρας» θα γίνει την Πέμπτη 19/1 στις 6μμ στο
Εργατικό Κέντρο Αθήνας. 

Athens Ledra

Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη 

Να τον πάρουν οι εργαζόμενοι

Απεργία στο ΔΟΛ τον Μάρτη του 2013
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Μαζική και δυναμική ήταν η κινητοποίηση που οργάνωσαν φορείς
της Ειδικής Αγωγής μαζί με γονείς την Δευτέρα 16 Γενάρη στο υπουρ-
γείο Υγείας. Οι εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή καταγγέλλουν ότι μέσα
στις γιορτές η κυβέρνηση αποφάσισε αιφνιδιαστικά να εντάξει την ειδι-
κή αγωγή στις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ. Στόχος είναι οι θεραπευτές ειδι-
κής αγωγής να υπογράφουν ατομικές συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ. Nέα
κινητοποίηση θα γίνει την Παρασκευή 20/1 στις 12 το μεσημέρι έξω
από το υπουργείο. 

Σε ανακοίνωσή της η Αριστερή Πρωτοβουλία στην Ειδική Αγωγή ανα-
φέρει: «οι τιμές του ΕΟΠΥΥ θα είναι πολύ χαμηλές (ήδη το 1,23 ευρώ
ήταν εξευτελιστικό και τα 15 ευρώ κατώτερα του πραγματικού κόστους
της συνεδρίας) και τα χρήματα θα δίνονται στα κέντρα μετά από μήνες…
Θα μειωθούν πολύ οι μισθοί μας. Πολλά μικρά κέντρα θα κλείσουν, τα
παιδιά θα συγκεντρωθούν στα μεγαλύτερα κέντρα/αλυσίδες και οι αυτο-
απασχολούμενοι θα βρεθούν εργαζόμενοι σε αυτά με μισθούς ψίχουλα.

Ήδη σε πολλά κέντρα έχουν γίνει συζητήσεις για μειώσεις, απολύσεις
κ.ά., ενώ οι γονείς αγωνιούν γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει». 

Τα παραπάνω επιβεβαίωσαν με δηλώσεις τους εργαζόμενοι που συμ-
μετείχαν στη διαδήλωση. Η Μαρίνα Μάγκλαρη, ψυχολόγος-δραματοθε-
ραπεύτρια μας είπε: «Το κράτος θέλει να κάνει ατομικές συμβάσεις με
τον κάθε θεραπευτή. Αυτό σημαίνει ότι κατεβαίνει πάρα πολύ το ποσό
που θα δίνεται στο θεραπευτή και τα χρήματα θα δίνονται το λιγότερο
σε τρεις μήνες-και αν δοθούν. Αυτό σημαίνει ότι θα διαλυθούν και οι
θεραπευτικές σχέσεις των παιδιών με τους θεραπευτές που δεν θα κά-
νουν σύμβαση. Έχουμε χτίσει σχέσεις με τα παιδιά και τους γονείς
τους, πάνω σε αυτό βασίζεται η ίδια η θεραπεία τους. Επίσης, σημαίνει
ότι γονείς που χρειάζεται να κάνουν διαφορετικές θεραπείες για τα
παιδιά τους θα πρέπει να τα πηγαίνουν σε διαφορετικά μέρη με ό, τι
αυτό σημαίνει από άποψη χρόνου, κόστους και κούρασης. Η ατομική
σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ για τους θεραπευτές σημαίνει ότι δεν θα μπο-
ρεί να επιβιώσει κανείς, ειδικά με τις καθυστερήσεις που θα υπάρχουν
και με τις χαμηλές αποδοχές. Η πλειοψηφία των γονιών είναι μαζί μας».   

Ο Παναγιώτης Κοκμοτός, λογοθεραπευτής πρόσθεσε: «Όλοι οι σύλ-
λογοι ειδικής αγωγής, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές είμαστε
εδώ, μαζί μας είναι και γονείς». 

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και φοιτητές από σχετικές με τον
κλάδο σχολές. Ο Αλέξανδρος Τσίχλας, φοιτητής Εργοθεραπείας δήλω-
σε στην ΕΑ: «Είναι πολύ κρίμα και σε αυτό το κομμάτι να γίνονται περι-
κοπές. Μιλάμε για μια πολύ ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα που έχει ήδη
πολλές ανάγκες και θα έπρεπε να αυξηθούν οι παροχές προς αυτούς.
Τουναντίον, βλέπουμε τέτοιες πρωτοβουλίες από το υπουργείο που
μας λυπούν όλους και μας φέρνουν στη σημερινή κινητοποίηση».

Νεκτάριος Δαργάκης

Οργή επικρατεί ανάμεσα στους για-
τρούς για το ασφαλιστικό, τη διάλυση
του ταμείου τους (ΤΣΑΥ) και το πετσό-
κομμα των συντάξεων που προωθεί η κυ-
βέρνηση μετά την ψήφιση του νόμου Κα-
τρούγκαλου. Η Ένωση γιατρών Αθήνας
(ΕΙΝΑΠ) συνεδρίασε τη Δευτέρα 16/1 με
κυρίαρχο θέμα αυτό. 

Ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός στο Γεν-
νηματά μας έδωσε την παρακάτω αντα-
πόκριση. «Ήταν πολύ κρίσιμη η χτεσινή
συνεδρίαση. Τι σημαίνει το ασφαλιστικό;
Μπορεί να ήσουν 35 χρόνια ασφαλισμέ-
νος στο ΤΣΑΥ, να υπηρετείς στο δημό-
σιο νοσοκομείο, να έχεις χιλιάδες ευρώ
κρατήσεις κάθε μήνα για το ΤΣΑΥ, αλλά
το ταμείο έχει καταργηθεί με το ασφαλι-
στικό του Κατρούγκαλου. 

Τώρα καλούνται, εξατομικευμένα, οι
γιατροί που είναι πάνω από είκοσι χρό-
νια να διαλέξουν. Θέλουν να έχουν και
ένα ταμείο που λέγεται ΤΣΑΥ, θα πρέπει
να δίνουν 600 ευρώ το μήνα από την
τσέπη τους. Δεν θέλουν;  (Η πλειοψηφία
των γιατρών μέσα στα νοσοκομεία μας
δηλώνει ότι δεν μπορεί να δίνει αυτά τα
λεφτά κάθε μήνα μέχρι να πάρουν σύν-
ταξη) τότε θα πάρουν μια μονή σύνταξη,
την εθνική, μαζί με το ποσοστό αναπλή-
ρωσης. Τα νούμερα λένε ότι για 35 χρό-
νια δουλειάς θα είναι μεικτά 2000 ευρώ
το μήνα, ενώ αν διαλέξεις να δίνεις για x
χρόνια 600 ευρώ το μήνα, θα πάρεις
3000 ευρώ μεικτά. Μιλάμε για καταλή-
στευση των αποθεματικών των ταμείων
μας και ληστεία όλων των κρατήσεων
που γινόντουσαν τόσα χρόνια. 

Όλοι συμφωνούν ότι αυτός ο νόμος
πρέπει να μείνει στα χαρτιά. Εμείς ως
Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή προ-
τείναμε ανοιχτά συνελεύσεις στα νοσο-
κομεία για να ενημερωθούν όλοι οι συ-
νάδελφοι. Στο Γεννηματά θα κάνουμε
την επόμενη εβδομάδα. Και γρήγορα,
στα τέλη Γενάρη, να κάνουμε μια μαζική
συνέλευση στο αμφιθέατρο του Σωτη-
ρία, όπως έχουμε ξανακάνει και μετά μια
24ωρη προειδοποιητική απεργία. 

Σε αυτό μπήκαν δεύτερες σκέψεις και
από τις παρατάξεις της αριστεράς. Να
δούμε τι λένε και οι υπόλοιπες Ενώσεις
και η ΟΕΝΓΕ που έχει συνεδρίαση την
Πέμπτη 19/1. Το ΠΑΜΕ έλεγε ότι είμαστε
θετικοί για κινητοποιήσεις αλλά μήπως
πρώτα να κάνουμε μια στάση εργασίας,
να ζεστάνουμε το κλίμα και μετά να κά-
νουμε τη Γενική Συνέλευση. Μπήκαν
πολλά «αν». Δεν πρέπει να υπάρχει κα-
μιά αναμονή. Αυτό που χρειάζεται είναι
να μπουν μπροστά οι συνδικαλιστικές
ενώσεις και να οργανώσουν τη μάχη.
Ένα τελευταίο είναι ότι χρειάζεται να
δούμε ότι η ΑΔΕΔΥ στο Γενικό Συμβού-
λιο που έρχεται θα κλιμακώσει με Γενική
Απεργία, να λειτουργήσει σαν ομπρέλα
όλων των κινητοποιήσεων». 

Όχι άλλο τσεκούρι στην Ειδική Αγωγή

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Πανελλαδική κινητοποίηση στη Λάρισα 1/2
EINAΠ Κάτω 
τα χέρια από 
τις συντάξεις

Π
ανελλαδική θα είναι η συμμετοχή στο
Καραβάνι της Υγείας στη 1 Φλεβάρη
στη Λάρισα μετά την απόφαση της

ΠΟΕΔΗΝ για στάση εργασίας 7πμ με 3μμ για
τα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα και 9πμ με 3μμ
για τα νοσοκομεία στη Θεσσαλία. Η διαδήλω-
ση θα ξεκινήσει στις 9πμ από το Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο στη Λάρισα, θα διανύσει
απόσταση 7 χιλιομέτρων περνώντας από όλες
τις υγειονομικές μονάδες της πόλης και θα
καταλήξει στην κεντρική πλατεία. 

Την Τρίτη 17/1 το μεσημέρι σε εξέλιξη ήταν
σύσκεψη για την οργάνωση του συλλαλητηρί-
ου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Την κινη-
τοποίηση στηρίζει και το Συντονιστικό των Νο-
σοκομείων. Ήδη έχει κυκλοφορήσει ανακοί-
νωση που διακινείται σε όλους τους χώρους
της υγείας, προτείνει μαζική συμμετοχή στο
Καραβάνι και συνέχεια με απεργιακή κλιμάκω-
ση. Ανάμεσα σε άλλα αναφέρει: «Ήρθε η ώρα
να κλιμακώσουμε και να σπάσουμε το μνημο-
νιακό μπλόκο στις προσλήψεις και την χρημα-
τοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών, όπως
της υγείας που τόσο είναι αναγκαία. Με τους
αγώνες μας μπορούμε να σπάσουμε στην
πράξη τις επιταγές της τρόικας και των μνη-
μονίων και να επιβάλουμε τις δικές μας λύ-
σεις. Με τέτοιους επίμονους αγώνες κρατάμε
ακόμα στην δουλειά ένα μεγάλο κομμάτι των
επικουρικών, παρά τα πισωγυρίσματα της κυ-
βέρνησης. 

Η 1 Φλεβάρη να γίνει βήμα αγωνιστικής συ-
νέχειας και κλιμάκωσης. Σε κάθε σωματείο, σε
κάθε νοσοκομείο να κινηθούμε γρήγορα και

αποφασιστικά, για να οργανώσουμε την επιτυ-
χία της. Με συνελεύσεις, περιοδείες, συζητή-
σεις, απεργιακές επιτροπές να ξεσηκώσουμε
τα νοσοκομεία μας. Να οργανώσουμε μαζικά
την συμμετοχή μας στα πούλμαν για το πα-
νελλαδικό απεργιακό συλλαλητήριο στην Λά-
ρισα. Να διεκδικήσουμε για το καραβάνι της
υγείας νέους απεργιακούς σταθμούς στα
Γιάννενα, στην Κρήτη και αλλού. Και ταυτό-
χρονα από τις ομοσπονδίες της υγείας ΠΟΕ-
ΔΗΝ - ΟΕΝΓΕ συντονισμένη απόφαση για νέα

48ωρη πανυγειονομική πανελλαδική απεργία
και από ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ νέα πανεργατική απερ-
γία. Μόνο έτσι θα αναγκάσουμε κυβέρνηση
και δανειστές να αποδεχτούν το σπάσιμο της
απαγόρευσης των μαζικών προσλήψεων μόνι-
μου προσωπικού και την αύξηση της κρατικής
χρηματοδότηση στα δημόσια νοσοκομεία, με
βάση τις ανάγκες της κοινωνίας για δημόσια
δωρεάν υγεία και περίθαλψη».

O Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του σω-
ματείου εργαζόμενων στον Άγιο Σάββα και μέ-
λος του Συντονιστικού Νοσοκομείων μας είπε:
«Θα οργανώσουμε Γενική Συνέλευση την επό-
μενη εβδομάδα μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ
που έχουμε σήμερα (σ.σ. Τρίτη 17/1). Θέλουμε
να έχει επιτυχία η κινητοποίηση του Καραβανι-
ού. Αυτές οι απεργιακές δράσεις ξεσηκώνουν
τους συναδέλφους και βάζουν πίεση στις ηγε-
σίες των Ομοσπονδιών μας να κλιμακώσουν.
Συνεχίζουμε τον αγώνα για μαζικές προσλή-
ψεις που πραγματικά επείγουν και αύξηση της
χρηματοδότησης. Το Συντονιστικό των Νοσο-
κομείων θα στηρίξει πανελλαδικά τη συμμετο-
χή στο Καραβάνι, θα οργανώσει και από τα κά-
τω και μέσα στα ΔΣ την προσπάθεια για μαζι-
κή συμμετοχή με πούλμαν από όλα τα νοσοκο-
μεία. Παρέμβαση θα κάνουμε και στο Γενικό
Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ την Τετάρτη 10πμ
στο Νοβοτέλ. Διεκδικούμε την απεργιακή κλι-
μάκωση και για προσλήψεις και για χρηματο-
δότηση και για την επίθεση στο ασφαλιστικό».  

Συνέλευση του Συντονιστικού Νοσοκομείων
θα γίνει στις 24/1 στο Αμφιθέατρο του Άγιου
Σάββα. 

Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας, 16/1
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Ο
καιρός τις προηγούμενες μέρες οδήγησε στο να
έχουμε μια μίνι ενεργειακή κρίση. Ήταν η δεύτε-
ρη φορά σε λίγες μέρες. Η προηγούμενη ήταν

την Παραμονή των Χριστουγέννων. Η ενεργειακή κρίση είχε δυο σκέλη. Το
ένα σκέλος έχει να κάνει με τα δίκτυα των πόλεων, τα οποία είναι παλιά και
σαραβαλιασμένα, άρα και ευάλωτα. Προφανώς τα προβλήματα θα μπορού-
σαν να λυθούν αν υπήρχαν περισσότερα συνεργεία εξυπηρέτησης ώστε μια
διακοπή της μισής ώρας να μην γίνεται 2 ή 3 ώρες. 

Αυτό έχει να κάνει με το εσωτερικό της ΔΕΗ και το προσωπικό που δεν
έχει πια. Το προσωπικό απλά μεγαλώνει ηλικιακά, δεν ανανεώνεται πλέον
αφού τα πάντα περνάνε στους εργολάβους.

Το μεγάλο παιχνίδι όμως παίζεται στα δίκτυα μεταφοράς. Εκεί προκλήθηκε
το σοβαρό πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης. Δηλαδή ότι η ΔΕΗ δεν μπο-
ρούσε να τροφοδοτήσει τη χώρα. Φτάσαμε σε οριακό σημείο να μην έχουμε
ρεύμα, ενώ είχαν προβλέψει τον καιρό και είχαν προβλέψει τις ανάγκες για
υψηλά φορτία, δεν έκαναν τίποτα. Την ίδια στιγμή η ΔΕΗ έχει 5 λιγνιτικές μο-
νάδες εκτός συστήματος. Τρεις από βλάβη και δυο λόγω συντήρησης. Το
σύστημα παραγωγής είναι ερείπιο. Προφανώς είναι ξεκάθαρο πως είναι συγ-
κεκριμένες πολιτικές που το διατηρούν έτσι. 

Όμως την ίδια στιγμή πουλάμε ρεύμα στο εξωτερικό. Φτάσαμε στο μέτρο
της διακοψιμότητας της βιομηχανίας για να αντιμετωπίσουμε την κρίση μόνο
και μόνο για να συνεχίσουμε να πουλάμε. Με το σκηνικό αυτό εμφανίστηκε
το πραγματικό ενεργειακό προφίλ της χώρας το οποίο έχει προκληθεί από
τις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων και των διοικήσεων της ΔΕΗ. 

Δυστυχώς η ΓΕΝΟΠ που θα μπορούσε να παρέμβει σε όλο αυτό δεν το
κάνει. Εμείς σαν παράταξη προσπαθούμε να πολιτικοποιούμε τα αιτήματά
μας. Ούτως ή άλλως πίσω από όλο αυτό οι λόγοι είναι πολιτικοί. Γι' αυτό κα-
λούμε τους εργαζόμενους να αντιδράσουν συνολικότερα.

Επάρκεια

Όταν δίναμε τις μάχες ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις λέγαμε ότι μετά από
λίγο καιρό θα φτάσουμε να μην έχουμε ενεργειακή επάρκεια και δυστυχώς
δικαιωθήκαμε απόλυτα. Αυτή η στιγμή έφτασε. 

Και επειδή θα ξαναέρθουν τέτοια πράγματα, κρύα ή καύσωνας, πάλι θα
ξαναβρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Και κάθε κρίση που προκύπτει είναι
πιο δύσκολη να αντιμετωπιστεί από την προηγούμενη. Είναι νομοτέλεια ότι
κάποια στιγμή όλο το σύστημα θα κρεμάσει.

Τώρα η μοναδική λύση που επιλέγουν τεχνικά είναι να κόψουν τον κόσμο
από το δίκτυο. Αν είναι να τροφοδοτήσεις 10.000 φορτίο, κόβεις τα τρία. Αυ-
τή η λύση είναι τριτοκοσμική.

Η μοναδική απάντηση σε όλα αυτά δεν είναι τεχνική, είναι πολιτική. Είναι η
αντίσταση και ο αγώνας απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Πρέπει να διεκδική-
σουμε μια πολιτική που θα εμπεριέχει τον δημόσιο χαρακτήρα των αγαθών
όπως είναι το ρεύμα. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα ποιος προηγείται; Ένας
λαός ολόκληρος ή τα ιδιωτικά συμφέροντα; Προφανώς και η τωρινή κυβέρ-
νηση δεν απαντάει προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων. Εμείς θέλουμε
να επιβάλλουμε πως όλα αυτά πρέπει να κινούνται προς όφελος των απλού
κόσμου. Γιατί σε λίγο θα καταλήξουμε, η ενέργεια να είναι ένα πανάκριβο
αγαθό και θα έχουν ρεύμα μόνο όσοι θα μπορούν να το πληρώσουν. Αυτό εί-
ναι κάτι που έχει ταξικό πρόσημο απευθείας. 

Ωστόσο η ΔΕΗ μπορεί ακόμα και λειτουργεί. Ακόμα και χρεωμένη κατά
50% από τους μεγάλους μπαταχτσήδες, τις μεγάλες βιομηχανίες και τους
οργανισμούς, και ερειπωμένη, μπορεί να στηρίζει κατά 90% το ηλεκτρικό σύ-
στημα της χώρας. Είναι αυτός ο δημόσιος χαρακτήρας, και όχι οι έξυπνες δι-
οικήσεις, που της δίνει την δυναμική αυτή.  Αυτό σε λίγο θα σταματήσει με
την επιβολή της ΕΕ. Οδηγούν τη ΔΕΗ στη συνολική κατάρρευση.

Είναι θέμα της αριστεράς να διατυπώσει έναν ενωτικό, μη σεχταριστικό
λόγο, ένα μέτωπο ανοιχτό και πλατύ έτσι ώστε να συσπειρώσουμε τον κόσμο
στις συγκεκριμένες διεκδικήσεις. Αυτοί που εκφράζουμε την άλλη αριστερά
πρέπει να βάλουμε στην άκρη τις παιδικές μας ασθένειες. Πρέπει πλέον να
περάσουμε στο επίπεδο των απαντήσεων.

Θοδωρής Στρίγκος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 
εργαζόμενος στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ

Η
μεγάλη χιονόπτωση των προηγούμενων
ημερών έφερε στην επιφάνεια την τραγι-
κή κατάσταση του σιδηροδρόμου. Γέμι-

σαν οι τηλεοράσεις με κάθε λογής «αναλυτές» και «λά-
τρεις» του τρένου. Το παράδοξο είναι ότι σχεδόν όλοι
τους στήριζαν και στηρίζουν τις αντισιδηροδρομικές
πολιτικές που τον οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση.

Η ιστορία δείχνει ότι ο σιδηρόδρομος είναι το μόνο
ΜΜΜ που κινούνταν ακόμη και στα πιο ακραία καιρικά
φαινόμενα. Τελευταίο παράδειγμα η προεκλογική πε-
ρίοδος του 2004, όταν ο μετέπειτα πρωθυπουργός Κ.
Καραμανλής μετακινούνταν στη Δυτική Μακεδονία με
το μόνο μέσο που κυκλοφορούσε, το τρένο. Από τότε
βέβαια, πολλά έγιναν.

Η απαξίωση του ελληνικού σιδηροδρόμου αρχίζει
χρονικά, τη δεκαετία του ‘90, επί Μητσοτάκη. Τότε απο-
φασίζεται στην Ε.Ε. η οδηγία 91/440 για την απελευθέ-
ρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Παρά τις διά-
φορες δηλώσεις που έκαναν για «εσωτερική κατανάλω-
ση», όλες οι κυβερνήσεις (Παπανδρέου, Σημίτη, Καρα-
μανλή, Παπανδρέου, Σαμαρά, Τσίπρα) από τότε μέχρι
σήμερα, υπηρέτησαν τη διάλυση του σιδηροδρόμου, σε
όφελος εργολάβων, κατασκευαστών, αυτοκινήτων κ.α. 

Οι σιδηροδρομικοί δεν εκπλαγήκαμε από τα προβλή-
ματα που ανέδειξε το χιόνι. Παρά τις τεράστιες προ-
σπάθειες που καταβάλλουν καθημερινά, για να κρατή-
σουν το σιδηρόδρομο όρθιο και ανοιχτό, είναι καθημε-
ρινός ο φόβος για σοβαρό ατύχημα ή και «μπλάκ
άουτ». Το νομοθετικό πλαίσιο αρχίζει με την παραπάνω
οδηγία και ολοκληρώνεται με το τρίτο μνημόνιο της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Οι πιο σημαντικές επιπτώ-
σεις που είχαν αυτές οι πολιτικές για το σιδηρόδρομο,
είναι:

1. Έκλεισε το 1/3 του δικτύου. Αυτό είχε σαν συνέ-
πεια το κλείσιμο του 40% των σιδηροδρομικών σταθ-
μών και την κατάργηση (και όπου δεν καταργήθηκαν,
λειτουργούν τυπικά) των Τμημάτων συντήρησης γραμ-
μής, μεταλλικών κατασκευών (ΤΜΚ) και ηλεκτρικών εγ-
καταστάσεων (ΤΗΕ)...

2. Με αποκορύφωμα το ν. 3891/10 όπου εκδιώχτηκαν
βίαια σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου πάνω από
1500 επαγγελματίες σιδηροδρομικοί, ο σιδηρόδρομος
σήμερα λειτουργεί με καλυμμένες μόλις το 40% των
πετσοκομμένων οργανικών θέσεων του ν. 3891/10. Τα
συγκροτήματα γραμμής είναι άδεια προς δόξα των ερ-
γολάβων, τα μηχανεργοστάσια άδεια επίσης με αποτέ-
λεσμα να υπάρχει αδυναμία συντήρησης του τροχαίου

υλικού, ενώ σταθμάρχες, κλειδούχοι, μηχανο-
δηγοί, προσωπικό αμαξοστοιχιών ελάχιστοι,
υπερβάλλουν εαυτόν εργαζόμενοι κατά πα-

ράβαση των κανόνων εργασίας. Κενά υπάρχουν ακόμη
και στη Διοίκηση (Προμήθειες, Λογιστήριο κ.α.) με απο-
τέλεσμα συνάδελφοι να αυτοσχεδιάζουν ή και να εργά-
ζονται σε διπλά αντικείμενα.

3. Η πολυδιάσπαση του ενιαίου ΟΣΕ, δημιούργησε
σοβαρά προβλήματα… Στο σιδηρόδρομο σήμερα λει-
τουργούν: ο ΟΣΕ (με τη θυγατρική του ΕΡΓΟΣΕ), η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η ΕΕΣΣΤΥ και η ΓΑΙΑΟΣΕ. Αν σε αυτές προ-
σθέσουμε και κάποιες ανεξάρτητες (;) αρχές, όπως η
ΡΑΣ, τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι από πολύ δύσκολο
έως αδύνατο να υπάρξει συντονισμός για την αντιμε-
τώπιση των μεγάλων σιδηροδρομικών προβλημάτων.

4. Η απόφαση Ε.Ε. και όλων των ελληνικών κυβερνή-
σεων μέχρι σήμερα, για ιδιωτικοποίηση τμημάτων του
σιδηροδρόμου, υπηρετήθηκε με την απαξίωσή του. Ο
άλλοτε «ακριβός» ΟΣΕ, έπρεπε να τεμαχιστεί και να
απαξιωθεί ώστε να γίνει «φτηνός» για τους αγοραστές
του. Ο Οργανισμός που άλλοτε απασχολούσε 14.500
εργαζόμενους και είχε τέτοια τεχνογνωσία ώστε να
αναλαμβάνει σιδηροδρομικά έργα όπως η ανακαίνιση
της γραμμής Οινόης – Τιθορέας, ο Οργανισμός που
κατείχε ISO για την κατασκευή τροχαίου υλικού, διαλύ-
θηκε για να εξυπηρετηθεί η ιδιωτικοποίησή του.

Σημαντικό ρόλο στην αποδιοργάνωση του σιδηρο-
δρόμου, παίζουν και οι διεταιρικές συμβάσεις που υπο-
γράφονται ανάμεσα στις υπάρχουσες εταιρείες (π.χ.
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ), συμβάσεις οι οποίες δεν
έχουν ως γνώμονα την εξυπηρέτηση της λειτουργίας
του σιδηροδρόμου ως το πιο ασφαλές και οικονομικό
ΜΜΜ, αλλά με το κουκούλωμα των προβλημάτων στο-
χεύουν στην προσέγγιση αγοραστών. Ήδη η ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ έχει ξεπουληθεί στο δημόσιο ιταλικό σιδηρόδρομο
και ακολουθεί η ΕΕΣΣΤΥ.

5. Ο πολυδιαφημισμένος εκσυγχρονισμός του σιδη-
ροδρόμου σε υποδομές αλλά και τροχαίο υλικό, αφού
κατασπατάλησε δις ευρώ σε ντόπιους εργολάβους, σε
SIEMENS κ.α., άφησε το σιδηρόδρομο χωρίς επαρκώς
συντηρημένο δίκτυο και χωρίς τροχαίο υλικό.

Μπορούμε να πούμε λοιπόν αποδεδειγμένα ότι για
τα τελευταία προβλήματα του σιδηροδρόμου, πολύ λι-
γότερο έφταιξε ο «κακός μας ο καιρός»! 

Παναγιώτης Τερζόγλου, Εκπρόσωπος της 
Ριζοσπαστικής Κίνησης Σιδηροδρομικών (ΡΙ.Κ.ΣΙ)

Ο «κακός μας ο καιρός» 
είναι οι ιδιωτικοποιήσεις 
και οι περικοπές

Σχολεία, σιδηρόδρομοι, ΔΕΗ, ΗΣΑΠ, OTA… Για τα 

τεράστια προβλήματα των τελευταίων βδομάδων δεν

φταίει μόνο ο χιονιάς. Φταίνε οι ιδιωτικοποιήσεις και

οι περικοπές που διαλύουν υποδομές και υπηρεσίες. 

Σε αυτή τη σελίδα, ο Θοδωρής Στρίγκος, εργαζόμενος

στην ΔΕΗ και ο Παναγιώτης Τερζόγλου, εργαζόμενος

στον ΟΣΕ μιλάνε στον Κυριάκο Μπάνο.

ΔΕΗΟΣΕ
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Η
Novartis δεν είναι εξαίρεση. Η
κερδοσκοπία, οι εκβιασμοί
απέναντι στους ασθενείς, η

συστηματική ληστεία των ασφαλιστι-
κών ταμείων, οι παραχαραγμένες
"επιστημονικές" μελέτες, οι ύποπτες
διασυνδέσεις με τις δημόσιες υπη-
ρεσίες και τις κυβερνήσεις, είναι ο
κανόνας για τις φαρμακευτικές εται-
ρείες.

Το πιο διάσημο παράδειγμα κερ-
δοσκοπικής αναλγησίας αποτελεί δί-
χως αμφιβολία ο Μάρτιν Σκρέλι, ο
"πιο μισητός άνθρωπος του κό-
σμου", σύμφωνα με τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, το αφεντικό της φαρ-
μακευτικής εταιρείας Turing που αύ-
ξησε την τιμή του Daraprim, ενός
φαρμάκου που χρησιμοποιείται κύ-
ρια από τους οροθετικούς, κυριολε-
κτικά "εν μία νυκτί" 5456% πάνω. 

Από επιχειρηματική άποψη, μέχρι
να το αγοράσει η Turing, το Dara-
prim ήταν αδιάφορο: ένα πανάρχαιο
φάρμακο (πήρε για πρώτη φορά
άδεια στις ΗΠΑ το 1953), με ληγμέ-
νες πατέντες και χαμηλή κυκλοφο-
ρία. Και ακριβώς επειδή ήταν αδιά-
φορο δεν υπήρχαν και γενόσημα. Ο
Σκρέλι πλήρωσε όλα και όλα 55 εκα-
τομμύρια δολάρια για να το αγορά-
σει από την Impax Laboratories, την
εταιρεία που το παρήγαγε. Η συμ-
φωνία αγοράς προέβλεπε τον δρα-
στικό περιορισμό της κυκλοφορίας
του -το Daraprim σταμάτησε να που-
λιέται από τα κανονικά φαρμακεία
και η προμήθειά του έγινε δυνατή
μόνο από τα εξειδικευμένα πρατή-
ρια σπάνιων φαρμάκων. Τον Σεπτέμ-
βρη του 2015, μόλις εξαντλήθηκαν
τα στοκ ο Σκρέλι ανέβασε την τιμή
από τα 13.5 δολάρια ανά χάπι στα
750. Η προκλητική αυτή κερδοσκο-
πία ανάγκασε και την Χίλαρι Κλίντον

(την βασική διεκδικήτρια του χρί-
σματος του Δημοκρατικού Κόμμα-
τος την εποχή εκείνη) και τον Ντό-
ναλντ Τραμπ όχι μόνο να τον καταγ-
γείλουν, αλλά και να υποσχεθούν
μέτρα για τον έλεγχο των τιμών των
φαρμάκων.

Ο Σκρέλι και το Daraprim, όμως,
ήταν απλά και μόνο η κορυφή του
παγόβουνου. Στην ουσία όλες οι
φαρμακευτικές βιομηχανίες -μικρές
και μεγάλες- χρησιμοποιούν συστη-
ματικά τις ίδιες ακριβώς μεθόδους.
Μόνο που το κάνουν, συνήθως, κά-
πως πιο προσεκτικά.

Από το 2000 μέχρι σήμερα οι τι-
μές των φαρμάκων στις ΗΠΑ έχουν
σχεδόν τριπλασιαστεί, σύμφωνα με
τα στοιχεία του οικονομικού ειδησε-
ογραφικού πρακτορείου Bloomberg.
Το "σινιάλο" δόθηκε το 2003 όταν ο
τότε πρόεδρος Μπους (στα κενά
που του άφηνε ο πόλεμος "κατά της
τρομοκρατίας") ψήφισε ένα νόμο
που απαγόρευε στο κράτος να δια-
πραγματεύεται άμεσα τις τιμές των
φαρμάκων με τις εταιρείες.

Ανατιμήσεις 

Το αποτέλεσμα ήταν ένα όργιο
παράλογων ανατιμήσεων που
έσπρωξε εκατοντάδες χιλιάδες
ασθενείς στην απόγνωση και στοίχι-
σε δισεκατομμύρια στα ασφαλιστικά
ταμεία. Και ένα ακόμα μεγαλύτερο
όργιο σκανδάλων. Που δεν αφορούν
μόνο τις ανατιμήσεις.

Το 2003 ήταν -καθόλου τυχαία
μάλλον- η χρονιά που ιδρύθηκε η
Theranos, μια ιδιωτική εταιρεία "τε-
χνολογίας υγείας" με έδρα την Καλι-
φόρνια. Δημιουργός της ήταν μια
νέα "επιχειρηματίας-θαύμα", η
19χρονη τότε Ελίζαμπεθ Χολμς. Το
2014 η New York Times την ανακή-

ρυξε "την επόμενη Στιβ Τζομπς". Το
2015 το περιοδικό Forbes την περιέ-
γραφε σαν "τη νεότερη αυτοδημι-
ούργητη δισεκατομμυριούχο του κό-
σμου". Η περιουσία της άγγιζε τότε
τα 4.5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η
χρηματιστηριακή αξία της Theranos
ξεπέρναγε τα 9 δις.  

Η "εφεύρεση" της Theranos ήταν
μια νέα συσκευή υψηλής τεχνολο-
γίας για την ανάλυση αίματος που
απαιτούσε, σύμφωνα με την εται-
ρεία, μόλις λίγες σταγόνες αίματος
για να λειτουργήσει. Η Χολμς κατά-
φερε πολύ γρήγορα να κερδίσει την
εμπιστοσύνη μερικών "venture capi-
tals" -κεφαλαίων που ειδικεύονται
στις νέες επενδύσεις υψηλού ρί-
σκου. Αλλά η απογείωση άρχισε το
2011 όταν η Χολμς γνωρίστηκε με
τον Τζορτζ Σουλτς, τον πρώην
υπουργό εξωτερικών της κυβέρνη-
σης Μπους. Χρειάστηκαν μόλις δυο
ώρες, έγραφαν οι εφημερίδες της
εποχής, για να πειστεί ο Σουλτς να
συμμετάσχει στην εταιρεία. Ύστερα
ακολούθησαν και οι "φίλοι" του -ο
Χένρι Κίσιντζερ, ο διαβόητος υπουρ-
γός Εξωτερικών του Νίξον, ο Γουί-
λιαμ Πέρι, πρώην υπουργός Άμυνας,
οι Σαμ Ναν και Μπιλ Φερστ, πρώην
Γερουσιαστές, ο Γκάρι Ράφχεντ,
ναύαρχος εν αποστρατεία και ο
Τζέιμς Μάτις, στρατηγός εν�απο-
στρατεία. Οι βετεράνοι του πολέμου
κατά της τρομοκρατίας σήκωναν τώ-
ρα τα μανίκια για να αναμετρηθούν
με τους μικροοργανισμούς, τα σάκ-
χαρα και τα βακτηρίδια. Η επιτυχία
ήταν εξασφαλισμένη. 

Υπήρχε μόνο μια λεπτομέρεια: η
εφεύρεση δεν λειτουργούσε. Στα τέ-
λη του 2015 η αμερικανική εφημερί-
δα Wall Street Journal αποκάλυψε
(στηριζόμενη σε πληροφορίες από

τα μέσα που απ' ό,τι φαίνεται προ-
ήλθαν από τον ίδιο τον γιο του
Σουλτς) ότι τα αποτελέσματα των
συσκευών ήταν τελείως αναξιόπι-
στα. Οι έρευνες που ακολούθησαν
επιβεβαίωσαν τα δημοσιεύματα. Η
αξία της μετοχής της Theranos κα-
τακρημνίστηκε, οι αρχές απέσυραν
τις άδειες και ο εισαγγελέας απαγό-
ρευσε στην Χολμς και τους συνερ-
γάτες τους να αναμειχθούν για τα
δυο, τουλάχιστον, επόμενα χρόνια
με ιατρικά εργαστήρια. Και οι δικα-
στικές έρευνες συνεχίζονται. Όσο
για το περιοδικό Forbes, η εκτίμηση
του για την περιουσία της "επόμενης
Στιβ Τζομπς" είναι 0.

Απληστία

Και ο κατάλογος των σκανδάλων
δεν τελειώνει τελειώνει εδώ. "Vale-
ant, Turing, Theranos, Mylan", έγρα-
φε τον Σεπτέμβρη το περιοδικό Ti-
me, αναφέροντας τα τέσσερα πιο
τρανταχτά σκάνδαλα, "δείχνουν ένα
βουνό επικής απληστίας. Το θύμα;
Οι Αμερικάνοι καταναλωτές". 

Η Mylan είναι υπόλογη, όπως και
η Turing για υπερβολικές, παράλο-
γες και αδικαιολόγητες αυξήσεις
στις τιμές των προϊόντων της (κύρια
του EdiPen, μιας συσκευής για την
αντιμετώπιση των αναφυλαξιών που
προμηθεύονται συστηματικά όλα τα
σχολεία στις ΗΠΑ). "Η οργή των κα-
ταναλωτών", έγραφε το Time, "εστιά-
ζεται τώρα στην Ουάσιγκτον, όπου η
FDA (η υπηρεσία ελέγχου των τρο-
φίμων και των φαρμάκων) καθυστέ-
ρησε έναν πιθανό ανταγωνιστή του
EdiPen να μπει στην αγορά. Την ίδια
ώρα μια πολιτική ομάδα της Mylan
έχει κάνει δώρα σε πολλά από τα μέ-
λη της Ελεγκτικής Επιτροπής της
Γερουσίας που έχει αναλάβει την

διερεύνηση της υπόθεσης...". 
Διόλου παράξενο, η φαρμακοβιο-

μηχανία γιόρτασε με σαμπάνιες τη
νίκη του Τραμπ στις εκλογές του
Νοεμβρίου. Ο δείκτης του τομέα της
Βιοτεχνολογίας στο χρηματιστήριο
Nasdaq της Νέας Υόρκης κέρδισε
σε μια μόνο ημέρα 300 μονάδες -μια
αύξηση πάνω από 10%. 

Την περασμένη εβδομάδα ο
Τραμπ επανέλαβε την προεκλογική
του υπόσχεση να βάλει φρένο στην
ασυδοσία της φαρμακοβιομηχανίας.
Το δημόσιο, δήλωσε, είναι ο μεγαλύ-
τερος τους πελάτης. Είναι αδιανόη-
το να μην μπορεί να διαπραγματευ-
τεί τις τιμές. Στην πραγματικότητα,
όμως, στο στόχαστρο του δεν βρί-
σκονται οι φαρμακοβιομήχανοι αλλά
οι "καταναλωτές" -οι ασθενείς που
έχουν ανάγκη τα φάρμακα. Αυτό
που θέλει να κόψει δεν είναι οι πα-
ράλογες αυξήσεις στις τιμές αλλά οι
"παράλογες δαπάνες" του συστήμα-
τος υγείας. Ο Τραμπ έχει ήδη ανα-
κοινώσει την κατάργηση του "Oba-
macare". Οι δημαγωγικές κραυγές
για τα "συμφέροντα της φαρμακο-
βιομηχανίας" έχουν σαν μοναδικό
στόχο να δικαιολογήσουν αυτή την
περικοπή -που θα αφήσει εκατοντά-
δες χιλιάδες Αμερικάνους χωρίς κα-
μιά απολύτως περίθαλψη. Δεν χρει-
άζεται να είναι κανείς Σερλοκ Χολμς
για να ανακαλύψει πόσο υποκριτική
είναι αυτή η επίθεση. Αρκεί μια μα-
τιά στο όνομα του νέου υπουργού
Άμυνας: Τζέιμς Μάτις. 

Ναι, δεν καταλάβατε λάθος: πρό-
κειται για τον ίδιο Τζέιμς Μάτις. Τον
απόστρατο στρατηγό από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της Theranos. Το μα-
χαίρι στη διαφθορά θα φτάσει στο
κόκκαλο...

Σωτήρης Κοντογιάννης

Ο “θαυμαστός κόσμος” των αρπακτικών 
στο χώρο της φαρμακοβιομηχανίας

Κουστουμάτα στελέχη φαρμακοβιομηχανιών συναντιούνται και
κανονίζουν τις (υψηλές) τιμές των φαρμάκων, την επιθετική τους
προώθηση και το θάψιμο επιστημονικών ερευνών. Υπάλληλοι των
φαρμακοβιομηχανιών αποφασίζουν να μιλήσουν. Το FBI κάνει
έρευνα. Ένας από αυτούς τους κουστουμάτους πηδάει από μπαλ-
κόνι πολυτελέστατου ξενοδοχείου ευρωπαϊκής πρωτεύουσας φω-
νάζοντας “δεν θα την πληρώσω εγώ, δεν θα μου τα φορτώσετε”. 

Κυβερνητικά στελέχη και μεγαλογιατροί διαπλέκονται με αυ-
τούς τους κουστουμάτους τύπους σε ένα χορό δισεκατομμυρίων.
Δεν είναι σενάριο χολυγουντιανού αστυνομικού θρίλερ. Είναι τα
όσα βγαίνουν στην επιφάνεια το τελευταίο διάστημα με το “σκάν-
δαλο Νοvartis”.

συνέχεια στη διπλανή σελίδα

Κρατικοποίηση 
με εργατικό έλεγχο 
είναι το αντίδοτο



Η αλήθεια είναι ότι το σκάνδαλο με
τη Novartis -την νο3 πολυεθνική φαρ-
μακοβιομηχανία σε κέρδη μέσα στο
2016 κατά το Forbes- έχει αναδείξει
μεγάλα ζητήματα σε ό,τι αφορά το
φάρμακο και συνεπώς την Υγεία. 

Ένα από αυτά, είναι το ζήτημα της
έρευνας. Πολλά δημoσιεύματα αυτές
τις μέρες αναφέρονται στα συνέδρια
που οργανώνουν οι φαρμακοβιομη-
χανίες, οι οποίες πληρώνουν τερά-
στια ποσά για να “φιλοξενήσουν”
τους γιατρούς που συμμετέχουν σε
αυτά. Η επί της ουσίας ολοσχερής
ιδιωτικοποίηση της έρευνας στο πε-
δίο του φαρμάκου (και όχι μόνο) κά-
νει τις ιδιωτικές φαρμακοβιομηχανίες
αποκλειστικούς φορείς των “εξελίξε-
ων” στη θεραπεία και αντιμετώπιση
νοσημάτων. 

Η “εξέλιξη” όμως κρίνεται αυστη-
ρά από το κέρδος και γι’ αυτό δεν εί-
ναι εξέλιξη ειδικά σε συνθήκες κρί-
σης του καπιταλισμού. Η κρατικοποί-
ηση όλων των βιομηχανιών φαρμά-
κου χωρίς αποζημίωση μπορεί να
απελευθερώσει πολλά εκατομμύρια
ευρώ. Συνεπώς η έρευνα μ’ αυτόν
τον τρόπο θα περάσει στο δημόσιο.
Η συλλογική δουλειά ερευνητών και
των γιατρών μπορεί να παράξει το
καλύτερο αποτέλεσμα στο επίπεδο
της έρευνας. 

Η εκπαίδευση των γιατρών δε θα
γίνεται από ιδιωτικές φαρμακοβιομη-
χανίες αλλά από τα δημόσια πανεπι-
στήμια και ερευνητικά κέντρα. Το
φάρμακο θα είναι πολύ φθηνότερο
διότι θα σπάσουν οι πατέντες, ασφα-
λέστερο -ιδιαίτερα σε σχέση με όλα
τα γενόσημα- και θα μπορεί να εξε-
λιχθεί με βάση τις ανάγκες της δημό-
σιας υγείας. Μόνο με τέτοια βήματα
μπορούμε να θέσουμε το φάρμακο
και την έρευνα στην υπηρεσία της
κοινωνίας.

Αργυρή Ερωτοκρίτου
γιατρός ΓΝΑ Γεννηματάς
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συνέχεια από τη σελ. 8

Πριν λίγο καιρό δύο στελέχη της Novartis, αποφάσισαν να
καταγγείλουν στο FBI μια σειρά ζητήματα σχετικά με την πά-
ση θυσία και με κάθε τρόπο προώθηση των φαρμάκων της
εταιρίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αμερικανικών αρχών,
στην Ελλάδα η Novartis εφάρμοζε ένα εξελιγμένο σύστημα
διαφθοράς, στα πρότυπα αυτού που είχε εφαρμόσει στην Κί-
να και για το οποίο έχει καταδικαστεί. Όπως αποκαλύπτονται
σήμερα στα περί του σκανδάλου δημοσιεύματα, η δράση της
φαρμακοβιομηχανίας, περιλαμβάνει αφενός την υπερκοστο-
λόγηση σκευασμάτων, αφετέρου τεράστιες μίζες σε κυβερ-
νητικά στελέχη και μεγαλογιατρούς προκειμένου να αγορά-
ζονται, να προωθούνται και να συνταγογραφούνται τα συγκε-
κριμένα σκευάσματα. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με βιντεοσκοπη-
μένες ομολογίες στελεχών της εταιρίας, οι κλινικές έρευνες
για την καταλληλότητα φαρμάκων της, μαγειρεύονταν καταλ-
λήλως ώστε όλα “να είναι καλά”.

Ως ταυτόχρονος συνεργάτης φαρμακοβιομηχανιών και

υπουργείου Υγείας εμφανίζεται σύμβουλος των Βορίδη και
Άδωνι Γεωργιάδη όταν ήταν οι ίδιοι επικεφαλής του υπουρ-
γείου. Ο εν λόγω σύμβουλος σύμφωνα με δημοσιεύματα έλυ-
νε κι έδενε στην πολιτική φαρμάκου στη χώρα, όντας εισηγη-
τής των πολιτικών για το φάρμακο και διαπραγματευτής με
την τρόικα για τα θέματα αυτά. Σύμφωνα με το Hot Doc “είχε
μια εταιρεία, ως διαχειριστής της οποίας εμφανιζόταν η σύ-
ζυγός του... που εισέπραττε ποσά από φαρμακοβιομηχανίες
για διάφορες μελέτες...”. 

Ίσως όμως το πιο επικίνδυνο κι εξωφρενικό είναι τα στοι-
χεία που έχουν να κάνουν με το μαγείρεμα των ερευνών σχε-
τικά με την καταλληλότητα των φαρμάκων. §Σύμφωνα με το
Documento, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους βίντεο από συ-
νάντηση Ελλήνων και ξένων στελεχών της Novartis στην Ελ-
λάδα. “Στο βίντεο αυτό υψηλόβαθμο στέλεχος ομολογεί
στους συνεργάτες του ότι το φάρμακο που έχει διατεθεί στην
αγορά παρουσιάζει προβλήματα τα οποία έχει διαπιστώσει
και ο εσωτερικός έλεγχος. Τους ενημερώνει ωστόσο πως το
report του ελέγχου θα κρυφτεί και θα ληφθούν μέτρα ώστε

να εμφανιστούν όλα καλά. Η τακτική αυτή δεν είναι ξένη για
τη Novartis. H εταιρεία έχει κατηγορηθεί στην Ιαπωνία ότι
πλάσαρε τρία φάρμακα... ενώ στελέχη της είχαν φροντίσει να
αλλάξουν τα στοιχεία των κλινικών μελετών και να κρύψουν
τις παρενέργειες”.

Ο καπιταλισμός είναι ένα βρομερό σύστημα. Κι όταν οι
αποκαλύψεις φτάνουν στο πεδίο της δημόσιας Υγείας, η δυ-
σωδία γίνεται αποπνικτική. Το σκάνδαλο της Novartis δεν εί-
ναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. 

Το φάρμακο πρέπει να είναι αγαθό, ποιοτικό και προσβάσι-
μο για όλους. Όσο την αγορά του φαρμάκου την λυμαίνονται
οι πλούσιοι κουστουμάτοι που λέγαμε στην αρχή, το φάρμα-
κο δεν θα είναι ούτε προσβάσιμο ούτε ποιοτικό. Και η μπόχα
των σκανδάλων θα αναβλύζει.

Η κρατικοποίηση της βιομηχανίας του φαρμάκου χωρίς
αποζημίωση στους ιδιοκτήτες της και ο εργατικός έλεγχος
μπορούν να λύσουν το πρόβλημα των σκανδάλων, της προ-
σβασιμότητας και της ποιότητας των φαρμάκων.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Χειραγωγούν
την έρευνα

Στα μπλόκα θα βγουν οι αγρό-
τες από τις 23/1 όπως καλεί με
ανακοίνωσή της η Πανελλαδική
Επιτροπή των Μπλόκων. Οι
αγρότες βάζουν στην κορυφή
του διεκδικητικού τους πλαισίου
την αποζημίωση των πληγέντων
από την κακοκαιρία μικρομεσαί-
ων αγροτών. 

Σε ανακοίνωσή τους καλούν:
“Να γίνουν άμεσα οι εκτιμήσεις
όλων των ζημιών από τους εκτι-
μητές του ΕΛΓΑ. Για να προχω-
ρήσει γρήγορα και σωστά αυτή
η διαδικασία, πρέπει η κυβέρνη-
ση να ικανοποιήσει, αμέσως, το
δίκαιο αίτημα των γεωπόνων –
εκτιμητών του ΕΛΓΑ, οι οποίοι
αγωνίζονται διεκδικώντας να
πληρώνονται τα οδοιπορικά για
τις μετακινήσεις τους προς τις
περιοχές όπου καλούνται να κά-
νουν τι εκτιμήσεις των ζημιών,
που τους έκοψε η κυβέρνηση...

Ν’ αποζημιωθούν στο 100%
όλες οι ζημιές και στη φυτική πα-
ραγωγή και στο φυτικό κεφά-
λαιο. ΕΛΓΑ κρατικός φορέας
που θα χρηματοδοτείται από τον
κρατικό προϋπολογισμό για να
αποζημιώνει στο σύνολό τους
όλες τις ζημιές στην αγροτοκτη-
νοτροφική παραγωγή και στο
αγροτοκτηνοτροφικό κεφάλαιο
από όλες τις καιρικές αιτίες και
τις νόσους... 

Να πάρει, άμεσα και δραστικά
μέτρα η κυβέρνηση για να μην
υπάρξουν – κι αν εμφανιστούν
να χτυπηθούν αμέσως – φαινό-
μενα αισχροκέρδειας στην αγο-
ρά από «αετονύχηδες» οι οποίοι
θα προσπαθήσουν να εκμεταλ-
λευτούν τις ελλείψεις, ιδιαίτερα
σε κηπευτικά και φρούτα, για ν’
ανεβάσουν τις τιμές και στα ντό-
πια και στα εισαγόμενα προϊόν-
τα, κερδοσκοπώντας ασύστολα
σε βάρος των καταναλωτών”. 

Στα μπλόκα
οι αγρότες

Στάση εργα-
σίας τις 4 τελευ-
ταίες ώρες κάθε
βάρδιας πραγματοποίησαν τη
Δευτέρα 16/1, οι εργαζόμενοι
της Λάρκο. “Συμμετέχουμε και
απαιτούμε να δοθούν γάλατα
και ΜΑΠ σε όλους τους εργα-
ζόμενους της ΛΑΡΚΟ. 

Να δοθούν και στους εργα-
ζόμενους στις εργολαβίες που
δεν έχουν δοθεί ποτέ έως σή-
μερα όπως είναι ορισμένοι ερ-
γαζόμενοι στην συντήρηση, οι
καθαρίστριες, οι καθαρισμοί
και οι φύλακες στο λιμάνι.
Συμμετέχουμε σε συνέχεια
της επιτυχημένης 48ωρης
απεργίας που πραγματοποι-
ήσαμε και απαιτούμε να υλο-
ποιηθεί το δίκαιο αίτημά μας.

Απαιτούμε την κατάργηση

του σκλαβοπά-
ζαρου όλων των
εργολαβιών και

ενσωμάτωση όλων των εργα-
ζομένων στην ίδια την ΛΑΡΚΟ
με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Απαιτούμε την σύναψη Επι-
χειρησιακής ΣΣΕ μεταξύ ΛΑΡ-
ΚΟ και εργαζομένων που να
κατοχυρώνονται οι βασικοί μι-
σθοί, οι Τριετίες, τα χρήματα
των αναβαθμίσεων, τα ανα-
δρομικά που έχουν προκύψει
από την κατακρεούργηση αυ-
τών των κεκτημένων.

Απαιτούμε η ΛΑΡΚΟ να τα-
χτοποιήσει εδώ και τώρα τις
οφειλές που έχει απέναντι στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο των
εργαζομένων” επισημαίνει το
Συνδικάτο Μετάλλου Φθιώτι-
δας σε ανακοίνωσή του. 

ΛΑΡΚΟ

Άκυρες κρίθηκαν από το Πρωτοδικείο
Χαλκίδας άλλες 68 απολύσεις εργαζο-
μένων στα Τσιμέντα Χαλκίδας. Η Lafar-
ge, εταιρεία που αποφάσισε το κλείσιμο
του τσιμεντάδικου και την απόλυση 229
εργαζομένων, καλείται τώρα να αποζη-
μιώσει τους εργάτες της με τους αντί-
στοιχους μισθούς υπερημερίας. 

Κι όλα αυτά την ώρα που οι εργαζό-
μενοι συμπληρώνουν περισσότερες
1390 μέρες αγώνα. Η απόφαση αυτή
έρχεται να προστεθεί σε ανάλογη, που
έκρινε άλλες 118 απολύσεις παράνομες
και η οποία έχει οδηγηθεί στο Εφετείο.
Εν τω μεταξύ η Lafarge αποφάσισε να
χτυπήσει και στις Κυκλάδες, καθώς
σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η
εταιρία αποφάσισε να βάλει λουκέτο και
στο λατομείο που διατηρεί στη Σύρο. 

TΣΙΜΕΝΤΑ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Δεκάδες διαδήλωσαν έξω από την
Αgromart στο Περιστέρι, την Τρίτη
10/1, μετά τις καταγγελίες που έγιναν από μετανά-
στες εργάτες της επιχείρησης για τραμπούκικη και
ρατσιστική αντιμετώπιση της εργοδοσίας. Η εργοδο-
σία της Agromart αφού πρώτα επέβαλε εξοντωτικά
ωράρια μέχρι και 20 ώρες στους εργαζόμενούς της,
στη συνέχεια τους έδιωχνε χωρίς να τους πληρώσει.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν η
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος, η

ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου, ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια και η τοπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ο εργοδότης είχε κλείσει το εργοστάσιο και είχε
εξαφανιστεί. Ακολούθησε πορεία στην περιοχή μέχρι
το κατάστημα του Σκλαβενίτη στον παράδρομο της
λεωφόρου Κηφισού.

Όχι στην εκμετάλλευση και το ρατσισμό

ΑGROMART
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20-21 ΓΕΝΑΡΗ Ο πλανήτης ενάντια στον Τραμπ

Η
ορκωμοσία του μεγιστάνα ρατσι-
στή και σεξιστή νέου προέδρου
των ΗΠΑ Τραμπ στις 20 Γενάρη

προβλέπεται να είναι ιστορική. Όχι για την
φιέστα της διαδικασίας αλλά για τις δια-
δηλώσεις ενάντια στην ανάληψη της προ-
εδρίας του. Οι κινητοποιήσεις έχουν ήδη
ξεκινήσει με στόχο να κλιμακωθούν την
Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Γενάρη.

Η κυρίαρχη τάξη των ΗΠΑ βαδίζει προς
την ορκωμοσία του Τραμπ διαιρεμένη. Τα
μαχαίρια που είχαν βγει κατά την προ-
εκλογική περίοδο, όταν το μεγαλύτερο
τμήμα της άρχουσας τάξης είχε δώσει τα
ρέστα του στην στήριξη της Χίλαρι Κλίν-
τον, δεν έχουν σταματήσει να ακονίζονται.
Η τελευταία ομιλία του Ομπάμα στο Σικά-
γο δεν άλλαξε τα πράγματα, παρά την
προσπάθεια από τη μεριά του να ρίξει
τους τόνους με ένα πολύ πιο συμβιβαστι-
κό λόγο απέναντι στον Τραμπ. Οι αναφο-
ρές του στη μάχη ενάντια στις διακρίσεις
κατά των Μουσουλμάνων, των μαύρων και
των μεταναστών που βρίσκονται στο στό-
χαστρο του Τραμπ, στη μεταρρύθμιση του
συστήματος υγείας που ο νέος πρόεδρος
θέλει να καταργήσει ή στην κλιματική αλ-
λαγή που ο Τραμπ αρνείται, δεν κινήθηκαν
τόσο στην κατεύθυνση της κόντρας όσο
του συμβιβασμού.

Κρίση

Αυτές οι κινήσεις όμως δεν μπορούν να
ανακόψουν την κρίση που προκαλεί στην
άρχουσα τάξη της χώρας η εκλογή του
Τραμπ. Οι κατηγορίες ότι ο Τραμπ είναι
“πράκτορας” της Μόσχας συνεχίζουν να
ακούγονται από τα πιο επίσημα χείλη. Ηγε-
τικά στελέχη της CIA που στήριζαν την
Κλίντον δήλωναν προεκλογικά ότι ο Τραμπ
“έχει στρατολογηθεί από τον Πούτιν”, ότι
είναι ο “χρήσιμος ηλίθιος που χειραγωγεί-
ται από τη Μόσχα”. Αυτές οι επιθέσεις δεν
έχουν σταματήσει και βασίζονται στον
ισχυρισμό ότι υπάρχει ανεπίσημη έκθεση
που στοιχειοθετεί τις κατηγορίες εναντίον
του Τραμπ για προδοσία, οικονομικά και
σεξουαλικά σκάνδαλα. Παρότι ο νέος πρό-
εδρος αρνείται τα πάντα και προσπαθεί να
περάσει στην αντεπίθεση μιλώντας για
ανυπόστατες συκοφαντίες από το κατε-
στημένο, γεγονός παραμένει ότι μόνο πο-
λιτική σταθερότητα δεν υπάρχει στην καρ-
διά του παγκόσμιου καπιταλισμού.

Σε αυτό το κλίμα έρχονται οι διαδηλώ-
σεις εναντίον της ορκωμοσίας του Τραμπ
που αναμένεται να είναι σεισμός σε όλη
τη χώρα. Τόσο την Παρασκευή 20 Γενάρη,
ημέρα της ορκωμοσίας όσο και το Σάββα-
το 21 Γενάρη. Σε μια σειρά πολιτείες και
σημεία ανακοινώνονται συγκεντρώσεις και
κινητοποιήσεις. Τη δεύτερη μέρα η Wo-
men's March έξω από το Καπιτώλιο στην
Ουάσιγκτον βάζει στόχο τη συμμετοχή
ενός εκατομμυρίου. Το κίνημα των ΗΠΑ
μπορεί να πατήσει στην κρίση των από πά-
νω και να καθορίσει τις εξελίξεις.

Τ
ο Σάββατο 21 Γενάρη, στις 4μμ, στο Σύνταγμα
θα γίνει η συγκέντρωση ενάντια στην ορκωμο-
σία Τραμπ που καλεί η Κίνηση Ενώμενοι Ενάν-

τια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή στην Αθή-
να. Συγκεντρώσεις την ίδια μέρα θα γίνουν σε επτά
ακόμα πόλεις της χώρας.

Τα καλέσματα της ΚΕΕΡΦΑ ενώνουν τη φωνή του
αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήματος εδώ
με το κίνημα που ξεσηκώνεται στις ΗΠΑ και όλο τον
κόσμο. Η κυβέρνηση Τσίπρα έχει διαλέξει πλευρά,
όχι μόνο στην υλοποίηση των μνημονίων, αλλά και
στην εφαρμογή των πολιτικών του ρατσισμού και
του πολέμου. Στις 6 Γενάρη ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Κοτζιάς συναντήθηκε με το επιτελείο του
Τραμπ. Στο κέντρο των συνομιλιών βρίσκονταν η σύ-
σφιξη των δεσμών Ελλάδας-ΗΠΑ και η κοινή εξωτε-
ρική πολιτική στη Μέση Ανατολή.

Η πρώτη φορά αριστερά, που προσπάθησε με
αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη Ομπάμα εδώ να
παρουσιαστεί σαν δύναμη του “προοδευτικού στρα-
τοπέδου” κι όχι του σκοταδισμού, ξεγυμνώνεται και
σε αυτό το επίπεδο. Συνομιλεί πια και συνεργάζεται
ανοιχτά με τον Τραμπ και τα μεγαλύτερα γεράκια
του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στήνοντας ταυτό-
χρονα συμμαχίες με τα μαντρόσκυλά τους στην πε-
ριοχή, το Νετανιάχου του Ισραήλ και το Σίσι της Αι-
γύπτου. Την ίδια στιγμή που ακολουθεί πιστά τις ρα-
τσιστικές πολιτικές της Ευρώπης-Φρούριο και ξεπλέ-
νει τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής.

Οι διαδηλώσεις του Σαββάτου στο Σύνταγμα και
τις άλλες πόλεις είναι κρίσιμες για τη μάχη που δί-
νουμε ενάντια σε μνημόνια, ρατσισμό, φασίστες, πό-
λεμο.

Π
αγκόσμιο ξεσηκωμό έχει σημά-
νει η ορκωμοσία Τραμπ. Στη
Βρετανία συλλαλητήρια και συγ-

κεντρώσεις θα γίνουν την Παρασκευή
20 αλλά και το Σάββατο 21 Γενάρη σε
πάνω από είκοσι πόλεις της χώρας. Με-
τά τη Βιέννη και το Βερολίνο, στον κα-
τάλογο των κινητοποιήσεων ενάντια
στον Τραμπ προστέθηκαν το Δουβλίνο
και το Μπέλφαστ. Καθημερινά, νέες χώ-
ρες, πόλεις και κινήματα μπαίνουν στη
μάχη ανοίγοντας την προοπτική της
κλιμάκωσης με επόμενο μεγάλο ραντε-
βού τη διεθνή ημέρα δράση ενάντια
στο ρατσισμό και τους φασίστες στις
18 Μάρτη.

Οι κινητοποιήσεις στις 20 και 21 Γε-
νάρη έχουν τεράστια σημασία παντού.
Η εκλογή του Τραμπ φουσκώνει τα πα-
νιά των φασιστών και της ακροδεξιάς
σε όλη την Ευρώπη. Από το Εθνικό Μέ-
τωπο της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία που
διεκδικεί την προεδρία της χώρας στις
επερχόμενες εκλογές μέχρι το UkiP
στη Βρετανία, το AfD στη Γερμανία, το
FPO του Χόφερ στην Αυστρία παρά τη

δεύτερη ήττα του στις πρόσφατες προ-
εδρικές εκλογές. Όλοι προσπαθούν να
εκμεταλλευτούν τις εξελίξεις στις ΗΠΑ
για να σηκώσουν κεφάλι.

Σε αυτή τους την προσπάθεια έχουν
τις πλάτες των ευρωπαϊκών κυβερνήσε-
ων και των ρατσιστικών πολιτικών της

Ευρώπης-Φρούριο. Το κλείσιμο των συ-
νόρων, οι φράχτες, τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, η ρατσιστική συμφωνία
της ΕΕ με την Τουρκία, η FRONTEX και
οι απελάσεις είναι οι πολιτικές που
τους στρώνουν το δρόμο. Οι διαδηλώ-
σεις μπορούν να τους κόψουν τη φόρα
και να στείλουν μήνυμα ενάντια στο ρα-
τσισμό, τους φασίστες, τον πόλεμο.

Στη Βρετανία το Stand up to Racism
οργανώνει διαδήλωση στο Λονδίνο την
Παρασκευή 20 Γενάρη έξω από την
πρεσβεία των ΗΠΑ ενώ και την επόμενη
μέρα θα υπάρξει διαδήλωση γυναικών
σε αλληλεγγύη με αυτή της Ουάσιγ-
κτον. Σε μια σειρά πόλεις όπως τη Γλα-
σκώβη, το Εδιμβούργο, το Μπέρμινχαμ,
το Κάρντιφ κ.α. θα γίνουν συγκεντρώ-
σεις και πορείες έξω από αμερικανικά
προξενεία και άλλους χώρους. “Οι επι-
πτώσεις της προεδρίας Τραμπ θα
απλωθούν σε όλον τον πλανήτη καθώς
ο ρατσισμός, ο σεξισμός, η ομοφοβία
και η μισαλλοδοξία παρουσιάζονται ως
φυσιολογικά μέσα από τη φωνή ενός
από τους πιο ισχυρούς και προβεβλη-
μένους ανθρώπους στον κόσμο”, ανα-
φέρει το κάλεσμα για τις διαδηλώσεις.

Στο Βερολίνο η διαδήλωση θα γίνει
την Παρασκευή στις 20 Γενάρη στην
πύλη του Βραδεμβούργου. Στη Βιέννη
οργανώνεται διαδήλωση γυναικών κι όχι
μόνο έξω από το Αμερικάνικο Προξε-
νείο το Σάββατο 21 Γενάρη. Στο Δουβλί-
νο διαδήλωση καλεί το United Against
Racism την Παρασκευή 20 Γενάρη.

ΗΠΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΗ

Λονδίνο

Δουβλίνο
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Ο Αιγύπτιος, πολιτικός πρόσφυγας,
Μohamad Αbdelgawad, κρατούμενος
για άμεση απέλαση, στην Γενική
Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αι-
γαίου (στη Μυτιλήνη), μεταφέρθηκε
την περασμένη εβδομάδα στο Νοσο-
κομείο Μυτιλήνης μετά την σοβαρή
επιδείνωση της υγείας του καθώς
βρίσκεται στην 30η ημέρα απεργίας
πείνας. 

Όπως καταγγέlλει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέ-
σβου “Αν εκδοθεί στην Αίγυπτο κινδυ-
νεύει να δολοφονηθεί από την κυβέρ-
νηση του δικτάκτορα Σίσι. Αν απελα-
θεί στην Τουρκία δεν υπάρχει καμία
εγγύηση για την ζωή του.

Το «έγκλημα» του είναι ότι τράβηξε
και δημοσίευσε βίντεο που καταγρά-
φει δολοφονίες Αιγύπτιων αγωνιστών
από το δικτατορικό καθεστώς Σίσι.
Εγκατέλειψε την πατρίδα του το πε-
ρασμένο Απρίλιο όταν δέχθηκε σαφέ-
στατες απειλές για την ζωή του.

Ο Μohamad Αbdelgawad ζούσε και
εργάζονταν στην Γαλλία. Μετά την
λαϊκή εξέγερση του 2012 (αραβική
άνοιξη) επέστρεψε στην πατρίδα του
ελπίζοντας ότι θα έχει ένα καλύτερο
μέλλον. Δεν υπολόγιζε ότι στην πα-
τρίδα του θα εγκαθιδρυθεί μια νέα
σκληρή χούντα που θα τον καταδίωκε
όταν αποκάλυπτε ένα έγκλημα της.

Στη Λέσβο έφθασε το περασμένο
Απρίλιο από τα τουρκικά παράλια.
Μετά την απόρριψη του αιτήματος
ασύλου που κατέθεσε σε πρώτο και
δεύτερο βαθμό κινδυνεύει με άμεση
απέλαση στην Αίγυπτο. Από τις 12
Δεκεμβρίου 2016 κρατείται στα κρα-
τητήρια της Γενικής Αστυνομικής Δι-
εύθυνσης Βορείου Αιγαίου (στη Μυτι-
λήνη).

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι
αποφασισμένη να απελάσει τον Αιγύ-
πτιο πολιτικό πρόσφυγα για να συνε-
χίζει την αγαστή συνεργασία της με
το δικτατορικό καθεστώς Σίσι. Η πε-
ρίπτωση του Mohamad Abdelga-
wad αποδεικνύει πως το δόγμα μηδε-
νικής ανοχής στους πρόσφυγες που
έχουν υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και η ελληνική κυβέρνηση οδη-
γούν σε φυσική εξόντωση ακόμη κι
εκείνους που αγωνίζονται για την δη-
μοκρατία στον τόπο τους.

Καλούμε όλες τις δημοκρατικές
πολιτικές δυνάμεις, τα συνδικάτα, κά-
θε πολιτική και κοινωνική συλλογικό-
τητα της Λέσβου να αντιδράσει άμε-
σα. Απαιτούμε: Να σταματήσει κάθε
διαδικασία απέλασης του Moha-
mad Abdelgawad. Να του χορηγηθεί
πολιτικό άσυλο. Να παραμείνει στο
Νοσοκομείο Μυτιλήνης καθ’ όλη τη
διάρκεια της απεργίας πείνας”.

Όχι στην
απέλαση του
απεργού πείνας
Μohamad 
Αbdelgawad

Η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
που ενάμιση χρόνο μετά
την έναρξη του προσφυ-

γικού ρεύματος, εξαναγκάζει χι-
λιάδες ανθρώπους να ζουν μέ-
σα στα χιόνια, σε καλοκαιρινές
σκηνές με κίνδυνο για τη ζωή και
την υγεία τους, δεν μπορεί να κρύ-
ψει πλέον τις ευθύνες της. Η επιμο-
νή στην εφαρμογή της Συμφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας που κρατά τους πρό-
σφυγες εγκλωβισμένους σε στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης με στόχο
την απέλασή τους στη Τουρκία, εί-
ναι μία πολιτική επιλογή που
έστρωσε το δρόμο σε μειοψηφίες
ρατσιστών να χύνουν το δηλητήριό
τους σε βάρος των προσφύγων.  

Ο Μουζάλας πραγματοποίησε
την περασμένη Κυριακή επίσκεψη
στη Λέσβο για να επιθεωρήσει τα
στρατόπεδα της Μόριας και του
Καρά Τεπέ, μετά τις τεράστιες αν-
τιδράσεις που ξεσήκωσαν οι εικό-
νες από τις χιονισμένες σκηνές
των προσφύγων. Ο Μουζάλας δεν
παρέλειψε να ρίξει το μπαλάκι
στους ξενοδόχους που δε δέχτη-
καν να φιλοξενήσουν πρόσφυγες.
«Σήμερα η κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί δημιουργεί επικίνδυ-
νες συνθήκες, ικανές να αμαυρώ-
σουν μια πολύτιμη πλευρά της
ιστορίας του νησιού και της χώ-
ρας. Αντιθέτως, η κοινή μας κατά-
κτηση (κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρ-
κίας) δημιουργεί κατά την άποψη
της κυβέρνησης αλλά και όλων
των κομμάτων του δημοκρατικού
τόξου, τη δυνατότητα να διασώ-
σουμε τα νησιά και τον τόπο, εφό-
σον δουλέψουμε πάλι όλοι μαζί,
με την δυνατότητα επιστροφών
στην Τουρκία» δήλωσε. Ομολόγη-
σε στην ουσία για ακόμη μία φορά
ότι οι συμφωνίες με την ΕΕ μπαί-
νουν πάνω από τις ζωές των προ-

σφύγων και μεταναστών που
κρυώνουν μέχρι θανάτου στα
στρατόπεδα. 

Κλιμάκωση

Ήδη η FRONTEX προετοιμάζε-
ται προκειμένου να κλιμακώσει τις
απελάσεις. Σύμφωνα με δημοσίευ-
μα της Εφημερίδας των Συντα-
κτών των Δημήτρη Αγγελίδη και
Γιώργου Παγούδη: “Τρία πλοία ζη-
τά να ναυλώσει η Frontex για τα
επόμενα δύο χρόνια, με δυνατότη-
τα παράτασης ενός χρόνου, για
να κάνουν απελάσεις προσφύγων
και μεταναστών από τη Λέσβο, τη
Χίο και την Κω σε λιμάνια της
Τουρκίας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του
διαγωνισμού, μέχρι τις 14 Φε-
βρουαρίου, πρέπει να υποβληθούν
χωριστές προσφορές για τη ναύ-
λωση τριών σκαφών, που θα πραγ-
ματοποιούν δρομολόγια απελάσε-
ων μια φορά την εβδομάδα από τη
Λέσβο στο Ντίκιλι και δύο φορές
τον μήνα από τη Χίο στο Τσεσμέ
και από την Κω στο Γκιουλούκ.

Το κόστος είναι δύο εκατομμύ-

ρια ευρώ για τη Λέσβο και από
ένα εκατομμύριο ευρώ για τα άλ-
λα δύο δρομολόγια και η σύμβαση
ορίζεται στους 48 μήνες, με δυνα-
τότητα παράτασης δύο φορές για
συνολικά άλλον ένα χρόνο.

Τα σκάφη πρέπει να έχουν ελά-
χιστη χωρητικότητα 100 ατόμων
σε κλειστούς χώρους, που θα δί-
νουν τη δυνατότητα να περιορίζε-
ται η πρόσβαση στους εξωτερι-
κούς χώρους.

Αίσθηση προκαλεί η επισήμανση
της προκήρυξης πως «για τη δια-
σφάλιση των κατάλληλων συνθη-
κών υγιεινής και της καθαριότητας
του πλοίου, τα καθίσματα κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού μπορεί να
καλύπτονται με προστατευτικά
πλαστικά καλύμματα».

Ζητείται επίσης η διασφάλιση
της εμπιστευτικότητας της διαδι-
κασίας από το προσωπικό του
πλοίου, που απαγορεύεται να βγά-
ζει φωτογραφίες και βίντεο ή να
σχολιάζει στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης οτιδήποτε συμβαίνει στο
ταξίδι”.

Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει

πλέον τα χέρια της βαμμένα με το
αίμα 5.000 ανθρώπων που πνίγη-
καν την περασμένη χρονιά προ-
σπαθώντας να περάσουν στην Ευ-
ρώπη με φουσκωτές βάρκες μέσω
του επικίνδυνου περάσματος της
Αφρικής, μετά το κλείσιμο του πε-
ράσματος από τα ελληνικά νησιά,
σαν αποτέλεσμα της περιβόητης
Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας που τόσο
υπερασπίζεται. 

Αρπακτικά

Την ίδια στιγμή κυβέρνηση και
ΕΕ χαρίζουν εκατομμύρια ευρώ
στα αρπακτικά των ΜΚΟ, αντί να
ανοίξει χώρους φιλοξενίας για να
ζουν οι πρόσφυγες σε αξιοπρε-
πείς συνθήκες, χωρίς να παγώ-
νουν και να επιβαρύνουν την υγεία
τους. Από την άλλη ετοιμάζονται
να σπαταλήσουν μερικά ακόμα
εκατομμύρια για να τους απελά-
σουν στην Τουρκία, φουσκώνον-
τας τα πανιά των ρατσιστών και
των φασιστών. 

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσί-
ευμα “Πριν από μερικές ημέρες, η
Ευρωπαϊκή Συνοροφυλακή και
Ακτοφυλακή εγκαινίασε τις λεγό-
μενες Ευρωπαϊκές Ομάδες Επέμ-
βασης σε θέματα Επιστροφών,
που αποτελούνται από 690 ειδι-
κούς σε θέματα επιστροφής, συνο-
δών και παρατηρητών, οι οποίοι θα
δρουν σε επείγουσες καταστάσεις,
είτε αυτοβούλως είτε με πρόσκλη-
ση του κράτους-μέλους. Η απόφα-
ση για το άσυλο και για τις απελά-
σεις παραμένει στα κράτη-μέλη”. 

Το αντιρατσιστικό κίνημα, τα
συνδικάτα, οι κινήσεις αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες χρειάζεται
να σταματήσουμε αυτή τη δολο-
φονική πολιτική, απαιτώντας να
ανοίξουν τα σύνορα και οι πόλεις. 

Κ.Θ.

Επίθεση δέχτηκε ένας εργάτης από το Πακι-
στάν από ομάδα φασιστοειδών την περασμένη
Τετάρτη 11/1, στις 9πμ, στην Ελευσίνα, όπως
κατήγγειλε η Πακιστανική Κοινότητα και η
ΚΕΕΡΦΑ. “Ο Μοχάμετ Γιουσούφ, νυχτοφύλα-
κας σε εργοστάσιο μαρμάρων είχε τελειώσει
τη βάρδια του και πήγαινε προς το σπίτι του
όταν τον πλησίασε ομάδα με 10-12 άτομα κον-
τά σε σχολείο της περιοχής. Αποσπάστηκε
ένας με ένα ρόπαλο και του κατάφερε δύο χτυ-
πήματα στο κεφάλι και τρία στην πλάτη και άρ-
χισε να αιμορραγεί. 

O δράστης έβριζε και φώναζε “εσείς όλοι οι
Πακιστανοί είστε βρόμικοι” ενώ οι υπόλοιποι
της ομάδας, ανάμεσα τους και δύο γυναίκες,
γελούσαν επικροτώντας τον. Ο Μοχάμετ Γου-
σούφ έτρεξε σε κοντινό κατάστημα και οι άν-

θρωποι από αυτό ειδοποίησαν την Αστυνομία.
Το φασιστοειδές παρέμενε με το ρόπαλο στο
σημείο για δέκα λεπτά μέχρι που ήρθε η Αστυ-
νομία και οι κάτοικοι υπέδειξαν το δράστη τον
οποίον συνέλαβε η Αστυνομία. Μετά την διακο-
μιδή του στο νοσοκομείο όπου του έγιναν ράμ-
ματα στο κεφάλι η Αστυνομία τον έφερε στο
ΑΤ όπου και ανεγνώρισε τον δράστη”. 

Στη συνέχεια ο Μοχάμετ Γιουσούφ μετατρά-
πηκε από θύμα σε σε θύτη, αφού ο δράστης
που του επιτέθηκε προχώρησε σε μήνυση ότι
δήθεν χαστούκισε μία συμμαθήτριά του. Και
έτσι ενώ είχε βαρύτατες κακώσεις στο κεφάλι,
βρέθηκε κατηγορούμενος δήθεν για πρόκληση

σωματικής βλάβης.
“Είναι σκάνδαλο ότι η Αστυνομία προχώρησε

στη σύλληψη του θύματος. Άραγε δεν έχουν
στη κατοχή τους οι αστυνομικοί το ρόπαλο με
το οποίο χτύπησε το φασιστοειδές τον Μοχά-
μεντ; Πήραν άραγε κατάθεση από τους ανθρώ-
πους που ειδοποίησαν για το περιστατικό; Ας
απαντήσει ο υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Τό-
σκας αν αυτή η διαδικασία είναι διερεύνηση
της ρατσιστικής βίας ή συγκάλυψη της. Ζητάμε
την άμεση απελευθέρωση του Μοχάμεντ Γιου-
σούφ και να τιμωρηθεί ο δράστης της ρατσιστι-
κής επίθεσης” αναφέρεται σε ανακοίνωση της
ΚΕΕΡΦΑ και της Πακιστανικής Κοινότητας. 

Stop στις ρατσιστικές επιθέσεις

Κυβέρνηση και Frontex
ναυλώνουν πλοία για απελάσεις!



Νο 1257, 18 Γενάρη 2017

Ένα ποτάμι ενάντια στο ρατσισμό και την ακροδεξιά
    Το άνοιγμα της σύσκεψης έκανε ο συντονι-

στής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος
του Δήμου Αθήνας, Πέτρος Κωνσταντίνου ο
οποίος τόνισε ότι η 18 Μάρτη δεν είναι μια
οποιαδήποτε ημερομηνία. “Είναι η επέτειος
της υπογραφής αυτής της αιματοβαμμένης
συμφωνίας, που οδήγησε στο να πνιγούν πέρ-
σι 5.000 άνθρωποι. Αυτή ήταν η δουλειά που
έκανε η Frontex και το ΝΑΤΟ και όλοι αυτοί
που έκλεισαν τα σύνορα και οδήγησε στο μα-
ζικό εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης και στην Ελλάδα
και σε άλλες χώρες. 

Αυτός ο χιονιάς αποκάλυψε αυτό που λέμε
ότι παγιδεύσανε κόσμο στον κλειστό βαλκανι-
κό διάδρομο, η φρίκη της Μόρια δεν είναι απο-
μονωμένη. Η Ευρώπη αντιμετώπισε τους πρό-
σφυγες σαν εμπορεύματα που μπήκανε λα-
θραία στα σύνορά της και ο μόνος στόχος της
είναι να τα στείλει πίσω. Άρα η προτεραιότητα
είναι οι απελάσεις και το κλείσιμο των συνό-
ρων. Αυτή είναι η διαχείριση του προσφυγι-
κού, κοστίζει ζωές, εγκλωβίζει κόσμο, στερεί
δικαιώματα, απειλεί τις ελευθερίες όλων μας. 

Και είναι μία Ευρώπη που παίζοντας αυτό το
χαρτί έχει ανοίξει το δρόμο προς την ακροδε-
ξιά. Είχαμε την απειλή του να βρεθεί ο πρώτος
φασίστας πρόεδρος στην Αυστρία, που δεν
πέρασε με κινητοποιήσεις χωρίς να σημαίνει
ότι στην Αυστρία τελείωσε. 

Απειλή

Είναι η Λεπέν η οποία διεκδικεί την προ-
εδρεία της Γαλλίας, να περάσει στο δεύτερο
γύρο, είναι οι εκλογές στην Ολλανδία, η Γερ-
μανία. Αυτές οι πολιτικές έχουν φουντώσει
παντού την ακροδεξιά, την ισλαμοφοβία. Η συ-
νέχιση του πολέμου και η φρίκη που είδαμε
στη Μοσούλη και στο Χαλέπι, σημαίνει ότι αυ-
τές οι επεμβάσεις φέρανε τις επιθέσεις στη
Γαλλία, στο Βερολίνο, παντού και φέρανε ένα
κράτος εκτάκτου ανάγκης και απαγορεύσεις
πρωτοφανούς μεγέθους στην Ευρώπη.

Και άρα έχει κεντρική σημασία να πάρουν
μία απάντηση ότι η πλειοψηφία του κόσμου εί-
ναι αλληλέγγυα προς τους πρόσφυγες, είναι
κατά του φασισμού, κλείνει το δρόμο στη
ακροδεξιά και τους φασίστες. Στις 18 Μάρτη
να δώσουμε τη δυνατότητα και στο εργατικό
κίνημα και στον κόσμο στις γειτονιές και στη
νεολαία και στους ίδιους τους πρόσφυγες να
εκφράσουν αυτή την οργή και ταυτόχρονα να
παλέψουμε για να καταργήσουμε τη συμφωνία
και να βάλουμε τους νεοναζί στη φυλακή. 

Προτείνουμε να πάμε όλοι μαζί για το συλλα-
λητήριο της Αθήνας. Θέλουμε να είναι ένα συλ-
λαλητήριο σεισμός που να εκφράσει τον κόσμο
της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, και να βά-
λει απέναντι στην κυβέρνηση το δεν πάει άλλο.
Ήδη μία σειρά από συνδικάτα έχουν ξεκινήσει
προς αυτή την κατεύθυνση, με πρώτο το συνέ-
δριο της ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΣΠΕΡΤ, η ΠΟΕ ΟΤΑ,
πρωτοβάθμια σωματεία, εκπαιδευτικών και νο-
σοκομείων. Όλο το επόμενο διάστημα να δημι-
ουργήσουμε ένα ορμητικό ποτάμι που να ση-
μάνει ότι το συλλαλητήριο στις 18 Μάρτη θα
είναι σταθμός, όπως τα αντιπολεμικά συλλαλη-
τήρια του 2003 ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ”.

σελ.12-13 εργατικη αλληλεγγυη Σύσκεψη για τις 18 Μάρτη

M
εγάλη συμμετοχή, φορέων, συνδικάτων, Δήμων και δη-
μοτικών κινήσεων, κοινοτήτων μεταναστών, προσφύγων
και συλλογικοτήτων είχε η ανοιχτή σύσκεψη που κάλεσε

η ΚΕΕΡΦΑ την Παρασκευή 13/1 στην ΕΣΗΕΑ, και η οποία απο-
φάσισε στήριξη του συλλαλητηρίου στις 18 Μάρτη στην Ομό-
νοια στις 3μμ. 

Στη σύσκεψη τονίστηκε από τη μεριά της ΚΕΕΡΦΑ η τεράστια
αναγκαιότητα της διεθνούς κινητοποίησης στις 18 Μάρτη σε μιά
περίοδο που η Ευρωπη-φρούριο οδήγησε στο κλείσιμο των συ-
νόρων, τους φράχτες, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τους
πνιγμούς πέντε χιλάδων στη Μεσόγειο, ανοίγοντας το δρόμο
στην άνοδο της φασιστικής απειλής και της ακροδεξιάς. Έγινε
ενημέρωση ότι σε 14 χώρες της Ευρώπης (Βρετανία, Αυστρία,
Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Πολωνία, Ιρλανδία, Ελβετία,
Καταλωνία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο) και στην Τουρκία, τις
ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία θα υπάρξουν διαδηλώσεις
στις 18 Μάρτη. 

Όπως ανακοίνωσε η ΚΕΕΡΦΑ “παραβρέθηκαν στη σύσκεψη ο
Γιώργος Μακρυνός, πρόεδρος του Συμβουλίου Ενταξης Μετα-
ναστών Κορυδαλλού και η Ελένη Χατζηδημητρίου, πρόεδρος
του ΣΕΜ Αγίου Δημητρίου. Συμμετείχαν δημοτικές κινήσεις
όπως η Δημοτική Συνεργασία Ελληνικού-Αργυρύπολης με τον
Χρήστο Κορτζίδη, η Ανοιχτή Πόλη του Δήμου Αθήνας με επικε-
φαλής τον Ρήγα Αξελό, η Ανταρσία στη Κοκκινιά με την Κατερί-
να Θωίδου, ο δημοτικός σύμβουλος Βριλησσίων Ορέστης
Ηλίας. Στη σύσκεψη συμμετείχε η πολιτική αγωγή στη δίκη της
Χρυσής Αυγής με τον Κώστα Παπαδάκη. Συμμετείχε ομάδα δα-
σκάλων προσφύγων από το στρατόπεδο του Ελληνικού, η κατά-
ληψη του 5ου Λύκειου της Πρασσά, πρόσφυγες από την Ερυ-
θραία, η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος, η Κοινότητα Σενεγά-
λης, η Κοινότητα Μπαγκλαντές, το Σωματείο Ρακοσυλλεκτών
της μουσουλμανικής μειονότητας η Πρόοδος.

Ο Συντονισμός για το προσφυγικο/μεταναστευτικό συλλογι-
κοτήτων και σωματείων με την Ντίνα Ρέππα, το Κοινωνικό Φαρ-
μακείο-Ιατρείο Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Ιωνίας, η ΚΑΡ.

Εκπρόσωποι της ευρωβουλεύτριας Κωνσταντίνας Κούνεβα και
της βουλεύτριας Εύης Καρακώστα. Το Τμήμα Δικαιωμάτων της
ΛΑΕ με τον Δ.Σαραφιανό και την Μάνια Μπαρσέφσκυ.Η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ με εκπροσώπους τον Π.Αντωνόπουλο και τον Γ.Σηφακάκη.

Παρών ήταν ο Γιώργος Φιλιππάκης, μέλος του ΔΣ της ΕΣΗ-
ΕΑ και του ΣΦΕΑ, ο ηθοποιός-σκηνοθέτης Βασίλης Κουκαλάνι,
ο Λεωνίδας Κοντουδάκης, μάρτυρας στη δίκη του Γρηγόρη
Λαμπράκη, το Μουσικό συγκρότημα Ρωμιοσύνη. Επίσης πολλοί
ακτιβιστές από τις τοπικές ΚΕΕΡΦΑ του λεκανοπέδιου της Αττι-
κής.  Στην συζήτηση μπήκαν προτάσεις για την καλύτερη ανά-
πτυξη της δράσης για την επιτυχία του συλλαλητηρίου καθώς
και προτάσεις για να προχωρήσουν τα βήματα για συντονισμό
όλων των φορέων που θα καλέσουν στις 18 Μάρτη στην Ομό-
νοια. 

Στην κατάληξη ανακοινώθηκαν τα παρακάτω κοινά βήματα:
• Προχωράμε στην κατάθεση ψηφίσματος στήριξης του συλ-

λαλητηρίου στις 18 Μάρτη, σύμφωνα με την αποφαση της ΑΔΕ-
ΔΥ, σε Δημοτικά συμβούλια, συνδικάτα, φοιτητικούς συλλό-
γους, μαθητικά συμβούλια.
• Αντιφασιστική συγκέντρωση στα 4 χρόνια από τη δολοφο-

νία του Σαχζάτ Λουκμάν, Εφετείο Αθήνας, Τρίτη 17/1, 8.30πμ
και παρουσία στο ακροατήριο της δίκης της Χρυσής Αυγής.
• Διαδηλώσεις στη μέρα ορκωμοσίας του Τράμπ σε συντονι-

σμό με το διεθνές κίνημα. Στην Αθήνα το Σάββατο 21 Γενάρη
4μμ στο Σύνταγμα. Διαδηλώσεις γίνονται επίσης σε Θεσσαλονί-
κη, Πάτρα, Γιάννενα, Χανιά, Ηράκλειο, Βόλο, Γιάννενα.
• Καμπάνια “Όχι οι πρόσφυγες το χειμώνα στα στρατόπεδα”,

κλείστε τα τώρα, φέρτε τους στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις,
με αξιοπρεπή στέγαση σε δημόσιους χώρους, ισότιμη πρόσβαση
στην εκπαίδευση και τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, σταμάτημα
των απελάσεων των προσφύγων. Παρεμβάσεις στα κάμπ σε συ-
νεργασία με εργαζόμενους των ΜΚΟ, γιατρούς και σωματεία”. 

Στη διάρκεια της σύσκεψης έγιναν μία σειρά πα-
ρεμβάσεις. Ακολουθούν κάποιες από αυτές.

“Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από κανέναν ότι αυτή
τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που ζούνε μέσα στα
χιόνια έγκλειστοι εξ αιτίας των πολιτικών της ΕΕ”, εί-
πε ο Κώστας Καταραχιάς πρόεδρος του σωματείου
εργαζομένων στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. “Πιο
παλιά οι γιατροί της ΕΙΝΑΠ είχαμε καταφέρει και
μπήκαμε στην Αμυγδαλέζα. Σήμερα η ανάγκη για τέ-
τοιες επισκέψεις είναι πολύ μεγαλύτερη. Ως σωμα-
τείο πρωτοστατούμε σε τοπικούς συντονισμούς με
τους καθηγητές και ως νοσοκομείο διεκδικούμε
ανοιχτά νοσοκομεία για τους πρόσφυγες, γιατί επί
της ουσίας υπάρχουν προβλήματα. Έχουμε, επίσης
πάρει αποφάσεις για στάσεις εργασίας για να υπάρ-
χει συμμετοχή από κόσμο του νοσοκομείου στη δίκη
της ΧΑ. Οι σταθμοί που μπαίνουν είναι πολύ κρίσιμο
να γίνονται κτήμα όλου του εργατικού κινήματος και
για τις 18 Μάρτη έχουμε ήδη πάρει απόφαση να εί-
μαστε στις 3μμ στην Ομόνοια”. 

Η Φορουζάν, πρόσφυγας από το Αφγανιστάν και
δασκάλα στο στρατόπεδο του Ελληνικού, μίλησε για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες
που ζουν στο Ελληνικό. “Πριν έρθουμε στην Ευρώπη
νομίζαμε ότι τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορε-
τικά. Ζούμε 650 άτομα στο Ελληνικό, με 2 τουαλέ-
τες, είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς μπάνιο. Πη-
γαίνουμε στη Βικτώρια και η αστυνομία μας σταμα-
τάει και μας ζητάει εισιτήριο. Όταν ήρθα στην Ελλά-
δα ήμουν πολύ στεναχωρημένη, και έλεγα στον εαυ-
τό μου ότι θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να βοη-
θήσουμε τους εαυτούς μας. Και γι αυτό άρχισα να
διδάσκω αγγλικά, παρόλο που οι μαθητές μου δεν
έχουν ούτε στυλό. Πρέπει όλα τα παιδιά να μορφω-
θούν γιατί αποτελούν το μέλλον. Και πρέπει αυτό να
γίνει προτεραιότητα”. 

Ο Κώστας Παπαδάκης από την πολιτική Αγωγή
στη δίκη της Χρυσής Αυγής αφού ενημέρωσε για
τις αποκαλύψεις που έχουν αναδειχθεί στη διάρκεια
της δίκης, συμπλήρωσε ότι “έχουμε ανάγκη μία με-
γάλη ενωτική συγκέντρωση και πορεία στις 18 του

Μάρτη γιατί είναι μία χρονιά αυτή που ξεκινάει, που
είναι ικανή να φέρει τα πάντα, από εκλογές μέχρι
πόλεμο. Οι σκηνές που ζούμε αυτές τις μέρες με
τους πρόσφυγες είναι πράγματα που ξεπερνούν τη
φαντασία. Χρειάζεται να είμαστε όλοι ενωμένοι και
δυνατοί για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις
που θα ανατρέψουν την εκτροπή της ατζέντας προς
τα δεξιά”.

“Αν υπάρχει ένα στοίχημα στις 18 Μάρτη-και το
λέω ως εκπρόσωπος του Δήμου Κορυδαλλού και
πρόεδρος του ΣΕΜ, είναι μεγαλύτερο γιατί πρέπει
να υπάρχει ενιαία έκφραση και κίνηση”, είπε ο Γιώρ-
γος Μακρυνός. “Το ενωτικό δεν αφορά μόνο τις κι-
νήσεις και τους πολιτικούς χώρους, αλλά και όλους
τους φορείς. Μιλήσαμε για την ΑΔΕΔΥ, υπάρχει η
ΠΟΕ ΟΤΑ, πρέπει να συμπεριλάβουμε τα ΣΕΜ” και
πρότεινε μέχρι τις 18 Μάρτη να υπάρχει συντονι-
σμός και κοινές πρωτοβουλίες στις γειτονιές, όπως
της Β' Πειραιά, ενώ τάχθηκε και κατά της προσπά-
θειας νομιμοποίησης της Χρυσής Αυγής. 

Μετανάστες

Ο Τζαβέντ Ασλάμ μίλησε για την πρόσφατη ρατσι-
στική επίθεση που έγινε στην Ελευσίνα, όπου το θύ-
μα αντί να πάει στο νοσοκομείο πήγε στα κρατητή-
ρια. “Από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα πάνω από 50
άτομα έχουν χτυπηθεί από ρατσιστές και φασίστες”,
είπε και πρόσθεσε ότι “στη Γκορίτσα και στο Μενίδι,
τις τελευταίες δύο εβδομάδες χτυπάνε με ρόπαλα.
Ζητάμε την αλληλεγγύη όλων για να σταματήσουμε
το ρατσισμό. Ετοιμαζόμαστε στις 17/1 να είμαστε
στο Εφετείο και καλούμε κάθε κοινότητα και κάθε
μετανάστη να είναι εκεί γιατί μόνο με την ενότητά
μας μπορούμε να τους σταματήσουμε”. 

“Δε χωράει καμία αμφιβολία ότι αυτή τη χρονιά το
αντιφασιστικό, αντιρατσιστικό, αντιπολεμικό, εργατι-
κό και φιλοπροσφυγικό κινήμα χρειάζεται να είναι
εξαιρετικά αναβαθμισμένο, πολύ περισσότερο από

όλες τις προηγούμενες” τόνισε η Ντίνα Ρέππα από
το Συντονισμό για το προσφυγικό. “Βρισκόμαστε σε
εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο και κανείς δεν μπορεί να
λειτουργήσει με τα καθιερωμένα. Χθες στην παρά-
σταση που έκανε ο Συντονισμός στο υπουργείο Με-
ταναστευτικής πολιτικής και στη συνάντηση που είχε
με τον γενικό γραμματέα, μας είπε ότι η βασική πο-
λιτική γραμμή της κυβέρνησης είναι η ‘περιφρούρη-
ση της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας και ότι πρώτη τους
προτεραιότητα είναι να αποσυμφορηθούν τα νησιά
μέσω των επαναπροωθήσεων και του ασύλου’. Είμα-
στε πολύ δεκτικοί να συντονιστουμε και να συνδιορ-
γανώσουμε”.

Ο Δημήτρης Σαραφιανός, από τη ΛΑΕ τόνισε ότι
“θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι γίνεται μία ενωτική
προσπάθεια για να μπορέσουν όλες οι δυνάμεις που
παλεύουν ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό να
ενώσουν τις δυνάμεις τους. Όλο το κίνημα τα σωμα-
τεία οι φοιτητικοί σύλλογοι τα συνδικάτα θα πρέπει
να αντιτάξουν μία διαφορετική πολιτική. Κάθε σωμα-
τείο, σύλλογος, συνδικάτο να πάρει απόφαση συμμε-
τοχής στις 18 Μάρτη να μπουν οι όροι της καταγγε-
λίας της συμφωνίας ΕΕ Τουρκίας να ενεργοποιηθούν
τα σωματεία και οι χώροι με εκδηλώσεις ώστε να
μπορέσει να κινητοποιηθεί ο κόσμος για να συμμετά-
σχει. Υπάρχει δυνατότητα γιατί υπάρχει ευαισθησία
στα λαϊκά στρώματα, ιδίως στο χώρο της νεολαίας.
Αυτό προϋποθέτει μία δράση από κοινού στην ενερ-
γοποίηση. Ιδίως στις περιοχές των νησιών”. 

Η Κατερίνα Θωίδου, Δημοτική Σύμβουλος Νίκαιας
τόνισε ότι η κυβέρνηση εξαναγκάζει τους πρόσφυγες
να ζουν μέσα στο χιόνι μόνο και μόνο γιατί έχει στό-
χο να κλιμακώσει τις απελάσεις στο όνομα της Συμ-
φωνίας ΕΕ- Τουρκίας και τόνισε ότι “η μάχη για να
κλείσουν τα στρατόπεδα και να ενταχθούν οι πρό-
σφυγες στις πόλεις είναι μία μάχη ενάντια στο ρατσι-
σμό και το φασισμό, και για αυτό όσοι είμαστε σήμε-
ρα εδώ χρειάζεται να συναποφασίσουμε ότι θα δώ-

σουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να βγάλουμε χι-
λιάδες κόσμο στο δρόμο στις 18 Μάρτη στην Αθήνα
και στις άλλες πόλεις. Υπάρχει τεράστια δυνατότητα
να βάλουμε σε κίνηση σωματεία και δημοτικά συμ-
βούλια” και μετέφερε το παράδειγμα από το δήμο Νί-
καιας που έχει αποφασίσει να υιοθετήσει την πρότα-
ση να ανοίξει κλειστό κτίριο για τους πρόσφυγες. 

Πλειοψηφία

“Εκφράζω τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμε-
νων στην ΕΡΤ και στα ΜΜΕ σε όλη την Ελλάδα”, εί-
πε ο Γαβριήλ Κασιμάτης από την ΠΟΣΠΕΡΤ. “Χρει-
άζεται να καταβάλουμε προσπάθειες στην ευαισθη-
τοποίηση σε αυτά τα ζητήματα και για την προπα-
γάνδιση αυτού του μεγάλου συλλαλητηρίου, να πε-
ράσει και από τους συλλόγους μας όχι μόνο από την
Ομοσπονδία, ώστε να αντιληφθούν όλοι οι συνάδελ-
φοί μας ότι καμιά διεκδίκηση δεν έχει αξία αν δεν
έχουμε εξασφαλίσει την αντίθεσή μας στο ρατσισμό,
το φασισμό και την υπεράσπιση της ειρήνης”, είπε
και συμπλήρωσε ότι χρειάζεται “να σταματήσει η ξε-
νοφοβική και φασιστική ρητορεία μέσα από τα ΜΜΕ
και κυρίως την ΕΡΤ”. 

“Θεωρώ μεγάλη νίκη το γεγονός ότι καταφέραμε
να αντιμετωπίσουμε την προσπάθεια των φασιστών
να βάλουν πόδι στα σχολεία μέσα από τη δράση
των εκπαιδευτικών συνδικάτων. Θέλουμε τα παιδιά
των προσφύγων στα δημόσια σχολεία σε πρωινό
ωράριο, με περισσότερους καθηγητές, για αυτό οι
αντιρατσιστικές διεκδικήσεις συναντούν τις εργατι-
κές”, τόνισε η Γεωργία Κόφφα από τη Γ' ΕΛΜΕ, που
συμπλήρωσε ότι η ΕΛΜΕ έχει πάρει ήδη απόφαση
για στάση εργασίας στις 17/1 έξω από το Εφετείο,
και στις 18 Μάρτη στην Ομόνοια, ενεργοποιώντας
όλα τα μέσα που διαθέτει από τους αντιπροσώπους
της μέχρι τις επιτροπές αγώνα. “Ο κόσμος είναι θυ-
μωμένος για την κατάσταση στα στρατόπεδα αλλά
αυτός ο θυμός πρέπει να σημάνει κοινές πρωτοβου-

λίες και ανάληψη δράσης”. 
Ο Παύλος Αντωνόπουλος, από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ τό-

νισε ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει πάρει απόφαση να συμμε-
τέχει στη σύσκεψη, χαιρέτησε το κάλεσμα για κοινή
διαδήλωση στις 18 Μάρτη λέγοντας ότι είναι ανα-
γκαίο όσο ποτέ. Συμπλήρωσε ότι η άνοδος του φα-
σισμού είναι συνέπεια των πολεμικών επιχειρήσεων
που δημιούργησε κύμα προσφυγιάς το οποίο εκμε-
ταλλεύονται οι φασίστες και είπε ότι έχει σημασία η
συμμετοχή των συνδικάτων σε μία ενωτική συγκέν-
τρωση στις 18 Μάρτη. 

Ο Ορέστης Ηλίας, δημοτικός Σύμβουλος στο Δή-
μο Βριλησσίων, θύμισε τις εμπειρίες οργάνωσης του
αντιρατσιστικού κινήματος τον περσινό Μάρτη, “με
εκδηλώσεις στα Λύκεια, συναυλίες, αντιρατσιστικά
μαθήματα, που είχε σαν αποτέλεσμα μαζικό κατέβα-
σμα μαθητών στο συλλαλητήριο. Το σωματείο του
δήμου είχε οργανώσει ανοιχτή εκδήλωση και κατέ-
βηκε στο συλλαλητήριο. Πέρσι είχαμε απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν ομόφωνη, φέτος
θα πάμε με μεγαλύτερους στόχους, να διοργανώσει
ο Δήμος εκδήλωση, να βάλει αεροπανό, η Επιτροπή
Παιδείας να πάρει απόφαση ότι θα είναι μία εβδομά-
δα με εκδηλώσεις στα σχολεία”. 

Ο Βασίλης Συλαϊδής, από την Ιντρακόμ μετέφερε
τη απόφαση του σωματείου των εργαζόμενων να
συμμετάσχει στη κινητοποίηση στις 18 Μάρτη. “Συμ-
μεριζόμαστε τους στόχους που βάζει αυτή η κινητο-
ποίηση που συμπίπτει με τον ένα χρόνο από την
υπογραφή της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, που πρέπει
να ανατραπεί. Έχουμε πάνω από 5000 θανάτους
από πνιγμό στη διάρκεια τους 2016 ρεκόρ όλων των
εποχών, γεγονός που συνδυάζεται με την άνοδο της
ακροδεξιάς στη Ευρώπη”.

Ο Μιχαήλ Ζερβός, πρόεδρος εκτάκτων ΥΠΠΟ, τό-
νισε ότι το σωματείο είναι πάντα δίπλα σε κάθε αντι-
φασιστικό κάλεσμα και θύμισε ότι έχει διοργανώσει
εκδήλωση με την Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής, τονίζοντας ότι “θα είμαστε παντού όσο
χρειαστεί ενάντια στο ναζισμό”. 

“Να πάμε 
όλοι μαζί”

Η Σαμίρα, Αφγανή πρόσφυγας, δασκάλα αγγλικών
στο Ελληνικό, μιλά στη σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ

ΕΣΗΕΑ, Παρασκευή 13/1

Επιμέλεια: Κατερίνα Θωίδου

Συνδικάτα, δήμοι, πρόσφυγες ενωμένοι
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Σ
τη μάχη για την οργάνωση της συμ-
μετοχής στις διαδηλώσεις ενάντια
στην ορκωμοσία Τραμπ στις 21 Γε-

νάρη και τα αντιρατσιστικά-αντιφασιστικά
συλλαλητήρια στις 18 Μάρτη έχουν μπει
φοιτητές και μαθητές. 

Η Χρυσάνθη Καθοπούλη, σπουδάστρια
στη Νοσηλευτική του ΤΕΙ Αθήνας μας είπε:
«Κάναμε ανοιχτή συνάντηση τη Δευτέρα
16 Γενάρη στο ΤΕΙ, στην αίθουσα θεωρίας
στη ΣΓΤΚΣ, όπου συζητήσαμε πως θα ορ-
γανώσουμε τις επόμενες μάχες του αντι-
ρατσιστικού-αντιφασιστικού κινήματος.
Υπήρξε ενδιαφέρον από ανένταχτους φοι-
τητές και έτσι έχουμε την αισιοδοξία ότι θα
υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τις σχολές
μας. Παρόλο που έχουμε εξεταστική,
έχουμε ξεκινήσει τις εξορμήσεις, ενώ μέσα
στην εβδομάδα θα οργανώσουμε με ακόμα
καλύτερο τρόπο την παρέμβασή μας». 

Τα σχήματα ΕΑΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας
(ΚΡΑΧ από τη ΣΔΟ, ΑΡΠΑ από τη ΣΤΕΦ,
Γραφίδα από τη ΣΓΤΚΣ, ΑΝΑΣΤΤΡΟΦΟΙ
από τη ΣΤΕΤΤΡΟΔ και ΑΡΣΥ από τη ΣΕΥΠ)
έχουν ήδη κυκλοφορήσει αφίσα που καλεί
στις δύο κινητοποιήσεις, όπως και στην κι-
νητοποίηση στη δίκη της Χρυσής Αυγής
την Τρίτη 17/1 για τα τέσσερα χρόνια από
τη δολοφονία του Πακιστανού εργάτη,
Σαχζάτ Λουκμάν. 

Ο Γιάννης Σουμπάσης, φοιτητής στους
Ηλεκτρολόγους του Πολυτεχνείου μας μί-

λησε για τις δράσεις στις σχολές του Βό-
λου, καθώς και την πρωτοβουλία για να
υποδεχθούν τα προσφυγόπουλα που ξεκι-
νούν μαθήματα σε σχολείο της πόλης. «Οι
σχολές μας είναι αφισοκολλημένες για τις
κινητοποιήσεις, ενώ θα ξεκινήσουμε και τις
εξορμήσεις αφού ακόμα οι σχολές δεν
έχουν πολύ κόσμο λόγω των γιορτών. 

Προηγήθηκαν οι αντιρατσιστικές μέρες
δράσεις που είχαμε κάνει τόσο στο Θόλο
όσο και στην Αρχιτεκτονική. Αυτή η εξώ-
στρεφη δράση, μας βοήθησε να χτίσουμε
δύο ακόμα σχήματα της ΕΑΑΚ. Έχουμε
νέα σχήματα τόσο στην Ειδική Αγωγή όσο
και στο Παιδαγωγικό. Η διαδήλωση για τον
Τραμπ θα γίνει στις 21/1, στις 12 το μεση-
μέρι στην πλατεία Αγίου Νικολάου. 

Την Τετάρτη 18 Γενάρη οργανώνουμε και
την υποδοχή των προσφυγόπουλων στο 9ο
Δημοτικό. Συγκέντρωση θα γίνει έξω από
το σχολείο. Το κλίμα είναι πολύ θετικό. Η
ΕΛΜΕ Μαγνησίας έχει βγάλει ανακοίνωση-
καλωσόρισμα, ενώ οι καθηγητές από τη
σχολή του Παιδαγωγικού θα βρεθούν με
αντιπροσωπεία στη συγκέντρωση. Εκεί θα
βρίσκεται και όλη η αριστερά». 

Και οι μαθητές

Ο Ραφαήλ Μπελενιώτης, μαθητής στο
1ο ΓΕΛ Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη μας
δήλωσε: «Έχουμε ξεκινήσει τη διακίνηση
του νέου φύλλου της εφημερίδας των μα-

θητών Anticapitalista που καλεί στις διαδη-
λώσεις για τον Τραμπ και στις 18 Μάρτη.
Προσπαθούμε να ενημερώσουμε όλους
τους μαθητές και να συγκρουστούμε με
ρατσιστικές, εθνικιστικές και τραμπούκικες
φωνές που υπήρχαν στα σχολεία της Δυτι-
κής Θεσσαλονίκης. Έχουμε τη βοήθεια
των συντρόφων της ΚΕΕΡΦΑ. Μαζί μας εί-
ναι και καθηγητές που κανονίζουν να ορ-
γανώσουμε εκδήλωση με συγγραφείς που
θα μιλήσουν ενάντια στο ρατσισμό και για
την ελεύθερη σεξουαλική επιλογή. Είμα-
στε σε επικοινωνία και με τον Ανυπόταχτο
Μαθητή, ενώ στην Πολίχνη έχει δημιουρ-
γηθεί η μαθητική πρωτοβουλία ΑΣΜΑ. 

Με αυτές τις συλλογικότητες θα οργα-
νώσουμε την παρουσία μας στις 18 Μάρ-
τη. Για τη διαδήλωση που θα γίνει στο κέν-
τρο της Θεσσαλονίκης ενάντια στην ορκω-
μοσία Τραμπ είναι θετικό ότι έχουν μπει να
βοηθήσουν ανένταχτοι μαθητές που διάβα-
σαν το Anticapitalista. Εκεί που παλιότερα
στις περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης
που είναι και εργατογειτονιές υπήρχαν
συμμορίες με χρυσαυγίτες μέσα στα σχο-
λεία και κανείς δεν έκανε τίποτα, τώρα θα
κατεβάσουμε αντιφασιστικό μπλοκ. Θεω-
ρούμε ότι αυτό είναι μια νίκη. Είμαστε σε
επικοινωνία με την ΚΕΕΡΦΑ και αυτό μας
βοηθά με το ενημερωτικό της υλικό, τα βι-
βλία και τις προκηρύξεις».     

Νεκ. Δ.

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ

Όχι στον Τραμπ
Ναι στους πρόσφυγες

Κινητοποίηση στη δίκη των 12 φοιτητών του
Φυσικού Ηρακλείου καλούν τα σχήματα της
ΕΑΑΚ στο Ηράκλειο, στις 10 Φλεβάρη. Προσυγ-
κέντρωση θα γίνει στις 8πμ στην πλατεία Ελευ-
θερίας, ενώ θα ακολουθήσει πορεία και συγκέντρω-
ση στα Δικαστήρια στις 9πμ. 

Θυμίζουμε ότι η δίωξη των 12 φοιτητών από μήνυ-
ση μερίδας αντιδραστικών
καθηγητών κρατάει από το
Σεπτέμβρη του 2011 μετά
τις κινητοποιήσεις για το
νόμο Διαμαντοπούλου.  

Η ανακοίνωση της ΕΑΑΚ
αναφέρει: «Ο Σύλλογος
Φοιτητών Φυσικού μαζί με
όλους τους Φοιτητικούς
Συλλόγους του Ηρακλείου
προχώρησαν σε παράστα-
ση διαμαρτυρίας έξω από
την Γενική Συνέλευση Τμή-
ματος με αίτημα την ανα-
πλήρωση της εξεταστικής
περιόδου.

Οι καθηγητές που βρί-
σκονταν στη συνεδρίαση
αρνήθηκαν να συζητήσουν
το θέμα, κάλεσαν την αστυ-
νομία για να “απομακρύ-
νουν” τους φοιτητές και

άρχισαν να απειλούν με μηνύσεις για τη διακοπή της
συνέλευσης. 12 από τους 400 φοιτητές που βρί-
σκονταν σε εκείνη την κινητοποίηση, στοχοποιήθη-
καν για τη συνδικαλιστική και πολιτική τους δράση

στον ΦΣ, πέρασαν από πει-
θαρχικό συμβούλιο (πρώτη
φορά που συστάθηκε αυτό το
όργανο για φοιτητές) για “πα-
ραδειγματισμό”, και οι περισ-
σότεροι τιμωρήθηκαν με δια-
κοπή φοιτητικής ιδιότητας για
ένα εξάμηνο. 

Την επόμενη περίοδο όσοι
φοιτητές από αυτούς προσπά-
θησαν να συνεχίσουν τις
σπουδές τους βρήκαν απέναν-
τί τους άδικες βαθμολογίες,
μέχρι καταστροφή των γρα-
πτών τους, και ένας από αυ-
τούς δεν έγινε δεκτός σε με-
ταπτυχιακό, ενώ πληρούσε τις
προϋποθέσεις. Ένα χρόνο
πριν από αυτά τα γεγονότα,
δύο αριστούχοι φοιτητές του
τμήματος αποκλείστηκαν από
μεταπτυχιακό πρόγραμμα ου-

σιαστικά λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσε-
ων». 

Και προσθέτει: «Την ημέρα της δίκης πρέπει το
φοιτητικό κίνημα, τα εργατικά σωματεία και οι

μαζικοί φορείς του Ηρακλείου να έχουν μαζική πα-
ρουσία έξω από τα δικαστήρια, απαιτώντας να
αθωωθούν όλοι οι κατηγορούμενοι. Συνεχίζοντας
στο δρόμο του αγώνα για την ανατροπή των μνημο-
νίων, για δημόσια και δωρεάν Παιδεία για όλους, για
την υπεράσπιση του ασύλου και της ελεύθερης δια-
κίνησης ιδεών, την απομόνωση από την πανεπιστη-
μιακή κοινότητα καθηγητών που επιτίθενται στους
φοιτητές τους. Για να αποδείξουμε στην πράξη ότι
το φοιτητικό κίνημα ούτε τρομοκρατείται, ούτε κα-
ταστέλλεται». 

O Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, φοιτητής του Φυσι-
κού μας δήλωσε για την έναρξη της καμπάνιας:
«Παρόλο που έχουμε εξεταστική έχουμε ξεκινήσει
τις παρεμβάσεις στις σχολές και στα μέρη όπου δί-
νονται μαθήματα για να ενημερώσουμε τους συμ-
φοιτητές μας. Την Παρασκευή 20 Γενάρη θα γίνει
συνάντηση της Πρωτοβουλίας για την συμπαράστα-
ση στους 12 του Φυσικού για να οργανώσουμε τα
επόμενα βήματα. Θα πάμε σε όλα τα σωματεία να
ζητήσουμε ψηφίσματα και οικονομική ενίσχυση των
φοιτητών για τα έξοδα για το δικαστήριο. Θα δώ-
σουμε αυτή τη μάχη παράλληλα με τις υπόλοιπες,
όπως είναι η 18 Μάρτη και τα αντιρατσιστικά-αντι-
φασιστικά συλλαλητήρια». 

Όχι στις διώξεις
Σε κινητοποίηση ενάντια

στο ξεπούλημα της δημό-
σιας και δωρεάν Παιδείας
καλεί το σχήμα της ΕΑΑΚ
στην Καλών Τεχνών, ΑΡ-
ΚΑΣ, τη Δευτέρα 23/1 στις
10πμ. Η κινητοποίηση γί-
νεται ενάντια στη χορηγία
του Ιδρύματος Νιάρχου
για νέα βιβλιοθήκη στη
σχολή, τα εγκαίνια της
οποίας γίνονται εκείνη την
ημέρα.

Οι φοιτητές αντιτίθενται
σε κάθε χορηγία που ανοί-
γει δίοδο για να βάλουν
πόδι στο δημόσιο πανεπι-
στήμιο γεράκια της αγο-
ράς, αρχικά με «ευγενείς
προσφορές» και στη συνέ-
χεια με παρέμβαση και
έλεγχο στα προγράμματα
σπουδών, στοχοποίηση
της περιουσίας της σχο-
λής και ούτω καθ’ εξής. 

Έξω οι 
“χορηγοί”



Τ
η μνήμη του δολοφονημέ-
νου Σαχζάτ Λουκμάν από
τάγμα εφόδου της Χρυσής

Αυγής, πριν από τέσσερα ακρι-
βώς χρόνια, τίμησαν αντιφασί-
στες και αντιφασίστριες την Τρί-
τη 17 Γενάρη έξω από το Εφε-
τείο της Αθήνας, απαιτώντας
την καταδίκη της εγκληματικής
οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.      

Στη συγκέντρωση συμμετεί-
χαν με τα πανώ τους η ΑΔΕΔΥ,
η Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας, οι φοιτητές-
φοιτήτριες της ΚΕΕΡΦΑ, η 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΚΕΕΡΦΑ και η το-
πική επιτροπή Πετραλώνων, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πετραλώνων, η 
ΟΡΜΑ, ενώ αντιπροσωπεία της
ΚΝΕ συμμετείχε στο ακροατή-
ριο της δίκης.  

Χαιρετισμό στη συγκέντρωση
έκανε ο Τζαβέντ Ασλάμ εκ μέ-
ρους της Πακιστανικής Κοινότη-
τας. “Τέσσερα ολόκληρα χρόνια
μετά τη δολοφονία του Λουκμάν
Σαχζατ, αυτό που ζητάμε είναι
κάθε νεοναζί και κάθε φασίστας
να μπουν στη φυλακή. Θέλουμε
να ολοκληρωθεί η δίκη και να τι-
μωρηθούν οι δολοφόνοι και
όσοι έκαναν πάνω από 1000 επι-
θέσεις σε μετανάστες τα προ-
ηγούμενα χρόνια. Αυτή η κυβέρ-
νηση που λέει ότι είναι αριστερή
θα έπρεπε να προχωρήσει στη
νομιμοποίηση των 100.000 με-
ταναστών που έχουν καταθέσει
τα χαρτιά τους εδώ και ένα χρό-
νο. Όσο είμαστε ενωμένοι, μπο-
ρούμε να παλέψουμε το φασι-
σμό. Όταν ήρθε η ΜΙ6 από την
Αγγλία και έκανε τις απαγωγές
των Πακιστανών στην Ελλάδα,
ήταν η πρώτη ισλαμοφοβική επί-
θεση, αλλά από τότε δώσαμε
αγώνα μαζί με την Αριστερά για
τα δικαιώματά μας και έτσι θα
συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη”.      

Στη συνέχεια χαιρέτησε ο Χρί-
στος Αργύρης εκ μέρους της
ΑΔΕΔΥ. “Σήμερα είμαστε εδώ με
μία καινούργια απόφαση από τα

συνδικάτα. Η ΕΙΝΑΠ χτες στο ΔΣ
πήρε απόφαση ότι στηρίζει με
όλες της τις δυνάμεις το μεγάλο
αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό
συλλαλητήριο στις 18 Μάρτη. Για
άλλη μία φορά οι γιατροί των δη-
μόσιων νοσοκομείων μπαίνουν
μπροστά στη μάχη ενάντια στη
φασιστική απειλή. Τα νοσοκομεία
είναι ανοιχτά για τους πρόσφυ-
γες και τους μετανάστες. Δεν θέ-
λουμε τη φασιστική απειλή να
σηκώνει κεφάλι. Θέλουμε τη ΧΑ
να μπει βαθιά μέσα στη φυλακή.
Το ψήφισμα που καταθέσαμε
χτες στην ΕΙΝΑΠ ήταν το ίδιο ψή-
φισμα που πέρασε ομόφωνα από
το τακτικό συνέδριο της ΑΔΕΔΥ
τον Δεκέμβρη. Ο στόχος μας εί-
ναι παλεύοντας τα μνημόνια, την
οικονομική κρίση και τη λιτότητα
ταυτόχρονα η εργατική τάξη να
παλεύει το ρατσισμό και το φασι-
σμό ενάντια σε όλες τις κυβερνή-
σεις της ΕΕ που ανοίγουν το
δρόμο στους φασίστες. Η εργα-
τική τάξη είναι εδώ και στις 18
του Μάρτη θα είναι στην Ομό-
νοια”. Στον ίδιο τόνο χαιρέτησε
και ο Αντώνης Σκαρπέλης από το
σωματείο Εκτάκτων ΥΠ.ΠΟ, που
ενημέρωσε για την απόφαση του
σωματείου να συμμετέχει στις 18
Μάρτη. 

Στη συνέχεια η Ιριλίντα Μου-

σαράι, φοιτήτρια από τη ΝΟΠΕ
συμπλήρωσε ότι “οι φοιτητές
παλεύουν για να καταδικαστούν
όλοι οι χρυσαυγίτες και για να
είναι οι πρόσφυγες καλοδεχού-
μενοι και να έχουν τα προσφυ-
γόπουλα δικαίωμα στη στέγαση,
στη μόρφωση και στην καλύτε-
ρη ζωή κόντρα στον πόλεμο, το
ρατσισμό και το φασισμό”. 

“Η σημερινή κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ που βγήκε με τις προσ-
δοκίες των εργατών ότι θα έβα-
ζε χέρι στους φασίστες και τις
ρατσιστικές πολιτικές, συνεχίζει
σήμερα τον ίδιο ρατσιστικό κα-
τήφορο, στήνοντας στρατόπεδα
συγκέντρωσης και φυλακίζον-
τας εκεί τους πρόσφυγες, προ-
σπαθώντας να διατηρηθεί με
νύχια και με δόντια η συμφωνία
ΕΕ -Τουρκίας, προσπαθώντας
να μας πει ότι υπεύθυνη για την
κρίση δεν είναι η ίδια”, είπε στο
χαιρετισμό του ο Γιάννης Σηφα-
κάκης από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.  “Εί-
δαμε το προηγούμενο διάστημα
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να σφι-
χταγκαλιάζονται με τους Κασι-
διάριδες στα νησιά του Αιγαίου
προσπαθώντας να νεκραναστή-
σουν τις χρεοκοπημένες πολιτι-
κές των Μπαλτάκων. Η πάλη
ενάντια στο φασισμό είναι υπό-
θεση του αντιφασιστικού κινή-

ματος και της αριστεράς που
παλεύει στο πλευρό των μετα-
ναστών και των προσφύγων. Η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι σήμερα εδώ
και θα είναι και το Σάββατο στο
Σύνταγμα ενάντια στον Τραμπ”. 

“Οι δολοφόνοι του Λουκμάν
Στεργιόπουλος και Λιακόπουλος
βρίσκονται στη φυλακή ισόβια
μετά από μία δίκη στην οποία
για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε
το ρατσιστικό κίνητρο”, είπε ο
Πέτρος Κωνσταντίνου. “Η δολο-
φονία του Λουκμάν ήταν η πρώ-
τη προειδοποίηση για το τι ση-
μαίνουν τα τάγματα εφόδου της
Χρυσής αυγής. Τότε είχαμε
απαντήσει με μία μεγάλη κινητο-
ποίηση “19 Γενάρη- Αθήνα πόλη
αντιφασιστική”. Χρειάστηκε η
θυσία του Παύλου Φύσσα για να
πάνε οι νεοναζί δολοφόνοι στη
φυλακή και να ξεκινήσει αυτή η
δίκη που συνεχίζεται εδώ και
δύο χρόνια. Δε θα σταματήσου-
με. Σε όλη την Ευρώπη η απειλή
του φασισμού ανεβαίνει, οι ρα-
τσιστικές πολιτικές των κυβερ-
νήσεων που κλείνουν τα σύνορα
στρώνουν το έδαφος στη Λεπέν,
στο Βίντερς και στην Εναλλακτι-
κή για τη Γερμανία. Για αυτό
ενωνόμαστε για να τους σταμα-
τήσουμε στις 18 Μάρτη”. 

Κ.Θ.
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Τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στα Χανιά
έκλεισαν. Σε ανακοίνωση της τοπικής εγκλη-
ματικής οργάνωσης, από τις 11 του περασμέ-
νου Νοέμβρη, αναφέρεται ότι σύντομα θα με-
ταφερθούν σε άλλα γραφεία. Ωστόσο έχουν
περάσει δύο μήνες και καινούργια ναζιστικά
γραφεία δεν έχουν ανοίξει. Τα Χανιά μπορούν
λοιπόν να προστεθούν σε εκείνο το μακρύ κα-
τάλογο των πόλεων και περιοχών που η Χρυ-
σή Αυγή έχει κλείσει τα γραφεία - ορμητήρια
των ταγμάτων εφόδου.

Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη αν θυμηθεί
κανείς ότι στη συγκεκριμένη πόλη στηρίχθηκε
όλη η προσπάθεια της Χρυσής Αυγής τα προ-
ηγούμενα χρόνια να στήσει μαζική οργάνωση
στην Κρήτη. Ξεκινώντας από απανωτές νυχτε-
ρινές και ανώνυμες επιθέσεις ενάντια σε μετα-
νάστες και εργαζόμενους που έστειλαν πολ-
λούς από αυτούς στο νοσοκομείο, στο διάστη-
μα από το 2009 έως το 2012, που οδήγησαν
στο χάραγμα αγκυλωτού σταυρού σε καθηγή-
τρια αλλά και πιο πρόσφατα με τις επιθέσεις
ενάντια στην αριστερά στο Στέκι Μεταναστών,
στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στο ΚΚΕ, σε νεολαίους μέχρι
την άγρια επίθεση στον αγωνιστή γιατρό Δ.
Μακρέα. 

Φραγμός

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της απο-
μόνωσης των νεοναζί από το αντιφασιστικό κί-
νημα και τις πολυποίκιλες δράσεις του στην
πόλη σε όλη την τελευταία οκταετία. Οι μαζι-
κές διαδηλώσεις ενάντια στις επιθέσεις, αλλά
και ενάντια σε κάθε απόπειρα της ΧΑ να βγει
ανοιχτά στην πόλη, οι αντιρατσιστικές πρωτο-
βουλίες, οι απεργίες πείνας των μεταναστών
για νομιμοποίηση που ξεκίνησαν εδώ, η αντι-
φασιστική απεργία των εκπαιδευτικών του
2009, οι πρωτοβουλίες αντιφασιστικής οργά-
νωσης των σχολείων που πήρε η αντιφασιστι-
κή επιτροπή της ΕΛΜΕ, τα αντιφασιστικά φε-
στιβάλ της ΚΕΕΡΦΑ και των σχολείων, η αντί-
σταση των γιατρών και των εργαζομένων στο
νοσοκομείο, η πληθώρα των εκδηλώσεων, των
δράσεων, των εξορμήσεων αλλά και των φυσι-
κών συγκρούσεων τμημάτων της νεολαίας και
μεταναστών απέναντι στη βία των ταγμάτων
εφόδου αποτέλεσαν φραγμό στην προσπά-
θεια των νεοναζί να μετατρέψουν τα Χανιά σε
ορμητήριο τους. 

Η ενωτική δράση κατόρθωσε να αποκλείσει
τους ναζί από τις πλατείες, τις λαϊκές αγορές,
τα χωριά. Η μαζικότατη πρόσφατη διαδήλωση
10 καταλήψεων σχολείων, που οργανώθηκε από
το συντονιστικό των μαθητών, και διεκδικούσε
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και σχολεία
ανοιχτά για τα προσφυγόπουλα, υπογράμμισε
την πλήρη αντιστροφή του κλίματος που έχει
υπάρξει από 2012 μέσα στη νεολαία και φανέ-
ρωσε την απομόνωση της ΧΑ σε όλη την πόλη.

Ο αγώνας ενάντια στο φασισμό και το ρατσι-
σμό δεν έχει τελειώσει. Η συγκέντρωση στις
21 Γενάρη και η διαδήλωση στις 18 Μάρτη θα
αποτελέσουν τους επόμενους σταθμούς και
στα Χανιά για να εξασφαλίσουμε ότι τα κατα-
κάθια της ιστορίας δεν θα εμφανιστούν ξανά. 

Σ.Ρ.

ΧΑΝΙΑ

Έκλεισαν τα
γραφεία της Χ.Α.

Συγκινητική ήταν η συγκέντρωση και η πορεία που
κάλεσε η Πακιστανική Κοινότητα και η ΚΕΕΡΦΑ

Πετραλώνων-Κουκακίου-Θησείου, το Σάββατο 14 Γε-
νάρη, 4 χρόνια από τη δολοφονία του Πακιστανού ερ-
γάτη Σαχζάτ Λουκμάν. Στη συγκέντρωση συμμετείχε η
τοπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ και μέλη της ΛΑΕ.  

Μετά τη συγκέντρωση που ξεκίνησε από την πλα-
τεία Μερκούρη, ακολούθησε πορεία στους δρόμους
των Πετραλώνων που έφτασε μέχρι το σημείο της δο-
λοφονίας του Σαχζάτ όπου και κρατήθηκε ενός λεπτού
σιγή. Η πορεία έκανε στάση και στο σημείο επίθεσης
στην Κωνσταντίνα Κούνεβα θυμίζοντας τους κοινούς
αγώνες ντόπιων και μεταναστών εργατών.

"Ούτε στα Πετράλωνα ούτε πουθενά τσακίστε τους
φασίστες σε κάθε γειτονιά" ήταν το σύνθημα που
ακούστηκε δυνατά.

Στη μνήμη του Σαχζάτ Λουκμάν

Τρίτη 17/1, Αντιφασιστική
συγκέντρωση στο Εφετείο

Ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Σαχζάτ Λουκμάν, Πετράλωνα 14/1



Ποια είναι τα ζητήματα που θα

απασχολήσουν τη διαδικασία;

Η συνεδρίαση του ΠΣΟ, μια ημέ-
ρα μετά τις διαδηλώσεις ενάντια
στον Τραμπ, είναι μια καλή ευκαι-
ρία για να μπορέσει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
να συζητήσει πώς διαμορφώνεται
η περίοδος και πώς πρέπει να κινη-
θεί αξιοποιώντας τις δυνατότητες
που ανοίγονται. 

Οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Η
κυρίαρχη τάξη διεθνώς προσπαθεί
να ξεπεράσει την παρατεταμένη
κρίση του συστήματος με νέες επι-
θέσεις σε βάρος της εργατικής τά-
ξης, με ρατσιστικές πολιτικές που
φουσκώνουν τα πανιά της ακροδε-
ξιάς και των φασιστών, με όξυνση
των ανταγωνισμών και των πολέ-
μων. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατρακυλάει κάθε
μέρα προς τα δεξιά. Οι συνεχείς
υποχωρήσεις στους εκβιασμούς
των δανειστών και της κυρίαρχης
τάξης δεν οδηγούν σε χαλάρωση
των μνημονίων αλλά σε ακόμα χει-
ρότερους συμβιβασμούς και σκλη-
ρότερα μέτρα. �

Κι αυτό σημαίνει σκληρές μάχες
μπροστά για το εργατικό κίνημα,
σε όλα τα επίπεδα. Η αντιπαράθε-
ση είναι ανοιχτή. Ούτε η κυρίαρχη
τάξη έχει καταφέρει να ξεπεράσει
την πολύπλευρη κρίση της με τον
ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, ούτε ο
κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέ-
ρει να σταματήσει τις αντιδράσεις
του κόσμου. Αντίθετα η εικόνα εί-
ναι ότι κάθε επίθεση που επιχειρεί
να περάσει συναντάει αντιδράσεις,
την αντίσταση του κόσμου που δεν
είναι διατεθειμένος να επιτρέψει
να περάσουν οι επιθέσεις. 

Έχουμε μάχες για να ανατρέ-
ψουμε παλιά και νέα μνημόνια.
Μάχες ξεκινημένες σε μια σειρά
χώρους για να σπάσουμε τη λιτό-
τητα σε μισθούς και συντάξεις, να
σταματήσουμε απολύσεις και ιδιω-
τικοποιήσεις, να διεκδικήσουμε
μαζικές προσλήψεις σε Υγεία, Παι-
δεία κλπ. Για να προχωρήσουν οι
προσπάθειες οργάνωσης από τα
κάτω και κλιμάκωσης των απερ-
γιών κόντρα στη συνδικαλιστική
γραφειοκρατία. 

Μάχες ενάντια στο ρατσισμό και
για αλληλεγγύη στους πρόσφυ-
γες. Μέσα στο χιονιά οι πρόσφυ-
γες πεθαίνουν δείχνοντας τι σημαί-
νει η βαρβαρότητα των στρατοπέ-
δων συγκέντρωσης και η ρατσιστι-
κή συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. Με την
μεγάλη διαδήλωση πέρυσι στον
Έβρο αναδείξαμε το «σύνορα
ανοιχτά», σήμερα παλεύουμε για
«πόλεις ανοιχτές» στους πρόσφυ-
γες και κλείσιμο των στρατοπέδων
-κολαστήριων για τα οποία περη-
φανεύεται ο Μουζάλας. Τα συλλα-

λητήρια στις 18 Μάρτη είναι ο επό-
μενος μεγάλος σταθμός που πρέ-
πει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να στηρίξει με
όλες τις δυνάμεις της. 

Μάχες για να τσακίσουμε τους
φασίστες. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ
παρέα με τον Καμένο αγκαλιάζεται
με τους Κασιδιάρηδες και ο Παρα-
σκευόπουλος δίνει και τη «θεωρη-
τική» κάλυψη για να νεκραναστη-
θούν οι προηγούμενες βρόμικες
πρακτικές των Μπαλτάκων. Το αν-
τιφασιστικό κίνημα έχει να κλιμα-
κώσει την πάλη του, μέσα κι έξω
απ’ τα δικαστήρια, για να χώσουμε
τους φασίστες βαθιά στη φυλακή
και να τους εξαφανίσουμε.

Μάχες ενάντια στην απειλή του
πολέμου και την όξυνση του ελλη-
νοτουρκικού ανταγωνισμού. Οι κι-
νήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και σ’ αυτό το
θέμα είναι προκλητικές. Δεν είναι
μόνο ο Καμμένος που επιστρα-
τεύει τους Κασιδιάρηδες. Η «πολυ-
διάστατη» πολιτική των Κοτζιάδων
μαζί με τον Σίσι, τον Αναστασιάδη
και το Ισραήλ, για να αναδειχθεί ο
ελληνικός καπιταλισμός σε σημείο
σταθερότητας στην περιοχή είναι
αντιδραστική. Χρειάζεται να προ-
βάλλουμε την διεθνιστική απάντη-
ση, ότι οι εργάτες σε Ελλάδα και

Τουρκία δεν έχουν να χωρίσουν τί-
ποτα, ότι στην Κύπρο η λύση μπο-
ρεί να έρθει μονάχα από τα κάτω,
από τους απλούς ανθρώπους στις
δύο πλευρές του νησιού κι όχι από
τους ιμπεριαλιστές και τις πολιτι-
κές των κυρίαρχων τάξεων.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει και μπορεί
να αναδειχτεί σε βασικό στήριγμα
όλων αυτών των μαχών που δίνει η
εργατική τάξη και η νεολαία. Και
ταυτόχρονα να ανοίξει πολύ πιο
θαρρετά τη συζήτηση για την εναλ-
λακτική της αντικαπιταλιστικής
ανατροπής. Η αριστερά πέρα από
το ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγαλύτερη από
ποτέ. Ο κόσμος θέλει να δράσει
και ταυτόχρονα ψάχνει απαντήσεις
για όλα τα μεγάλα ζητήματα. Η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ που ήδη από το 2010 πρό-
βαλε την ανάγκη ενός αντικαπιταλι-
στικού μεταβατικού προγράμματος
βοηθώντας στο συνολικό προχώ-
ρημα της Αριστεράς, μπορεί σήμε-
ρα να παίξει κρίσιμο ρόλο.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ απευθύνει πρόταση

κοινής δράσης και διαλόγου σε

όλες τις μαχόμενες δυνάμεις της

αριστεράς. Ποιος είναι ο στόχος

αυτής της κίνησης;

Επιδιώκουμε το ΠΣΟ να καταλή-
ξει σε πρόταση- κάλεσμα προς τις
δυνάμεις της αριστεράς πέρα από
τον ΣΥΡΙΖΑ, με τρεις βασικούς
άξονες.

Ο πρώτος είναι οι πρωτοβουλίες
κοινής δράσης μέσα στο κίνημα.
Για να μην ξεπουλήσουν το νερό,
για να κλείσουν τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, για την καταδίκη
της ΧΑ, για την αποτροπή του πο-
λέμου κλπ. Η ανάγκη εναιομετωπι-
κής παρέμβασης στα πλαίσια ενός
«αγωνιστικού μετώπου ρήξης και

ανατροπής», αναγνωρίζεται εκτός
από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και από τις πε-
ρισσότερες αριστερές δυνάμεις.
Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε
από τα λόγια σε πράξεις, ενώνον-
τας δυνάμεις στις μάχες, δείχνον-
τας τη δυνατότητα να πετυχαίνου-
με νίκες σε κρίσιμα μέτωπα αναγ-
κάζοντας την κυβέρνηση σε υπο-
χωρήσεις. Οι πρωτοβουλίες του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημό-
νια, της ΚΕΕΡΦΑ, της Πολιτικής
Αγωγής στη δίκη της ΧΑ κινούνται
ήδη σ’ αυτή την κατεύθυνση και
πρέπει να στηριχτούν από όλους.

Παράλληλα με την κοινή δράση,
θέλουμε να προχωρήσει η συζήτη-
ση για όλα τα μεγάλα ζητήματα
της προοπτικής. Υπάρχουν δυνά-
μεις που έχουν σπάσει από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, είτε συμμετέχουν στη ΛΑΕ
είτε όχι, που έχουν προχωρήσει
πολιτικά και αναγνωρίζουν τα όρια
των κυβερνητικών διαχειρίσεων,
την ανάγκη σύγκρουσης όχι μόνο
με το ευρώ αλλά και την ΕΕ, τη ση-
μασία μιας διεθνιστικής στάσης
και συνολικότερα μιας αντικαπιτα-
λιστικής αναζήτησης στο εργατικό
κίνημα. Μ’ αυτές τις δυνάμεις θέ-
λουμε να μπούμε σε συντροφικό
διάλογο. Επιδιώκουμε συνεργα-
σίες όχι για να συγκροτήσουμε κά-
ποιο νέο μέτωπο στο οποίο θα αυ-
τοδιαλυθεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά για
να διευκολύνουμε να ξεδιπλωθούν
οι πρωτοβουλίες κοινής δράσης
και να υπάρχει αποτελεσματικότε-
ρη παρέμβαση σε όλες τις μάχες
της περιόδου. 

Σ’ αυτή τη συζήτηση η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ μπαίνει έχοντας σαν βάση το
αντικαπιταλιστικό της πρόγραμμα,
που επιμένει στη διαγραφή όλου
του χρέους, τη ρήξη με την ΕΕ,

την κρατικοποίηση με εργατικό
έλεγχο, τα ανοιχτά σύνορα κλπ.
Με στόχο να γίνει κτήμα όλο και
πλατύτερων κομματιών των συνδι-
κάτων και της εργατικής τάξης
που έχει τη δύναμη να το επιβάλει. 

Πώς θα υλοποιηθούν όλα τα πα-

ραπάνω βήματα;

Καταρχήν χρειάζεται η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ να ξεπεράσει δικές της αδυ-
ναμίες που κόστισαν μια σειρά χα-
μένες ευκαιρίες το προηγούμενο
διάστημα. Να είναι πιο ξεκάθαρη
για την περίοδο και τους συσχετι-
σμούς, να μην υποτιμά τις δυνατό-
τητες του κινήματος, να μην υπερ-
τιμά τον αντίπαλο. Να μπορεί ν’
αντιμετωπίζει τη διπλή πίεση είτε
της προσαρμογής προς τα δεξιά
σε πιο «ρεαλιστικούς» στόχους απ’
αυτόν της ανατροπής του καπιτα-
λισμού, είτε της σεχταριστικής
αναδίπλωσης και περιχαράκωσης.
Να είναι με δυο λόγια μια δύναμη
ξεκάθαρη για την ανατροπή αλλά
ταυτόχρονα και ενωτική. 

Επιπλέον χρειάζεται να οργανώ-
σει τη δική της αυτοτελή παρέμβα-
ση. Με γύρο εκδηλώσεων κεντρικά
και τοπικά για να προβάλει το πρό-
γραμμα και τις θέσεις της. Με ορ-
γάνωση της λειτουργίας των τοπι-
κών και κλαδικών της επιτροπών
με συχνές και απλές διαδικασίες
που διευκολύνουν τη συμμετοχή
και συντροφική συζήτηση με σεβα-
σμό και αναλογική εκπροσώπηση
των διαφορετικών απόψεων στο
εσωτερικό της. Εξωστρεφή παρέμ-
βαση με στόχο να κερδίσει στις
γραμμές της τον κόσμο που επιμέ-
νει αγωνιστικά. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί να αναδειχ-
θεί σε αυτό που αναζητάει πολύς
κόσμος σήμερα, μια δύναμη πρω-
τοπόρα στους αγώνες και ξεκάθα-
ρη για την προοπτική της αντικαπι-
ταλιστικής ανατροπής πέρα από
τα αδιέξοδα της ρεφορμιστικής
διαχείρισης του συστήματος. 
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Σηφακάκη από την 

Κεντρική Συντονιστική 

της Επιτροπή.
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Η
τελευταία ταινία του Μάρτιν
Σκορτσέζε «Σιωπή» είναι μια
μεγάλη απογοήτευση. Όχι

γιατί στερείται κινηματογραφικές
αρετές, ο Σκορτσέζε έχει αποδείξει
εδώ και πολλά χρόνια ότι μπορεί να
στήνει τις πιο μαγικές εικόνες. Ούτε
γιατί πραγματεύεται ένα θρησκευτι-
κό θέμα, την πίστη. Πολλοί σπουδαί-
οι κινηματογραφιστές όπως ο Καρλ
Ντράγιερ, ο Ρομπέρ Μπρεσόν, ο
Μπέργκμαν έχουν γυρίσει εξαιρετι-
κές ταινίες με υπερβατικές – θρη-
σκευτικές αναζητήσεις. Το πρόβλη-
μα δεν είναι η υπερβατικότητα, αλλά
η οπτική γωνία και η ουσία που κά-
νουν κατά τη γνώμη μας την «Σιω-
πή» ένα πομπώδες έργο που στην
πραγματικότητα ξεπλένει τα αμαρ-
τήματα του Χριστιανισμού.

Η τανία βασίζεται στο ομώνυμο βι-
βλίο του καθολικού Ιάπωνα συγγρα-
φέα Σουσάκου Έντο και αφηγείται
τις τύχες δυο Πορτογάλων Ιησουι-
τών που πήγαν στην Ιαπωνία του
17ου αιώνα για να στηρίξουν τις χρι-
στιανικές κοινότητες, αλλά κύρια για
να αναζητήσουν τα ίχνη του μέντορά
τους, πατέρα Φερέιρα. Για τον Π.Φε-
ρέιρα διαδιδονταν φήμες ότι είχε
αλλαξοπιστήσει, μετά από σκληρά
βασανιστήρια στα οποία υποβλήθη-
κε ο ίδιος και οι πιστοί του από τη
βουδιστική εξουσία των Σογκούν.
Σύντομα θα συλληφθούν και ο ένας
θα βρεθεί στο ίδιο ερώτημα που
οδήγησε τον δάσκαλό του στην απο-
στασία: Να αρνηθεί την πίστη του
για να σώσει το ποίμνιό του από τα

βασανιστήρια, δίνοντας έτσι ένα άλ-
λο περιεχόμενο στην έννοια της πί-
στης και του μαρτυρίου.

Αν όμως ο συγγραφέας, μια πολύ
ιδιαίτερη περίπτωση Γαλλοθρεμμέ-
νου καθολικού Ιάπωνα θέλησε να
εστιάσει στο χάσμα Δυτικού – Ανα-
τολικού πολιτισμού από τη σκοπιά
του Ανατολικού, ο Σκορτσέζε δια-
πράττει σοβαρό ατόπημα να αναπα-
ράγει μια τέτοια θέση από τη μεριά
του «ανώτερου» Δυτικού. Έτσι οι ιε-
ραπόστολοι καθαγιάζονται ενώ οι Ιά-
πωνες γίνονται οι «άλλοι», από τον
αυστηρό κυβερνήτη μέχρι τον εξα-
θλιωμένο «Ιούδα» παρουσιάζονται

σαν καρικατούρες με πεταχτά δόν-
τια και τσιριχτή φωνή, λες και βγή-
καν από τις φιλο-αποικιακές αφηγή-
σεις του Τεν-τεν. Η σύγκριση με το
«Αποκάλυψη τώρα» είναι ατυχής για-
τί τόσο ο Κόπολα όσο και ο συγγρα-
φέας Κόνραντ ήταν καθαρά ενάντια
στους «πολιτισμένους» Δυτικούς.

Πράγματι, οι χριστιανοί κυνηγή-
θηκαν χωρίς έλεος από το θρησκευ-
τικό κατεστημένο της Ιαπωνίας,
όμως η καταπίεση είχε ένα ολόκλη-
ρο ιστορικό και κοινωνικό υπόβα-
θρο, δεν είχε να κάνει με ιδέες και
διαφορά νοοτροπίας. Στην πιο εν-
διαφέρουσα ίσως στιγμή, ο Ιάπωνας

αξιωματούχος συγκρίνει τον Χρι-
στιανισμό με μια ερωμένη (κονκουμ-
πίνα) που δεν μπορεί να ικανοποι-
ήσει τον άρχοντά της (την Ιαπωνία),
κάνοντας σαφή αναφορά στην ανά-
μειξη των Ευρωπαϊκών δυνάμεων
στα εσωτερικά της. Ο ιεραπόστο-
λος Ροντρίγκεζ υπεκφεύγει λέγον-
τας ότι ο θεός δεν έχει να κάνει με
αυτά. Η θρησκεία όμως που ο ίδιος
εκπροσωπεί έχει! Η καθολική εκκλη-
σία και το τάγμα των Ιησουϊτών εί-
χαν πρωτοστατήσει στην εξόντωση
των «άλλων» Μουσουλμάνων και

Εβραίων στην Ιβηρική χερσόνησο.
Ακόμη και το μαρτύριο στο οποίο
υπέβαλαν τον Φερέιρα είναι το δια-
βόητο «στραπάδο» που πρώτη επι-
νόησε η Ιερά Εξέταση. 

Μήπως όμως η πίστη είναι κάτι άλ-
λο; Κάτι ανώτερο από πολιτικολο-
γίες και αναλύσεις, που επιδέχεται
πολλαπλή και εσωτερικευμένη ερμη-
νεία; Όσοι επαίνεσαν την «Σιωπή»
στην υπεράσπιση της πίστης, θα
πρέπει να αναλογιστούν ότι οι άν-
θρωποι και μαζί η ιστορία δεν κι-
νούνται με βάση τις ιδέες στα κεφά-
λια αλλά με τα έργα τους, με το
ποιά πλευρά διαλέγουν στις μεγά-
λες αντιπαραθέσεις και από την έκ-
βαση των αντιπαραθέσεων. Η «Σιω-
πή» είναι ένα ιδεαλιστικό έργο με
επιλεκτική μνήμη και επιλεγμένη
πλευρά: τον Δυτικό πολιτισμό.

Δήμητρα Κυρίλλου

“Για ποια πράγματα είναι «λογικό» να

πληρώνεις σε μια κοινωνία όπου κυριο-

λεκτικά τίποτα δεν θεωρείται ταμπού

να αγοραστεί ή να πουληθεί;” είναι το

ερώτημα που τίθεται ανοιχτά στην πα-

ράσταση “BUY ME - μια περφόρμανς

για τον homo consumens” που ανεβάζει

η Νατάσα Νταϊλιάνη στο θέατρο Un-

derground (Κοραή 4). Πρόκειται για

μια σπονδυλωτή προσπάθεια που

ακροβατώντας κάπου ανάμεσα στο

σουρεαλιστικό και το γκροτέσκο επι-

χειρεί να προσεγγίσει την κατανάλωση

ως τρόπο ζωής. Η Νατάσα Νταϊλιάνη

μίλησε στον Κυριάκο Μπάνο.

Τι σε ώθησε να μιλήσεις για την κατανάλωση

και πώς κατέληξες σε μια περφόρμανς;

Ξεκινήσαμε μέσα από μια ιδιότυπη έρευνα
από την οποία προέκυψαν κάποια ημερολό-
για κατανάλωσης. Όποτε έψαχνα να βρω υλι-
κό, είχα αυτή την εικόνα, ότι βρίσκομαι μπρο-
στά σε ένα βουνό αποδείξεων που τις διαβά-
ζω και μέσα από αυτές αναπολώ τη ζωή μου.
Φτιάχνεται μια ολόκληρη βιογραφία που είναι
σκληρό και ψυχρό αν το σκεφτείς, βγάζει
όμως πάρα πολύ χιούμορ γιατί ο καθένας
αναγνωρίζει οικεία πράγματα μέσα από αυ-
τό. 

Ταυτόχρονα με την Άντζελα Δεληχάτσιου
έχουμε μεταφράσει κείμενα θεωρητικά που

εξηγούν πώς ο άνθρωπος γίνεται πιο απαθής
και μη ενεργός στις συλλογικές διαδικασίες
καλούμενος να καλύψει όλες του τις ανάγκες
αγοράζοντας προϊόντα και υπηρεσίες. Υπάρ-
χουν κείμενα δικά μου που συνδέονται με
όλο αυτό το εσωτερικό ψάξιμο. Υπάρχει ηχη-
τική και μουσική επένδυση, υπάρχει οπτικοα-
κουστικό υλικό. Δεν υπάρχει ηρωίδα που κά-
νει ένα ρόλο. Και όλη αυτή την εικόνα τη δέ-
σαμε πειραματικά να εμπλέκει και τον θεατή. 

Η παράσταση γίνεται σε πολύ μικρό κύκλο,
μόνο 30 άτομα χωράει το θέατρο. Είναι πολύ
ιδιαίτερος ο χώρος γιατί η παράσταση παίζε-
ται σε ένα πρώην εμπορικό κατάστημα, το
οποίο είχε κλείσει και τώρα στη στοά έχει
ανοίξει και έχει γίνει θέατρο. Εμείς παίζουμε
και έξω και μέσα από το κατάστημα, το οποίο
είναι τύπου δεκαετίας ‘30. Παίζουμε με τον
χώρο σαν ένα εικαστικό κομμάτι. Ο χώρος

ήταν καταλυτικός στη διαδικασία του στησί-
ματος της παράστασης. 

Μέσα στην κρίση τα τελευταία χρόνια βλέ-

πουμε τους απλούς καθημερινούς ανθρώ-

πους να μειώνουν τις καταναλωτικές τους

συνήθειες. 

Παρ' όλη την κρίση το ίδιο μοντέλο συνεχί-
ζει να προβάλλεται. Αυτό στην ουσία δημι-
ουργεί ακόμα περισσότερη θλίψη και από-
γνωση. Για να είσαι ευτυχισμένος πρέπει να
έχεις αυτό ή το άλλο. Το σύγχρονο κινητό, το
αυτοκίνητο, πρέπει να συχνάζεις εκεί, να κα-
ταναλώνεις αλκοόλ, να πηγαίνεις στα τάδε
μπαράκια, κοκ.

Αυτά τα πρότυπα συνεχίζουν να υφίσταν-
ται και χτίζεται ένα στάτους που τελικά δημι-
ουργεί αποκλεισμούς ολόκληρων ομάδων
γιατί το πρότυπο συνεχίζει να προβάλλεται
δημιουργώντας περιθωριοποίηση.

Γνωρίζοντας τις πολιτικές αναζητήσεις σου

και την παρουσία σου στο κίνημα, θα έλεγες

ότι κάνεις μια πολιτική παράσταση;

Σκοπός μου είναι να συνομιλήσω με αν-
θρώπους πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν κάνω
προπαγάνδα, ούτε στρατευμένη τέχνη. Δεν
θέλω να κάνω κήρυγμα. Δεν καταθέτω προ-
τάσεις. Σίγουρα όμως κάνω νύξεις και αφή-
νω στοιχεία μέσα από ένα χιουμοριστικό τρό-
πο και ενωτικό, με τον κόσμο, προσπαθών-
τας να ανοίξω αυτή τη συζήτηση. Ωστόσο
ούτως ή άλλως το θέμα είναι από μόνο του
βαθιά πολιτικό. Η όλη φιλοσοφία των εται-

ριών που προβάλουν αυτό το μοντέλο, ο μη-
χανισμός που έχει στηθεί πίσω από αυτό,
των διαφημίσεων.

Και πιο πέρα η αναζήτηση είναι ξεκάθαρη.
Τι είναι αυτό που νομίζουμε ότι θα μας κάνει
ευτυχισμένους αλλά τελικά μας αποκόπτει
από μια πιο δραστήρια, ενεργοποιημένη και
πολιτικοποιημένη ζωή. Στο τέλος δεν απο-
φεύγεις μιλώντας για όλα αυτά να κάνεις μια
πολιτική παράσταση. Αλλά από τη δική μου
τη μεριά ξεκίνησε ως μια συνομιλία. Γι' αυτό
και δεν είναι διδακτική, είναι ας πούμε μια
έρευνα και μια αναζήτηση μέσα από ερωτή-
ματα που τίθενται και στον θεατή που έρχε-
ται εκεί. Υπάρχει ένα παιχνίδι και με το κοινό
με διάφορους τρόπους.

Όσο πιο πολύ συνειδητοποιημένος είσαι
τόσο μπορείς να καταλάβεις πως τα κοινά
αγαθά έχουν την αξία τους. Ότι δεν μπορούν
όλα να αγοράζονται και να πληρώνονται. Ότι
πρέπει να υπάρχουν αγαθά στα οποία έχουν
πρόσβαση όλοι και να είναι για όλους κοινά
χωρίς διαδικασίες κέρδους.

Κάνω θέατρο και το βλέπω σαν δίοδο επι-
κοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων που μπαί-
νουν στην διαδικασία της παράστασης. Απο-
κτώνται κοινές εμπειρίες μέσα από αυτή την
δουλειά προσπαθώ να ανοίξω μια διαδικασία
σκέψης μέσα σε ένα σύστημα που σου επι-
βάλει να καταναλώνεις για να είσαι κάποιος.

INFO
Η παράσταση παίζεται κάθε Τετάρτη στις
21.00. Τηλ. επικοινωνίας 2130370342.
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Συνέντευξη 
με την 
Νατάσα 
Νταϊλιάνη

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ

La la land
Στον αντίποδα της «Σιωπής», ξεκινήσαμε να δούμε το «La la land» με

πολλές επιφυλάξεις για ένα αμερικάνικο μιούζικαλ με θέμα τον κόσμο
του Χόλιγουντ. Κι όμως... 

Η ταινία του Ντάμιεν Σαζελ και οι ήρωές του, η σερβιτόρα Μία που
θέλει να γίνει σταρ και ο πιανίστας Σεμπάστιαν που θέλει να δώσει συ-
νέχεια στη τζαζ μουσική μας κέρδισαν με το βάθος των χαρακτήρων,
τις αντιφάσεις και τις επιλογές τους. Και πάνω απ’όλα με τη θέση ότι
τίποτα δεν είναι προκαθορισμένο. Καθε τι που κάνει κανείς μπορεί να
αλλάξει την πορεία των πραγμάτων, προς το καλύτερο ή προς το χει-
ρότερο, με ό,τι σημαίνει αυτό. Ένας φόρος τιμής στις καλύτερες στιγ-
μές της κινηματογραφικής βιομηχανίας και ένας ύμνος στον ανθρώπι-
νο παράγοντα. Αξίζει!

Μάρτιν Σκορτσέζε «Σιωπή»
Δεν αρκεί μόνο η μαστοριά
για να γίνει μια καλή ταινία.
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Η
Δημοτική Αρχή διαχειρίζεται το
Δήμο Χανίων εφαρμόζοντας στο
ακέραιο τις επιταγές των μνημο-

νίων και της διαρκούς λιτότητας, χωρίς να
δώσει την παραμικρή σύγκρουση με αυ-
τές, όπως θα όφειλε και θα μπορούσε.
Αποτέλεσμα ο Δήμος Χανίων να φυτοζωεί
μέσα στη μιζέρια της φτώχειας ενώ οι
ανάγκες της συντριπτικής εργαζόμενης
πλειοψηφίας των κατοίκων της πόλης
συνθλίβονται. Τα σχολεία πλημμυρίζουν
με την πρώτη νεροποντή ενώ οι επιχειρη-
ματίες ευημερούν. 

Οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί του
παρατηρητηρίου, οι περικοπές και οι τρα-
γικές ελλείψεις προσωπικού δεν αφήνουν
το Δήμο να καλύψει στοιχειώδεις ανάγ-
κες. Όλες οι υπηρεσίες και τμήματα του
Δήμου υπολειτουργούν. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε ο ηλεκτροφωτισμός λειτουργεί με 3 εργαζόμε-
νους ενώ πέρσι είχε 11. Η τεχνική υπηρεσία με 25 σε σχέ-
ση με τα τριπλάσια που λειτουργούσε πριν. Ακόμη και η
λειτουργία για πρώτη φορά του υπνωτηρίου αστέγων υπο-
νομεύεται γιατί δεν συνοδεύεται από προσλήψεις ανάλο-
γου προσωπικού.

Η απάντηση που δίνει η Δημοτική Αρχή σε αυτή την κα-
τάσταση είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Ο Δήμαρχος Τ. Βάμβου-
κας επιμένει στην παραχώρηση της καθαριότητας σε ιδιώ-
τες εργολάβους. Πέρα από τις άθλιες συνθήκες εργασίας
του προσωπικού, η πόλη παρέμενε βρόμικη για όλο το
χρονικό διάστημα από τη λήξη της προηγούμενης σύμβα-
σης μέχρι την ανανέωσή της. Με τα χρήματα που δίνονται
σε εργολάβους θα μπορούσε να διοριστούν δεκάδες μόνι-
μοι υπάλληλοι στην καθαριότητα και να μην υπάρχουν
ανάλογα προβλήματα. 

Σχολεία

Πρόσφατα αποφασίστηκε το χτίσιμο δέκα σχολείων και
η αναβάθμιση του κεντρικού πάρκου της πόλης μέσω της
αποτυχημένης και σκανδαλώδους μεθόδου των ΣΔΙΤ. Το
κράτος θα χρηματοδοτήσει τα έργα κατά 90% και στη συ-
νέχεια θα πληρώνει «ενοίκιο» σε ιδιώτη για 27 χρόνια. Βέ-
βαια ο Δήμαρχος όλο το προηγούμενο διάστημα απαντού-
σε στις διαμαρτυρίες γονιών και εκπαιδευτικών σχολείων
που στεγάζονται σε κοντέινερ ότι δεν υπάρχουν οικόπεδα.
Ας σημειωθεί ότι και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε
επιχειρήσει κάτι ανάλογο αλλά δεν χτίστηκε ούτε ένα σχο-
λείο γιατί μια τέτοια επένδυση δεν είναι και η πιο κερδοφό-
ρα για τους επιχειρηματίες, ιδιαίτερα σε μια περιοχή που
το «μέλι» βρίσκεται στον τουρισμό.

Οι ιδιωτικοποιήσεις αφορούν στο σύνολο των δομών
της πόλης. Η παράδοση της πόλης στην ελεύθερη αγορά
του τουρισμού έχει φτάσει σε καταστάσεις παροξυσμού.
Η ανάρτηση από το Δήμο σημαιών της trip advisor σε πολ-
λά κεντρικά σημεία της πόλης, από το περασμένο καλο-
καίρι, δίπλα στις σημαίες του Δήμου είναι συμβολική όσο
και γελοία. Τα spa hotels αρπάζουν τις παραλίες, τα bouti-
que hotels τα ιστορικά κτήρια ενώ εταιρίες με τεράστια
κέρδη σε όλο τον κόσμο, όπως η Air bnb, έχουν δημιουρ-
γήσει τεράστιο οικιστικό πρόβλημα, ιδιαίτερα για τους ερ-
γαζόμενους, εκτοξεύοντας τις τιμές στην ενοικίαση σπι-
τιών σε δυσθεώρητα ύψη. 

Πολιτικοί, οικονομικοί και αυτοδιοικητικοί παράγοντες
στήνοντας ένα δίκτυο διαπλοκής και εξυπηρέτησης προ-
κρίνουν το συγκεκριμένο πλιάτσικο. Στο Δήμο έχει στηθεί

μια βιομηχανία κατ’ εξαίρεση αδειοδοτήσεων για μπαρ κα-
φετέριες και εστιατόρια σε κάθε σημείο του κέντρου και
ιδιαίτερα της παλιάς πόλης ακόμη και σε περιοχές που η
αρχαιολογία απαγορεύει όπως και σε περιοχές αμιγούς
κατοικίας. Οι κάτοικοι της Παλιάς Πόλης διώκονται ουσια-
στικά από τα σπίτια τους, ενώ τα πεζοδρόμια, οι δρόμοι, οι
πλατείες, το λιμάνι ξεχειλίζουν ασφυκτικά από τραπεζοκα-
θίσματα και εμπορεύματα. 

Αυτός που πληρώνει το μάρμαρο από αυτή την πολιτική
που έχουν στήσει όλες οι έως τώρα Δημοτικές Αρχές είναι
οι εργαζόμενοι και οι φτωχοί επαγγελματίες. Η εισπραξι-
μότητα για το Δήμο από την κατάληψη δημόσιων χώρων
είναι της τάξης του 60% που σημαίνει ότι πολλοί επιχειρη-
ματίες δεν πληρώνουν. Πρόσφατα αυξήθηκαν τα δημοτικά
τέλη για τις επιχειρήσεις. Αυτοί που θα ζημιωθούν όμως
είναι οι έμποροι και οι παραγωγοί της λαϊκής αγοράς και
όσοι έχουν ανοίξει ένα μικρό μαγαζάκι που μετά βίας επι-
βιώνουν και για τους οποίους οι αυξήσεις θα είναι δυσβά-
σταχτες. 

Την ίδια στιγμή τα οικιακά δημοτικά τέλη παρέμειναν
στα ίδια υψηλά επίπεδα. Οι ξενοδόχοι και οι μεγάλες επι-
χειρήσεις (με ελάχιστες εξαιρέσεις) παρέμειναν στο απυ-
ρόβλητο. Αν αναλογιστεί κανείς ότι 2,8 εκατομμύρια τε-
τραγωνικά μέτρα ξενοδοχείων δεν είναι καταγεγραμμένα
καταλαβαίνει το μέγεθος της ληστείας και της φοροδιαφυ-
γής εις βάρος των εργαζομένων. Τα έσοδα του Δήμου από
τα τέλη παρεπιδημούντων (τέλη που πληρώνουν οι ξενο-
δόχοι) είναι μόλις 87.000, ποσό που αντιστοιχεί στην
ύπαρξη μόλις 7 μεσαίων ξενοδοχείων σε όλη την έκταση
του Δήμου. Για τα Χανιά αυτό είναι απλά ανέκδοτο. Αξίζει
να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο τέλος από 5% που ήταν
το 1997, μειώθηκε σε 2% το 1999 και με το ξεκίνημα της
κρίσης το 2009 σε 0.5%. 

Την ίδια στιγμή για τη Fraport την εταιρία που θα πάρει
το αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης», στη σύμβαση που υπέ-
γραψε ο συντοπίτης Υπουργός κ. Σταθάκης προβλέπεται
απαλλαγή από την πληρωμή δημοτικών τελών. Αντίστοιχη
εικόνα και για την αμερικανική βάση στη Σούδα. Για όλα
αυτά η Δημοτική Αρχή σηκώνει τα χέρια.

Η λύση στα προβλήματα των Δήμων μπορεί να δοθεί
μόνο σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση.

Σεραφείμ Ρίζος, 
δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στα Χανιά

• Από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε το δημοτικό σχήμα
στις 27/12/2016

Η εβδομάδα μετά τις γιορτές βρήκε πολλά σχολεία της χώρας κλει-
στά. Το χιόνι έκλεισε επίσης δρόμους και συγκοινωνίες, όπως και πολ-
λά μαγαζιά και δημόσιες υπηρεσίες. Στην Θεσσαλονίκη πολλά σχολεία
έκλεισαν καθώς οι περισσότερες εγκαταστάσεις δεν είναι κατασκευα-
σμένες για θερμοκρασίες υπό το μηδέν και υπάρχουν σημαντικές ελ-
λείψεις σε δομές θέρμανσης με αποτέλεσμα να παραλύσουν από το
κρύο. Την Δευτέρα όταν ακόμα και τα τελευταία χιόνια έλιωσαν και το
πολύ κρύο υποχώρησε, πολλά σχολεία στην Δυτ. Θεσσαλονίκη αλλά
και στο κέντρο κάποια, παρέμειναν κλειστά λόγω προβλημάτων στην
θέρμανση. Παιδιά πήγαν στα σχολεία τους και γύρισαν πίσω καθώς
ήταν ακατάλληλοι οι χώροι για διεξαγωγή μαθήματος. 

Δεν είναι όμως τόσο η ολιγωρία των υπευθύνων που μας εξοργίζει,
ούτε η γενικότερη ανοργανωσιά. Μας εξοργίζουν τα success story
του Κ. Φίλη και της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές της χρονιάς,
σύμφωνα με τους οποίους «τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά»
και πως «θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για την υπεράσπιση
του δημόσιου σχολείου, τη βελτίωση και τη διαρκή αναβάθμισή του».
Τα σχολεία άνοιξαν με σημαντικές ελλείψεις –που συνεχίζουν να υφί-
στανται- και μόνο μετά των αγώνα μαθητών καλύφτηκαν κάποιες. Τα
σχολεία ξανά έκλεισαν με το πρώτο κρύο, για μια ολόκληρη εβδομά-
δα και ορισμένα παραμένουν κλειστά! Μαθητές μένουν πίσω στα μα-
θήματα και στην ύλη αναγκαζόμενοι να απευθυνθούν στα φροντιστή-
ρια για την κάλυψη των κενών. Το δημόσιο σχολείο δείχνει και έμ-
πρακτα πόσο υποβαθμισμένο είναι και πόσο ακόμα κυλάει στην κα-
τρακύλα. Δεν είναι το «κρύο» και το «χιόνι» που έκλεισαν τα σχολεία.
Είναι οι πολιτικές λιτότητας που πετσοκόβουν τα επιδόματα για την
παιδεία, που απολύουν και δεν προσλαμβάνουν καθηγητές, που συγ-
χωνεύουν σχολικές μονάδες, που κλείνουν ειδικότητες από τα ΕΠΑΛ
και που οδηγούν σε πλήρη εξαθλίωση της δημόσιας εκπαίδευσης.
Παράλληλα μας σπρώχνουν όλο και περισσότερο στην παραπαιδεία.
Αυτά οδήγησαν τα σχολεία να μένουν ανίσχυρα μπροστά στο πρώτο
κρύο εν έτη 2017.

Η απάντηση μπορεί να είναι μόνο μια: Σε πείσμα όσων θέλουν να
υποθηκεύσουν το μέλλον μας οι μαθητές να απαντήσουμε πως δεν
θα γίνουμε τροφή του κέρδους και δεν θα θυσιάσουμε την δημόσια
παιδεία στον βωμό της «λιτότητας» και της «ανάπτυξης». Ρεαλισμός
δεν είναι αβοήθητα σχολεία χωρίς χρήματα. Απαιτούμε αύξηση της
χρηματοδότησης των σχολείων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνον-
ται στον ρόλο τους, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Ελπίζουμε τα σχο-
λεία να λειτουργήσουν κανονικά σύντομα. 

Μαθητές Anticapitalista, Δυτ. Θεσσαλονίκη

Με τον τίτλο 11 ιστορίες πόνου και δόξας (11 stories of pain and glo-
ry) στο νέο τους δίσκο επιστρέφουν οι Dropkick Murphys επιβεβαι-
ώνοντας την μέχρι τώρα πορεία τους. Το συγκρότημα με τον ιδιαίτερο
κέλτικο πανκ ήχο του, που έχει τραγουδήσει τραγούδια και έχει ταχθεί
ξανά και ξανά στο πλευρό απεργών εργατών αντιρατσιστών και αντι-
φασιστών, έρχεται με ένα δυνατό δίσκο και με ένα δυνατό μήνυμα. 

Σε αυτό το δίσκο καταπιάνονται με ένα διαφορετικό θέμα την αδια-
φορία των κυβερνήσεων για τις δομές απεξάρτησης από τα ναρκωτι-
κά που οδηγεί συνεχώς σε θανάτους. “Όσο οι κυβερνήσεις δαπα-
νούν λεφτά για εξοπλισμούς αφήνουν άθλιες δομές που δεν βοηθούν
καθόλου πραγματικά στην απεξάρτηση”. Το τραγούδι τους Paying
my way είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στην μάχη που δίνουν για την
απεξάρτηση. 

Αλλά επίσης καταπιάνονται και με τις καθημερινές συνθήκες δια-
βίωσης και τον αγώνα που δίνουν οι καθημερινοί άνθρωποι στην Αμε-
ρική του Τραμπ πλέον, με το επίσης καταπληκτικό κομμάτι του δίσκου
rebels with a cause. Μουσικά ο δίσκος μπορεί να πηγαίνει σε ένα πιο
χαλαρό μοτίβο από αυτό που έχουμε συνηθίσει αλλά έχει σίγουρα
ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Το συγκρότημα ξεκινά περιοδεία τέλος του
Γενάρη και το διήμερο 10-11 Φλεβάρη θα έρθουν για δυο συναυλίες
σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Μετα από τη καλοκαιρινή τους εμφάνιση
στη Μαλακάσα όλοι τους περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία.

Μιχάλης Πέππας

Dropkick Murphys 

ΜΑΘΗΤΕΣ

“Aπαιτούμε”
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Υποταγή στα Μνημόνια 
και ιδιωτικοποιήσεις
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Τ
η μη έκδοση των Τούρκων
αξιωματικών που είχαν κατα-
φύγει στην Ελλάδα μετά το

αποτυχημένο πραξικόπημα του κα-
λοκαιριού, πρότειναν οι εισαγγελείς
του Αρείου Πάγου την περασμένη
εβδομάδα. 

Την Τρίτη η αντεισαγγελέας Βασι-
λική Θεοδώρου πρότεινε την απόρρι-
ψη του αιτήματος έκδοσης, καθώς,
όπως εξήγησε, υπάρχουν σοβαρότα-
τα στοιχεία που συνηγορούν ότι οι
εκζητούμενοι δεν πρόκειται να τύ-
χουν δίκαιης δίκης στη γείτονα, ο κίν-
δυνος να υποστούν βασανιστήρια και
εξευτελισμούς είναι άμεσος ενώ δεν
αποκλείεται ακόμα και να τεθεί σε
κίνδυνο η ζωή τους λόγω της ενδεχό-
μενης πιθανότητας να επανέλθει η
θανατική ποινή στην Τουρκία. Όσο
για την ουσία των κατηγοριών που
τους αποδίδουν οι τουρκικές αρχές,
ανέφερε ότι τα στοιχεία που έχουν
σταλεί πάσχουν από “αοριστία”.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε
την επόμενη μέρα ο εισαγγελέας Χα-
ράλαμπος Βουρλιώτης λέγοντας “Θα
κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας
αν πούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα
στην Τουρκία και θα μείνουμε στα έγ-
γραφα της δικογραφίας. Και μόνο η
πιθανότητα ότι θα έχουμε περιστολή
των δικαιωμάτων και μόνο η πιθανότη-
τα μικρή ή μεγάλη, που εμένα πάει
στη βεβαιότητα, νομίζω ότι είναι λό-
γος απαγορευτικός για έκδοσή τους.
Οι πράξεις μπορεί να έχουν τελεστεί.
Μπορεί να είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί
της Ελλάδας. Μπορεί να έχουν κάνει
παραβιάσεις εναέριου χώρου. Μπορεί
να είναι εχθροί, αλλά ήρθαν εδώ ως
ικέτες. Η Ελλάδα έχει νομικό πολιτι-

σμό. Οι Έλληνες δικαστές πρέπει να
συνεχίσουν να βρίσκονται στο ύψος
αυτού του πολιτισμού. Δεν μπορώ να
γίνω μέρος του προβλήματος που θα
υπάρξει εφόσον εκδοθούν. Οι άνθρω-
ποι αυτοί κινδυνεύουν ακόμα και αν εί-
ναι εχθροί της Ελλάδος”. Προς υπε-
ράσπιση των Τούρκων πραξικοπημα-
τιών παρέλασαν ναύ-αρχοι, καθηγη-
τές πανεπιστημίων, πρώην υπουργοί
και άλλοι “επιφανείς” που αναφέρθη-
καν εκτενώς στην κατάλυση του κρά-
τους δικαίου στην Τουρκία, τις παρα-
βιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που, τα βασανιστήρια υπόπτων και
κρατουμένων κ.α.

Όσες επικλήσεις κι αν γίνουν στα
ανθρώπινα δικαιώματα ή το κράτος

δικαίου, η ουσία στη συγκεκριμένη
υπόθεση είναι μία. Αν είσαι Τούρκος
αξιωματικός, πραξικοπηματίας, φυ-
γάς με ελικόπτερο, τότε η αίτηση
ασύλου σου περνάει από όλα τα
στάδια και φτάνει στο Ανώτατο Δικα-
στήριο μέσα σε μερικούς μήνες. Και
τότε η Τουρκία θεωρείται μια καθυ-
στερημένη και επικίνδυνη χώρα,
απολυταρχική και χωρίς δικαιοσύνη.

Αν όμως είσαι Σύρος, Αφγανός ή
άλλης εθνικότητας πρόσφυγας, που
έχεις περάσει τα πάνδεινα για να
γλυτώσεις από τους πολέμους δια-
κινδυνεύοντας για μήνες τη ζωή τη
δική σου και της οικογένειάς σου σε
βουνά, στρατόπεδα και βάρκες, τότε
τα πράγματα αλλάζουν. Τότε τα αν-

θρώπινα δικαιώματα πάνε περίπατο,
οι διακηρύξεις για το νομικό πολιτι-
σμό της Ευρώπης και της Ελλάδας
ξεχνιούνται, η έννοια του κράτους
δικαίου παύει να ισχύει. Τότε μπορεί
να περιμένεις για μήνες για να κατα-
φέρεις ακόμα και να καταθέσεις μία
αίτηση ασύλου. Ενώ οι πιθανότητες
να την δεις να γίνεται δεκτή είναι μη-
δαμινές καθώς η Ελλάδα “διακρίνε-
ται” για το ρεκόρ της σε απορρίψεις
αιτήσεων ασύλου.

Και βέβαια, αν έφτασες στη χώρα
σαν πρόσφυγας μετά το περασμένο
Μάρτη είσαι πλέον αντιμέτωπος με
τη ρατσιστική συμφωνία της ΕΕ με
την Τουρκία που σου στερεί κι αυτό
το δικαίωμα της αίτησης και αποφα-
σίζει την αυτόματη απέλασή σου.
Τότε ξαφνικά η Τουρκία μετατρέπε-
ται σε μια ασφαλή και φιλόξενη χώ-
ρα. Αντίστοιχα, αν είσαι Κούρδος ή
Τούρκος αγωνιστής που διώκεσαι
από το τουρκικό καθεστώς, τότε
μπορείς άνετα να θεωρηθείς “τρο-
μοκράτης” και ως τέτοιος να αντιμε-
τωπιστείς από το ελληνικό κράτος
και την ελληνική δικαιοσύνη. 

Η μάχη για να μην καταντήσει το
άσυλο να είναι δικαίωμα των πραξι-
κοπηματιών και οι απελάσεις προνό-
μιο των προσφύγων και των μετανα-
στών πρέπει να συγκρουστεί με αυ-
τή την αφόρητη υποκρισία.

Τ
ο περασμένο Σαββατοκύριακο η νεολαία
Κομμουνιστική Απελευθέρωση πραγματοποί-
ησε το 4ο Συνέδριό της. Στη διαδικασία,

εκτός από τις Θέσεις του απερχόμενου Κεντρικού
Συμβουλίου της νΚΑ, κατατέθηκε και μια διαφορε-
τική Πρόταση Θέσεων από 19 μέλη της οργάνω-
σης. Στο κέντρο του διαλόγου που διεξήχθη ήταν
ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της περιόδου:
πώς μπορεί να ηττηθεί η ολομέτωπη επίθεση του
κεφαλαίου ενάντια στην εργατική τάξη και τη νεο-
λαία σήμερα και πώς πρέπει να κινηθεί μια οργά-
νωση της αντικαπιταλιστικής-επαναστατικής αρι-
στεράς σε αυτή τη μάχη.

Σίγουρα αυτή η συζήτηση δεν περιορίζεται
στους κόλπους της νΚΑ. Έχει ανοίξει ευρύτερα
σε όλες τις δυνάμεις της πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ
Αριστεράς, ιδιαίτερα της αντικαπιταλιστικής. Το
γεγονός αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Γιατί το
άνοιγμα αυτής της συζήτησης έχει στην καρδιά
του την παραδοχή ότι οι αγώνες των τελευταίων
χρόνων έχουν πολιτικοποιήσει και ριζοσπαστικο-
ποιήσει μεγάλα ακροατήρια της εργατικής τάξης
και της νεολαίας. Στη μαζική αμφισβήτηση του
συστήματος αλλά και αναζήτηση εξήγησης για
τους συμβιβασμούς του ΣΥΡΙΖΑ από τον κόσμο
λογοδοτεί το ψάξιμο για το με ποιο τρόπο θα μπο-
ρέσει η αριστερά να πρωτοστατήσει στις μάχες
δίνοντας παράλληλα εναλλακτική απάντηση.

Μέσα σε αυτή τη συζήτηση υπάρχουν απόψεις
που γλιστράνε προς τον σεχταρισμό: θεωρούν ότι

η αντικαπιταλιστική αριστερά χρειάζεται να δια-
φυλάξει την καθαρότητά της αποφεύγοντας τις
συνεργασίες με όλους όσοι δεν είναι με την επα-
ναστατική προοπτική -είτε πρόκειται για κόσμο
που μπορεί να παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά δια-
φωνεί και αντιδρά στην πολιτική του, είτε πρόκει-
ται για κόσμο που έχει σπάσει από το ΣΥΡΙΖΑ και
είναι πιο αριστερά αλλά δεν έχει ασπαστεί τον
επαναστατικό δρόμο. 

Στρατηγική
Από την άλλη, υπάρχει η άποψη ότι το ζητούμε-

νο σήμερα είναι μόνο η ενότητα των δυνάμεων
της Αριστεράς που είναι ενάντια στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ και τις πολιτικές της χωρίς τα στρατηγικά
ζητήματα να παίζουν ιδιαίτερο ρόλο. Η προσαρ-
μογή σε πιο “ρεαλιστικούς” στόχους από αυτόν
της ανατροπής του καπιταλισμού παρουσιάζεται
σαν αναγκαία.

Κι όμως, για να φτάσεις στην ανατροπή δεν αρ-
κεί απλά η ενότητα. Χωρίς εναλλακτική πρόταση,
χωρίς στρατηγική για το πώς μπορούμε συνολικά
να απαλλαγούμε από τα μνημόνια, τη φτώχεια, το
ρατσισμό, τους φασίστες, τον πόλεμο, συνολικά
από τη βαρβαρότητα του συστήματος, το κίνημα
μένει ακάλυπτο πολιτικά. Η επιμονή στην αντικα-
πιταλιστική ανατροπή, στο ότι η προοπτική των

σημερινών αγώνων είναι η εργατική επανάσταση
και ο σοσιαλισμός, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος
από τον επαναστατικό, είναι κρίσιμα στη στήριξη,
τον εξοπλισμό και το προχώρημα του κινήματος.

Αντίστοιχα, δεν αρκεί να είσαι μόνο καθαρός
στρατηγικά, να ορκίζεσαι δηλαδή από το πρωί ως
το βράδυ στην επανάσταση και να καταγγέλλεις
το ΣΥΡΙΖΑ ή τις άλλες δυνάμεις. Το μόνο που μπο-
ρεί να κάνει μια τέτοια τακτική είναι να εμποδίσει
την κοινή δράση με μεγάλα κομμάτια της τάξης
και της νεολαίας που θέλουν να παλέψουν αλλά
δεν έχουν ακόμα σπάσει τους δεσμούς τους με το
ρεφορμισμό. Η κατάληξη είναι όχι μόνο η διάσπα-
ση του κινήματος αλλά και το κόψιμο της πολιτι-
κής επικοινωνίας και άρα και της δυνατότητας να
κερδίσεις πλατύτερα κομμάτια στην επαναστατική
προοπτική. Η κοινή δράση και οι πρωτοβουλίες
που την εξασφαλίζουν είναι απαραίτητα βήματα.

Επιμένουμε στρατηγικά χωρίς εκπτώσεις στην
αντικαπιταλιστική προοπτική, χωρίς να αναζητού-
με άλλους δρόμους -διαχείρισης συνήθως- από
τον επαναστατικό. Αλλά ταυτόχρονα παλεύουμε
μαζί με όλες τις δυνάμεις της αριστεράς και όλο
τον κόσμο χωρίς αποκλεισμούς. Έτσι μπορούν να
βγουν οι δυνάμεις της ανατροπής ενισχυμένες
από τις αναζητήσεις που έχουν ξεκινήσει.

Λένα Βερδέ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου
εμφανίζεται το τελευταίο διά-
στημα σε ΜΜΕ και κοινωνικά
δίκτυα κάνοντας καταγγελίες
ότι στελέχη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και της ΛΑΕ έχουν εξαγοράσει
μέλη της Πλεύσης Ελευθερίας
που αποχώρησαν από αυτό το
κόμμα. Πρόκειται για πολιτική
κατρακύλα της πρώην Προ-
έδρου της Βουλής, για πολ-
λούς λόγους.

Ένα πρώτο κρατούμενο εί-
ναι ότι προσπαθεί να αντιμε-
τωπίσει διαφωνίες μέσα στο
χώρο της με θεωρίες συνομω-
σίας. Αντί να απαντήσει πολιτι-
κά σε πρώην στελέχη της,
τους εμφανίζει ότι «δωροδο-
κήθηκαν». Πρόκειται για παλιά
αποτυχημένη συνταγή. Κανέ-
να κίνημα και κανένα κόμμα
δεν χτίστηκε ποτέ με τέτοιες
μεθόδους. Αντίθετα, η ιστορία
δείχνει ότι τέτοια φαινόμενα
προκύπτουν σε φορείς που
φτάνουν σε αδιέξοδο. Ας θυ-
μηθούμε πόσες φορές βαφτί-
στηκαν «χαφιέδες» στελέχη
της αριστεράς από αποτυχη-
μένες ηγεσίες.

Δεύτερο, η Δέσποινα Κου-
τσούμπα και ο Παναγιώτης
Σωτήρης έχουν απορρίψει κα-
τηγορηματικά τα σενάρια που
κυκλοφορεί η Ζωή Κωνσταν-
τοπούλου. Είναι συκοφαντικό
να επιμένει ότι μέσα από την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τη ΛΑΕ βγαί-
νουν «λαμόγια». Αυτό δεν είναι
εκστρατεία «κάθαρσης» όπως
ισχυρίζεται, είναι εκστρατεία
λάσπης κατά της αριστεράς
συνολικά.

Τέλος, είναι αποκαλυπτικό
το γεγονός ότι στη συνέντευ-
ξή της στον ΣΚΑΙ δηλώνει πως
δεν απευθύνεται στην αριστε-
ρά αλλά στην κοινωνία. Όλη η
αριστερά απευθύνεται στην
κοινωνία και πιο συγκεκριμένα
στην εργατική τάξη και τα
συγγενικά της στρώματα. Η
επιλογή της Ζωής Κωνσταντο-
πούλου να πάψει να απευθύ-
νεται στην αριστερά παρά μό-
νο για να την καταγγείλει ως
χώρο διαφθοράς σηματοδοτεί
πλέον μια πλεύση σε άλλα νε-
ρά που και η ίδια ξέρει ότι εί-
ναι άκρως μολυσμένα.

Πάνος Γκαργκάνας

Ζωή 
Κωνστα ντο -
πούλου 
Πόσο χαμηλά 
θα πέσει
ακόμα;

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ & ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΕΣ

“Ικέτες” υποκρισίας

Μια συζήτηση που πρέπει να προχωρήσει

Η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει πει κουβέντα για τις μαζικές απελάσεις προσφύγων
στην Τουρκία που οργανώνει η κυβέρνηση με τη Φρόντεξ 
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Α
ρχές Μάη του 1917 ένα μικρό
«σκάνδαλο» τάραξε τις ερ-
γασίες της Κεντρικής Εκτε-

λεστικής Επιτροπής του Σοβιέτ
στην Πετρούπολη. Οι μπολσεβίκοι,
μια μικρή μειοψηφία ακόμα, πρό-
τειναν να προσληφθεί ως μέλος
της με πλήρη δικαιώματα ένας
επαναστάτης που μόλις είχε επι-
στρέψει, ύστερα από δέκα χρόνια,
στην επαναστατημένη πλέον Ρω-
σία. Στην επανάσταση του 1905
ήταν ο πρόεδρος του πρώτου σο-
βιέτ, στην Πετρούπολη. Το όνομά
του ήταν Λέον Τρότσκι. 

Εν τέλει οι μενσεβίκοι και οι εσέ-
ροι, ύστερα από τις στιγμές αμηχα-
νίας, αποδέχτηκαν την πρόσληψη
του Τρότσκι ως μέλους με συμβου-
λευτική μόνο ψήφο. Λίγους μήνες
μετά, ο Τρότσκι, μέλος της ΚΕ του
μπολσεβίκικου κόμματος πλέον, θα
εκλεγόταν πρόεδρος του πανίσχυ-
ρου Σοβιέτ της Πετρούπολης και
θα καθοδηγούσε τις επιχειρήσεις
για την κατάληψη της εξουσίας τον
Οκτώβρη. 

Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για
τα 100 χρόνια από την Ρώσικη Επα-
νάσταση χωρίς να μιλήσει για τον
Τρότσκι. Ο σταλινισμός έκανε αυτή
την προσπάθεια για δεκαετίες, σβήνον-
τας το πρόσωπό του από φωτογραφίες, εξαφανί-
ζοντας το ρόλο του στην ίδρυση και τη νίκη του
Κόκκινου Στρατού, συκοφαντώντας τις ιδέες του
και τέλος δολοφονώντας τον ίδιο τον Αύγουστο
του 1940. Όμως, όπως είχε γράψει ο ίδιος ο Τρό-
τσκι «η εκδίκηση της ιστορίας είναι πιο δυνατή
από την εκδίκηση του γενικού γραμματέα». 

Ο Τρότσκι ήταν πρωταγωνιστής στις μεγαλύτε-
ρες «στιγμές» της ταξικής πάλης αλλά ο ρόλος
του δεν περιορίστηκε μόνο στη δράση. Η συμβο-
λή του στη μαρξιστική θεωρία ήταν καθοριστική
και εξακολουθεί σήμερα να είναι η αφετηρία για
μια σύγχρονη επαναστατική στρατηγική. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, όμως, οι απόψεις
του ήταν αιρετικές. Ο μαρξισμός της Δεύτερης
Διεθνούς έβλεπε την ιστορία να προχωράει σε
«σιδερένιες ράγες». Όλες οι κοινωνίες έπρεπε να
περάσουν τις φάσεις της ανάπτυξης που είχε πε-
ράσει πχ η Αγγλία στην πορεία της από τη φεου-
δαρχία στον καπιταλισμό. Δεν υπήρχαν άλματα
και συγκρούσεις σε αυτήν, και τα μεγάλα σοσια-
λιστικά κόμματα αρκούσε να μαζεύουν ψήφους
και μέλη και να περιμένουν την «ώρα» τους. 

Ο Τρότσκι αμφισβήτησε αυτή την θεώρηση. Το
έκανε αναλύοντας το ρόλο που έπαιξε η εργατική
τάξη στην Ρωσία. Στην πιο καθυστερημένη χώρα
της Ευρώπης, με το πιο αρχαϊκό πολιτικό σύστη-
μα (μια σκοταδιστική αυτοκρατορία) η εργατική
τάξη βρέθηκε να παίζει τον ηγετικό ρόλο στην
επανάσταση. 

Αυτό δεν ήταν “ιστορικό ατύχημα”. Ο καπιταλι-
σμός στην Ρωσία είχε αναπτυχθεί με άλματα, κά-

τω από το «μαστίγιο της εξωτερικής αναγκαιότη-
τας», δηλαδή της προσπάθειας του τσαρισμού να
μείνει μια Μεγάλη Δύναμη. Δίπλα στα ξύλινα άρο-
τρα ξεφύτρωσαν τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρο-
να εργοστάσια. 

“Διαρκής”

Για τον Τρότσκι νίκη της επανάστασης στην
Ρωσία σήμαινε νίκη αυτής της εργατικής τάξης
που θα έπαιρνε την εξουσία για λογαριασμό της,
στηριζόμενη στην αγροτιά. Ανεξάρτητα από ποια
σημαία ξεκινούσε η εργατική τάξη δεν μπορούσε
να σταματήσει στα μισά του δρόμου. Όταν ανέ-
τρεπε το δεσποτισμό του Τσάρου δεν θα γύριζε
στα εργοστάσια για να συμβιβαστεί με το δεσπο-
τισμό του αφεντικού και του επιστάτη. Η επανά-
σταση θα ήταν «διαρκής». Η σοσιαλιστική επανά-
σταση θα ξεκινούσε στην Ρωσία, αλλά η νίκη του
σοσιαλισμού και η οικοδόμηση μιας νέας κοινω-
νίας θα ήταν έργο του διεθνούς προλεταριάτου. 

Αυτές οι απόψεις διαχώριζαν τον Τρότσκι και
από τα δυο ρεύματα της ρωσικής σοσιαλδημο-
κρατίας, τους μενσεβίκους και τους μπολσεβί-
κους. Ο Τρότσκι συμμετείχε στο ενιαίο κόμμα
όσο συνυπήρχαν σε αυτό οι διάφορες τάσεις, αλ-
λά ουσιαστικά από το 1904 μέχρι το 1907 ήταν
ένας «ανένταχτος» για να χρησιμοποιήσουμε ση-
μερινή ορολογία. Ο Λένιν με τους Μπολσεβίκους
έχτιζε το κόμμα που θα έκανε την επανάσταση.

Το πόσο άργησε ο Τρότσκι να εν-
ταχθεί στους Μπολσεβίκους «ήταν
το μεγαλύτερο λάθος μου» όπως
δήλωσε ο ίδιος χρόνια μετά, όταν
έδινε μάχη για να υπερασπιστεί
την κληρονομιά του Οκτώβρη και
του γνήσιου μαρξισμού. 

Η υπεράσπιση του Οκτώβρη εί-
ναι η άλλη μεγάλη συμβολή του
Τρότσκι. Στη δεκαετία του ’30
προσπάθησε να χτίσει ένα επανα-
στατικό ρεύμα κόντρα στις προ-
δοσίες και τα τραγικά λάθη  του
σταλινισμού και της σοσιαλδημο-
κρατίας. 

Ήταν ο πρώτος που έκρουσε
τον κώδωνα του κινδύνου για την
φασιστική απειλή στην Γερμανία
και διατύπωσε μια από τις πιο
οξυδερκείς αναλύσεις για τη φύ-
ση του φασισμού σαν αντιδραστι-
κού κινήματος. Και δεν έμεινε σ’
αυτό. Με όπλο την στρατηγική
του ενιαίου μετώπου –που είχε
διατυπώσει η Κομιντέρν στα επα-
ναστατικά της χρόνια- εξήγησε
πως η εργατική τάξη μπορεί να
αποκρούσει την φασιστική απειλή
και να ανοίξει το δρόμο για τη δι-

κή της λύση στην κρίση του καπι-
ταλισμού –την επανάσταση. 

Την ίδια μάχη, την υπεράσπιση της
επαναστατικής προοπτικής έδωσε ο Τρότσκι

στα μέσα της δεκαετίας του ’30. Οι καταλήψεις
των εργοστασίων στην Γαλλία και η Ισπανική
Επανάσταση έδειξαν ποια ήταν η εναλλακτική λύ-
ση απέναντι στο φασισμό και τον πόλεμο. Η κριτι-
κή του Τρότσκι για την πολιτική των «λαϊκών με-
τώπων» που οδήγησαν στις ήττες αυτά τα κινή-
ματα είναι σήμερα απαραίτητη για την Αριστερά
που δεν θέλει να μοιραστεί τα αδιέξοδα και τους
συμβιβασμούς του κοινοβουλευτικού δρόμου. 

Εκείνη την περίοδο η σταλινική Ρωσία έμπαινε
στη φάση του «μεγάλου τρόμου» των σταλινικών
εκκαθαρίσεων. Και ο Τρότσκι δίνει την τιτάνια μά-
χη να υπερασπίσει την κληρονομιά της ρωσικής
επανάστασης και να αποδείξει ότι «ποτάμια αίμα-
τος χωρίζουν τον σταλινισμό και τον μπολσεβικι-
σμό». Το βιβλίο η Προδομένη Επανάσταση ήταν
προϊόν αυτής της προσπάθειας και η πρώτη σο-
βαρή μαρξιστική ανάλυση της σταλινικής γραφει-
οκρατίας, των υλικών βάσεων που αναδείχτηκε
και επικράτησε στις συνθήκες της απομόνωσης
της σοβιετικής Ρωσίας. 

Αυτή η ανάλυση είναι η αφετηρία για να μπει
στις σωστές της βάσεις η συζήτηση στην Αριστε-
ρά που ανάβει ξανά για το τι είναι σοσιαλισμός
και εργατικό κράτος και τι απέγινε η επανάσταση
στην Ρωσία. Όπως έχει γράψει ο Τόνι Κλιφ, «βλέ-
πεις πιο μακριά όταν έχεις ανέβει σε ώμους γι-
γάντων». Ένας τέτοιος γίγαντας ήταν ο Λέον
Τρότσκι. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr

Διαβάστε επίσης

Λέον Tρότσκι H πένα και 
το ξίφος της επανάστασης

σελ.20 εργατικη αλληλεγγυη

Αφίσα της Ρώσικης Επανάστασης με τον Τρότσκι σαν
αντικαπιταλιστή Άι Γιώργη.



ΜΑΡΟΥΣΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ Βαβέλ 8μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Βαβέλ 8μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 Πολιτιστικό Κέντρο 8μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλητής: Πάνος Πόλκας
•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Vocal 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ Big Mouth 8μμ
Λένιν: κόμμα «πολυσυλλεκτικό» ή επα-
ναστατικό;
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Big Mouth 8μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΙΛΙΟΝ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 Μεγ. Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 Μεγ. Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 Στέκι (Ρήγα Φεραίου) 6μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ Μαγαζί 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ Κρίκος 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Κρίκος 7μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ Πικ-απ 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ 1968 (στοά Βενι-
ζέλου και Αγ.Πάντων) 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Χουάνα Σταυριανού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ Αλντεμπαράν
(Σουλίου 5 και Σόλωνος) 8μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελλοπούλου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ

Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλητής: Φώτης Ταμπακόπουλος

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ Νότος 7.30μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΒΟΛΟΣ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 Θόλος 4μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 Θόλος 4μμ
Η αντίσταση στον πόλεμο και οι επανα-
στάσεις 1917-1918
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 Θόλος 4μμ
Τα διδάγματα της Συριακής Επανάστασης
Ομιλητής: Μάνος Voador

ΞΑΝΘΗ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ Σιδεράδικο 8μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Σιδεράδικο 8μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Σιδεράδικο 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Γιάννης Πατζανακίδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 κυλικείο Πολιτιστικού
Κέντρου «Χρ. Τσακίρης» 7μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 κυλικείο Πολιτιστικού
Κέντρου «Χρ. Τσακίρης» 7μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
•ΠΕΜΠΤΗ 26/1 καφέ Ποέτα 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ Γιώτης 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας
•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Γιώτης 8μμ
Η αντίσταση στον πόλεμο και οι επανα-
στάσεις 1917-1918
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΚΑΜΑΡΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ Ποέτα 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Ποέτα 7μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ, 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ, 7μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου
•ΠΕΜΠΤΗ 2/2 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ, 6μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Τα διδάγματα της Συριακής Επανάστασης
Ομιλητής: Μύρων Μαρκάκης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ Πολύκεντρο 6.30μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης

ΧΑΝΙΑ 

•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος
•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 19/1 καφέ Κικιρίκου (Γαλήνης
και Σταυραετού) 8μμ
Τα διδάγματα της Συριακής Επανάστασης
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 19/1 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/1 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλήτρια: Ευγενία Καραδήμα

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19/1 καφέ Υγιεινό 6.30μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΠΑΤΗΣΙΑ

•ΠΕΜΠΤΗ 19/1 καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.

Νικολάου) 7.30μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη
•ΠΕΜΠΤΗ 26/1 καφέ Λα Ροζέ (πλ.
Αγ.Νικολάου) 7.30μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 19/1 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

•ΠΕΜΠΤΗ 19/1 καφέ Ξύλινη Βέσπα
(Ζίννη 30) 8μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος
•ΠΕΜΠΤΗ 26/1 καφέ Ξύλινη Βέσπα 8μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΚΟΛΩΝΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19/1 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλητής: Ανδρέας Ζώτος

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/1 δημαρχείο 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΑΤΡΑ

•ΠΕΜΠΤΗ 19/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντ. Τραμπ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
•ΠΕΜΠΤΗ 26/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το κυπριακό και η νέα ελληνοτουρκική κρίση

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

•ΠΕΜΠΤΗ 19/1 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
•ΠΕΜΠΤΗ 26/1 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Τα διδάγματα της Συριακής Επανάστασης
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 στέκι Εκτός Σχεδίου
7.30μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

•ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/1 καφέ Σκαντζόχοι-
ρος 6.30μμ
Δυο χρόνια  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Νίκος Αναστασίου
•ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/2 καφέ Σκαντζόχοιρος
6.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
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ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/1
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 6μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλ. Αγ.Βλάσση 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλατεία Αγ. Ιερόθεου 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ 
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 6μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φεραίου 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 6.30μμ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 6.30μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή του Βούλγαρη 6.30μμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπρακη 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 11.30πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι» πεζόδρομος Εθνικής Αντί-
στασης 12μες 
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μες
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μες
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s, πλατεία 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Συντριβάνι 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού12.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 12μες
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12.30μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Χαλανδρίου 12μες
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12.30μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μες
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ

Μαρξιστικά Φόρουμ
Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

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 εκ-
με 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 αν-
τι 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 σο-
σια 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 κό-

σμο 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, ρατσι 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 ξε-
κά 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 παρεμ 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
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Ε
κατοντάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών
και αποχρώσεων του χώρου της ευρύτε-
ρης αριστεράς συμμετείχαν στο διήμερο

διεθνές συνέδριο στην Αίγλη στο Ζάππειο, το
περασμένο Σαββατοκύριακο με θέμα «150
χρόνια Μαρξ, Το Κεφάλαιο, στοχασμοί για τον
21ο αιώνα».

Από τη συμμετοχή στο συνέδριο, που διορ-
γάνωσαν το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ - Πα-
ράρτημα Ελλάδας σε συνεργασία με το περιο-
δικό Θέσεις, με αφορμή την επέτειο των 150
χρόνων από την έκδοση του πρώτου τόμου του
Κεφαλαίου του Μαρξ, ήταν φανερό το μεγάλο
ενδιαφέρον για την επικαιρότητά του σήμερα. 

Όχι μόνο των «ειδικών», πανεπιστημιακών ή
μη, που έδωσαν το παρών, αλλά και «απλών»
αγωνιστών της Αριστεράς, εργαζόμενων και νε-
ολαίων που αναζητούν τη δύναμη της ανάλυ-
σης του Μαρξ στην κατανόηση της σκληρής πε-
ριόδου των μνημονίων. Φυσικά δεν έλειψαν και
οι σύντομες παρουσίες ανθρώπων, που νομί-
ζουν ότι μέσα από το να παρευρεθούν σε ένα
συνέδριο για τον Μαρξ και το Κεφάλαιο θα ξε-
πλύνουν το γεγονός ότι πχ είναι σήμερα υπουρ-
γοί σε μια κυβέρνηση που η πολιτική της τσακί-
ζει την εργατική τάξη και τους συνταξιούχους,
όπως αυτή της υπουργού Έφης Αχτσιόγλου.  

Πολλά ήταν τα πάνελ και οι πανεπιστημιακοί
που μίλησαν τις δύο αυτές μέρες στο Ζάππειο,
ανάμεσά τους οι Michael Heinrich, Σπύρος Λα-
πατσιώρας, Δημήτρης Παπαφωτίου, Δημήτρης
Σωτηρόπουλος, Michael Lebowitz, Etienne Ba-
libar, Παναγιώτης Σωτήρης, Marta Harnecker,
Soraya Lunardi, Γιάννης Μηλιός, Βασίλης
Δρουκόπουλος. 

Η συζήτηση στο διήμερο άνοιξε, ως ένα
βαθμό, πάνω σε μια σειρά ζητήματα που έθεσε
ο Μαρξ στο Κεφάλαιο, παρά την προφανή δυ-
σκολία του ίδιου του επιστημονικού αντικειμέ-
νου αλλά και την (άλλες φορές δικαιολογημέ-
νη και άλλες όχι) «υπερ»ακαδημαϊκή προσέγγι-
ση κάποιων εκ των ομιλητών. Βοήθησε σε αυ-
τό και το ότι στο τέλος των εισηγήσεων, υπήρ-
χε η δυνατότητα για κάποιες σύντομες παρεμ-
βάσεις και ερωτήσεις.

Στην συζήτηση που άνοιξε το διήμερο, ο Mi-
chael Heinrich, αφιέρωσε ένα κομμάτι της ει-
σήγησής του να εξηγήσει, γιατί σύμφωνα με
τη δική του προσέγγιση, ο Μαρξ στο Κεφάλαιο
εγκαταλείπει την θεωρία της πτωτικής τάσης
του μέσου ποσοστού κέρδους, σαν την αιτία
της κρίσης του καπιταλισμού. Σε τοποθέτηση
που έγινε από την αίθουσα, αντίθετα αναπτύχ-

θηκε ότι η αύξηση της οργανικής σύνθεσης
του κεφαλαίου εξακολουθεί μακροπρόθεσμα
να οδηγεί στην πτώση του μέσου ποσοστού
κέρδους, όπως έχει αναδείξει ο Μάικλ Ρόμ-
περτς και άλλοι μαρξιστές οικονομολόγοι, μη
παρόντες στην αίθουσα.

Εισηγήσεις

Εισηγήσεις όπως αυτή της Marta Harnecker
που άνοιξε τη συζήτηση τη δεύτερη μέρα, κα-
τέληγαν ότι η σημερινή εργατική τάξη είναι κα-
τακερματισμένη, μέσα από τις επιτυχίες της νε-
οφιλελεύθερης στρατηγικής και γι’ αυτό αδύ-
ναμη να δώσει επαναστατικές λύσεις στο σήμε-
ρα. Σαν εναλλακτική λύση παρουσιάστηκε λί-
γο-πολύ, η κατάληψη του κράτους από μια
προοδευτική κυβέρνηση από τα πάνω αλλά με
ένα μαζικό κίνημα που να σχεδιάζει από τα κά-
τω. Μια πολιτική που βέβαια στην πράξη έχου-
με δει αργά ή γρήγορα να χρεοκοπεί. Από την
Αργεντινή και τη Βενεζουέλα και συνολικά την
Λατινική Αμερική, που ήταν και το θέμα της
συγκεκριμένης συζήτησης, μέχρι την Ελλάδα.

Η ανάλυση ότι η σημερινή εργατική τάξη εί-
ναι διασπασμένη ήταν κοινό σημείο και στον Mi-
chael Lebowitz αλλά και το απόγευμα του Σαβ-
βάτου στον Etienne Balibar, ίσως στην πιο μαζι-
κή εκδήλωση του διημέρου, με κεντρικό ομιλη-
τή τον ίδιο και σχολιαστή τον Παναγιώτη Σωτή-
ρη. Ο Ετιέν Μπαλιμπάρ, ανάμεσα σε πολλά χα-

ρακτήρισε τον σημερινό καπιταλισμό σαν «από-
λυτο», υποστήριξε ότι κατά τη δική του άποψη
στο Κεφάλαιο ο Μαρξ έχει εγκαταλείψει την ερ-
γατική τάξη, ενώ για το Κεφάλαιο είπε, ότι λίγο-
πολύ θα έπρεπε να ξαναγραφτεί σήμερα. 

Ακόμα «κι αν ο Μαρξ είχε εγκαταλείψει την
εργατική τάξη στο Κεφάλαιο, η εργατική τάξη
δεν εγκατέλειψε τον Μαρξ» ήταν μια από τις
χαρακτηριστικές τοποθετήσεις που ακολούθη-
σαν από τα κάτω. Σε άλλη παρέμβαση εύλογα
τέθηκε το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να μιλά-
με για ένα «απόλυτο» καπιταλισμό ακριβώς τη
σημερινή εποχή που ταλανίζεται από την κρίση
και τις αντιθέσεις, αλλά και το ποια είναι η ελ-
πίδα για μια άλλη κοινωνία αν ο καπιταλισμός
έχει ξεπεράσει τις αντιθέσεις του. Ερώτηση
έγινε επίσης για το αν σήμερα είναι εφικτός
ένας νέος κοινωνικός μετασχηματισμός, αν
μπορεί ο καπιταλισμός να ανατραπεί μέσα από
επαναστατικές διαδικασίες.

Αυτό που προκαλεί πραγματικά εντύπωση,
με αφορμή και το τελευταίο ερώτημα, είναι η
ευκολία με την οποία αρκετοί εισηγητές ανα-
φερόμενοι σε αυτό που με μια λέξη θα μπο-
ρούσαμε να ονομάσουμε Επανάσταση, μιλού-
σαν για τις «μεσσιανικές», «τελεολογικές» και
άλλες ανησυχίες ενός πρώιμου Μαρξ. Λες και
δεν υπήρξε ποτέ στον πλανήτη και στην ιστο-
ρία της ανθρωπότητας ο στρατός του Κρόμ-
γουελ στην Αγγλία, η Γαλλική Επανάσταση, οι
Μπολσεβίκοι και η Οκτωβριανή Επανάσταση.  

Ο Γιάννης Μηλιός, που άνοιξε το διήμερο με
μια ιστορική παρουσίαση των διεθνών αλλά
και των ελληνικών εκδόσεων του Κεφαλαίου,
ήταν εισηγητής (μαζί με τον Βασίλη Δρουκό-
πουλο που σχολίαζε) στην τελευταία συζήτηση
με θέμα «Ο καπιταλισμός σαν κοινωνικό σύ-
στημα και οι ρίζες του». 

Ενδεικτική της ανάγκης για απαντήσεις σε
πολλά από τα ερωτήματα που έμειναν αναπάν-
τητα από τους διοργανωτές και τους καλεσμέ-
νους τους ήταν η αυξημένη κίνηση στις πωλή-
σεις του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου που ήταν
παρών και τις δύο μέρες στο Συνέδριο με τρα-
πεζάκι, κυρίως της «Αποκρυπτογράφησης του
Κεφαλαίου» του Άλεξ Καλίνικος. Ενός βιβλίου
που παίρνει σαν αφετηρία το γεγονός ότι ο
Μαρξ ήταν ένας επαναστάτης που έγραψε «Το
Κεφάλαιο» από τη σκοπιά της εργατικής τάξης
και με στόχο να βοηθήσει τον αγώνα της να
απελευθερωθεί από την τυραννία της κοινωνι-
κής σχέσης που είναι το κεφάλαιο. 

Γ.Π.

Προδημοσίευση
για το

“Έτος Ένα” 
στην ΕφΣυν

150 χρόνια Μαρξ, το Κεφάλαιο,
στοχασμοί για τον 21ο Αιώνα
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Φάγαμε, ήπιαμε, χορέψαμε και γεμίσαμε τις μπαταρίες για μια χρονιά
γεμάτη δράση και αγώνες, στη γιορτή της Εργατικής Αλληλεγγύης που
έγινε το περασμένο Σάββατο στο Ρομάντσο. Κάποιοι πιο τυχεροί έφυ-
γαν και με βιβλία που κέρδισαν στη λαχειοφόρα αγορά που έγινε για
την ενίσχυση της εφημερίδας!

Τη γιορτή άνοιξε εκ μέρους της Εργατικής Αλληλεγγύης η Αφροδίτη
Φράγκου και αμέσως μετά, ο Κώστας Παπαδάκης μαζί με μια ομάδα
συντρόφων- ισσών που στήθηκε επί τόπου καλωσόρισαν και τραγουδι-
στά τους παρευρισκόμενους με τα επαναστατικά τους κάλαντα και το
καθιερωμένο πια από προηγούμενες γιορτές (στο σκοπό της όμορφης
Θεσσαλονίκης) τραγούδι της Εργατικής Αλληλεγγύης.

Στη σκηνή του Ρομάντσο πρώτοι ανέβηκαν η Τζένη Καπάδαη που μας
ταξίδεψε με την υπέροχη φωνή της και βέβαια τους μουσικούς Γιάννη
Παπαδούλη (ντραμς), Αλέξη Δελή (κοντραμπάσο), Χρήστο Μπαλαούρα
και Μελέτη Πόγκα (κιθάρες) που τη συνόδεψαν παίζοντας μπλουζ και
τζαζ. Ακολούθησε το Βδέλυγμα που ράπαρε σε ήχους του Renegade In-
struments. Ενώ στη σκηνή τελευταίοι ανέβηκαν οι Radio Sol που ξεσή-
κωσαν τον κόσμο με παλιά τους κομμάτια, διασκευές, αλλά και τον και-
νούργιο δίσκο τους Διατάραξη Κοινής Ησυχίας, από τον οποίο αφιέρω-
σαν στην Εργατική Αλληλεγγύη, το τραγούδι «Σαπιοκάματο». Τα δύο
τους τέταρτα θα μας δίνουν ρυθμό μέχρι την επόμενη γιορτή!

Ευχαριστούμε τους φίλους της ΕΑ

“To πρώτο κάλεσμα για παράδοση
διαβιβάστηκε στους υπουργούς στις 6
η ώρα. Στις 8 δόθηκε δεύτερο τελεσί-
γραφο. Κρατώντας μια σημαία ανακω-
χής ένας μπολσεβίκος απευθύνθηκε
στους υπερασπιστές του παλατιού και
οι στρατιώτες ενός τάγματος επιλέκτων
πέρασαν με τη μεριά των επαναστατών.
Τους καλωσόρισαν δυνατές ζητωκραυ-
γές από την πλατεία… Οι τρομοκρατη-
μένοι υπουργοί ακόμα δίσταζαν να πα-
ραδοθούν φρουρούμενοι σε μια τερά-
στια αίθουσα δίχως φως από λιγοστούς
ευέλπιδες… Οι υπουργοι περίμεναν ότι
ο όχλος που ούρλιαζε θα τους κάνει
κομματάκια. Τελικά τα κανόνια του Αου-
ρόρα -που έριχναν μόνο άσφαιρα!- απο-
θάρρυναν τους αμυνόμενους. Η επίθε-
ση των Κόκκινων συνάντησε μόνο μια
αδύναμη αντίσταση...»

Ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η
εξέγερση στις 25 Οκτώβρη 1917» του
βιβλίου «Έτος Ένα της Ρώσικης Επανά-
στασης του Βίκτορ Σερζ παρουσίασε σε
προδημοσίευση σε ένα ολοσέλιδο αφιέ-
ρωμα η Εφημερίδα των Συντακτών τη
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου – με το βιβλίο
να κυκλοφορεί από το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο μέσα στις επόμενες μέρες.

«Το ‘Ετος Ένα’ είναι ένα συγκλονιστι-
κό βιβλίο για το πιο συγκλονιστικό γεγο-
νός του 20ου αιώνα, γεμάτο από τη
ζωντάνια ενός ρεπορτάζ, το πάθος ενός
πρωταγωνιστή και όχι τη νωθρότητα
ενός «ουδέτερου» σχολιαστή και την ει-
λικρίνεια ενός πεισμένου επαναστάτη.
Σε περισσότερες από 600 σελίδες κα-
λύπτει την περίοδο από τη νίκη της επα-
νάστασης του Οκτώβρη του 1917 στη
Ρωσία μέχρι το Γενάρη του 1919 και την
αιματηρή καταστολή της εξέγερσης
των Σπαρτακιστών στο Βερολίνο» ανα-
φέρει ανάμεσα σε άλλα στο εισαγωγικό
σημείωμα, που συνοδεύει την προδημο-
σίευση ο Κώστας Πίττας. 
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Αποφάσεις
συμμετοχής στο
συλλαλητήριο κατά
του ρατσισμού και
του φασισμού στις
18 Μάρτη στην
Ομόνοια 3μμ

συνέχεια από τη σελ. 2

Πίσω από τις «ειρηνευτικές προθέσεις» οι αντα-
γωνισμοί στo Αιγαίο και στην Κύπρο ανάβουν επι-
κίνδυνα -με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που στον Ει-
ρηνικό Ωκεανό ακατοίκητα βράχια και ατόλες γί-
νονται πεδίο ενός ακήρυχτου ψυχρού πολέμου
ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ και τους συμμά-
χους τους στην περιοχή.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξηγείται και η παρελ-
κυστική τακτική του Κοτζιά, που στις 6 Ιανουαρίου
είχε συναντηθεί με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του
νέου προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, Μ. Φλιν στη Νέα
Υόρκη. Το πόστο που παίρνει ο κύριος Φλιν είναι
αυτό που κατείχε η Κοντολίζα Ράις τον καιρό του
Μπους και ο Ζμπίγκιου Μπρεζίνσκι παλιότερα. Οι
αρχιτέκτονες των αμερικάνικων πολέμων δηλαδή.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο «κ. Κοτζιάς εισέ-
πραξε μια διάθεση εμβάθυνσης της εμπλοκής των
ΗΠΑ στο γεωπολιτικό παίγνιο της Ανατολικής Με-
σογείου… Ο κ. Φλιν έδειξε ενδιαφέρον για το σχή-
μα τριμερών και τετραμερών συνεργασιών με Ισ-
ραήλ, Κύπρο και Αίγυπτο αλλά και τον Οργανισμό
που φιλοδοξεί να δημιουργήσει στην Ανατολική
Μεσόγειο ο κ Κοτζιάς σαν έναν ΟΑΣΕ της περιο-
χής…» Ενώ από τις συναντήσεις, συμπληρώνουν
οι πηγές της εφημερίδας, «προέκυψε αβίαστα το
συμπέρασμα του αυξημένου ενδιαφέροντος που
αναμένεται να αποδώσουν οι ΗΠΑ του Τραμπ
στην Αίγυπτο, ως πυλώνα σταθερότητας στην πε-
ριοχή».

Η “ειρηνευτική επίλυση” για το Κυπριακό μπορεί
να περιμένει την αναβάθμισης της ελληνικής θέ-
σης, μέσα από τη συνεργασία της Ελλάδας με τον
δικτάτορα Σίσι της Αιγύπτου και το κράτος δολο-
φόνο του Ισραήλ, στα πλαίσια της νέας διακυβέρ-
νησης Τραμπ – αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και ενώ, όπως διαβάσαμε χα-
ρακτηριστικά στην Αυγή (10/1 Γ.Κακόπουλος) οι
«διμερείς σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ βρίσκονται στο
ναδίρ». 

Σε τι μεταφράζεται αυτό στην πράξη; Στο ίδιο
άρθρο της Καθημερινής διαβάζουμε: «Η εγκατά-
σταση του κ. Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο
στις 20 Ιανουαρίου δημιουργεί στην Αθήνα προσ-
δοκίες για βελτίωση των συνθηκών στο Κυπριακό.
Κάποιοι στην ελληνική πλευρά θεωρούν ότι η διοί-
κηση του State Department προωθούσε ένα ταχύ
σχεδιασμό, ο οποίος εν κατακλείδι δεν ανταποκρι-
νόταν στις προσδοκίες της Αθήνας και της Λευκω-
σίας για το είδος της επίλυσης του Κυπριακού. Το
πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά τις βά-
σεις που προτεινόταν να δημιουργηθούν στο νησί,
ιδέα αμερικάνικης πατρότητας, την οποία ο πρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Αναστασιάδης
πληροφορήθηκε σε όλη την έκτασή της στη γενι-
κή συνέλευση του ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο...»

Διασκέψεις, σχέδια ειρήνης, χάρτες, εγγυήσεις
– α, και μια μικρή λεπτομέρεια, για την οποία ου-
δείς «θυμήθηκε να ενημερώσει», από το Σεπτέμ-
βρη: οι ΗΠΑ και η Ελλάδα συζητούν βάσεις δίπλα
στις βρετανικές στην Κύπρο απέναντι από τις ρώ-
σικες στη Συρία! Με τέτοιες προθέσεις από όλες
τις πλευρές, δεν είναι να απορεί κανείς που απο-
τυχαίνουν οι συνομιλίες.

Και να το ξαναπούμε, να το εμπεδώσουμε για το
πού φτάνει η κατρακύλα Τσίπρα-Καμμένου-Κο-
τζιά: «η εγκατάσταση του Τραμπ στο Λευκό Οίκο
δημιουργεί στην Αθήνα προσδοκίες για βελτίωση
των συνθηκών στο Κυπριακό…»

Γιώργος Πίττας

Το Κυπριακό

Κατά την 114η δικάσιμο στη δίκη της Χρυσής Αυγής ολο-
κλήρωσε την κατάθεσή του ο μάρτυρας Θεόδωρος Τηλια-
κός. Για μια ακόμη φορά η υπεράσπιση προσπάθησε να μει-
ώσει τη σοβαρότητα της επίθεσης και να κατηγορήσει το
μάρτυρα για ψευδομαρτυρία.

Αποκορύφωμα ήταν το αίτημα της συνηγόρου του Ε.
Μπούκουρα και του Χ. Αλεξόπουλου, να του ασκηθεί ποινική
δίωξη. Η συνήγορος ισχυρίστηκε ότι ο μάρτυρας είπε ψέμα-
τα στο δικαστήριο ότι ο Ε. Μπούκουρας έχει πει «για τα παι-
διά με τα μαύρα μπλουζάκια» (113η δικάσιμος). Ο Θ. Θεωδο-
ρόπουλος, συνήγορος της πολιτικής αγωγής υπέδειξε στο
δικαστήριο το σημείο του βουλεύματος ότι η φράση αυτή
έχει πράγματι ειπωθεί από τον Μπούκουρα: «Πρέπει ο κό-
σμος να μάθει ποια είναι η Χρυσή Αυγή. Ποια είναι τα παιδιά
με τα μαύρα μπλουζάκια». Η συνήγορος, μετά τη λήξη της
διαδικασίας συνέχισε να φωνάζει στην πολιτική αγωγή ότι
«προσπαθούν να βάλουν στη φυλακή αθώο άνθρωπο» και ότι
«δεν υπάρχει στο βούλευμα δήλωση για τάγμα εφόδου και
παιδιά με μαύρες μπλούζες». Τα προκλητικά της ψέματα πυ-
ροδότησαν την οργή της Μάγδας Φύσσα.

Νωρίτερα στην ίδια δικάσιμο ο μάρτυρας είχε αναγνωρίσει
σε φωτογραφία ένα από τα ειδικά κατασκευασμένα για την
επίθεση φονικά κοντάρια, στα οποία είχε αναφερθεί ο ίδιος
(λέγοντας μάλιστα ότι χρειάζονται ώρα και εργαλεία για να
φτιαχτούν) αλλά και όλοι οι προηγούμενοι μάρτυρες της
υπόθεσης.

Σε επίθεση στο Α' Δημοτικό Σχολείο Νέου Ικονίου, στο Πέραμα και
τραμπουκισμούς εναντίον δασκάλων και γονέων, προχώρησε την Τρίτη
17 Γενάρη τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής με επικεφαλής τον υπόδικο
βουλευτή Λαγό. Αφορμή για την επίθεση ήταν η απόφαση να φοιτήσουν
στο συγκεκριμένο σχολείο και προσφυγόπουλα από το Σχιστό.

Οι μαρτυρίες μιλάνε για οργανωμένη επίθεση κατά την οποία γρονθο-
κοπήθηκαν δάσκαλοι και γονείς στον χώρο του σχολείου, ενώ έξω από
αυτό βρίσκονταν αστυνομικοί που παρέμειναν αμέτοχοι. Η απάντηση
στη νέα πρόκληση των ταγμάτων εφόδου είναι η καλύτερη οργάνωση
της υποδοχής των παιδιών των προσφύγων στα σχολεία από τους εκ-
παιδευτικούς, τους γονείς και ολόκληρο το αντιρατσιστικό και αντιφασι-
στικό κίνημα. Για το σκοπό αυτό η τοπική ΚΕΕΡΦΑ καλεί άμεσα ανοιχτή
σύσκεψη.

Το καλοσώρισμα των προσφυγόπουλων οργανώνεται και στο Περι-
στέρι. “Tην Δευτέρα 16 Γενάρη στο 33ο και 13ο δημοτικά σχολεία του
Περιστερίου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από την διεύθυνση εκπαί-
δευσης, τον Διευθυντή Γ' Αθήνας, τον Αντιδήμαρχο παιδείας, τον σχολι-
κό σύμβουλο και την υπεύθυνη του κέντρου “φιλοξενίας” του Σκαρα-
μαγκά σχετικά με την εκπαίδευση των προσφύγων στα σχολεία του Πε-
ριστερίου”, μας είπε ο Κώστας Πολύδωρος από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ,
“Παρόντες ήταν επίσης δημοτική σύμβουλος από την Αριστερή Κίνηση
Περιστερίου, δύο δημοτικοί σύμβουλοι από την Λαϊκή Συσπείρωση, εκ-
πρόσωποι της ΚΕΕΡΦΑ, του ΔΣ της Ένωσης γονέων, του ΔΣ του Συλλό-
γου Δασκάλων, δάσκαλοι και εβδομήντα περίπου γονείς από τα δύο
σχολεία. Προσφυγόπουλα θα υποδεχτούμε επίσης και στο 8ο Γυμνάσιο
Περιστερίου”.

Καλοδεχούμενα 
τα προσφυγόπουλα
στα σχολεία

Η δίκη της ΧΑ

Το βούλευμα τους
“καίει” όλους

ΑΔΕΔΥ

ΠΟΕ-ΟΤΑ- Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων 
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΠΟΕΔΗΝ - Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων 
στα Δημόσια Νοσοκομεία

ΠΟΣΠΕΡΤ - Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Συλλόγων Προσωπικού ΕΡΤ

ΕΙΝΑΠ - Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων 
Αθήνας Πειραιά

Σωματείο Εργαζόμενων ομίλου Ιντρακόμ

Σύλλογος Εργαζόμενων Νοσοκομείου Άγιος Σάββας

Σύλλογος Εργαζόμενων Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης

Γ’ ΕΛΜΕ (Ενωση Λειτουργών 
Μέσης Εκπαίδευσης) Αθήνας

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Κορυδαλλού

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αγίου Δημητρίου

Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος

Κοινότητα Σενεγάλης

Κοινότητα Μπαγκλαντές

Σωματείο Ρακοσυλλεκτών 
της μουσουλμανικής μειονότητας η Πρόοδος



Η δίκη της Χρυσής Αυγής εργατικη αλληλεγγυη 

Εξετάστηκε κατά την 115η δικάσιμο ο μάρτυρας Γιώργος
Σκλαβόλιας, θύμα της επίθεσης στους συνδικαλιστές του
Περάματος το Σεπτέμβρη του 2013. Ο μάρτυρας περιέγρα-
ψε στο δικαστήριο τα γεγονότα της επίθεσης, τονίζοντας τα
δύο χαρακτηριστικά της που έχουν αναφέρει και όλοι οι προ-
ηγούμενοι: η επίθεση ήταν σχεδιασμένη από πριν σε κάθε
της λεπτομέρεια και οι δράστες έφεραν στα χέρια τους όπλα
ειδικά κατασκευασμένα γι’ αυτήν. Εξέφρασε επίσης την πε-
ποίθησή του ότι η απόφαση για τη συγκεκριμένη επίθεση
πάρθηκε «στην κορυφή της πυραμίδας», όπως χαρακτηριστι-
κά είπε, από την ηγεσία και διευκρίνισε: τον αρχηγό και τους
βουλευτές.

Για το σχεδιασμό της επίθεσης, ο Γ. Σκλαβόλιας ανέφερε:
οι επιτιθέμενοι ήρθαν παρατεταγμένοι και σχημάτισαν κλοιό
γύρω από τους συνδικαλιστές. Το σημείο της επίθεσης ήταν
κατάλληλο για περικύκλωση (στενό) και ταυτόχρονα εύκολο
για διαφυγή των επιτιθέμενων, υπήρχε δηλαδή γνώση της
περιοχής. Η εμφάνισή τους ήταν ομοιόμορφη (μαύρα ρούχα,

ξυρισμένα κεφάλια) και ο σωματότυπός τους συγκεκριμένος
(σωματώδεις). Συμμορφώνονταν απολύτως στις προσταγές
του επικεφαλής Πανταζή και έδρασαν σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Έκαναν γρήγορες, συντονισμένες κινήσεις και εί-
χαν διακριτούς ρόλους. Ήταν τουλάχιστον υπερδιπλάσιοι
από τα θύματα. Ο μάρτυρας τόνισε ότι η πειθαρχία, οι γρή-
γορες κινήσεις, το σύντομο χρονικό διάστημα, η συντεταγμέ-
νη δράση ήταν τα κοινά χαρακτηριστικά με τη δολοφονική
επίθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα.

Στα όπλα της επίθεσης, που άλλοι μάρτυρες έχουν χαρα-
κτηρίσει «ιδιοκατασκευές», ο μάρτυρας έδωσε ιδιαίτερη έμ-
φαση, ξεκινώντας από την περιγραφή ενός κονταριού 2,5 μέ-
τρων, σαν δρεπάνι με μικρή λάμα. Είπε «αυτό μου έκανε τη
μεγαλύτερη εντύπωση, σκέφτηκα ότι με αυτό το πράγμα
αποκλείεται να ήρθαν να χτυπήσουν. Ήρθαν να σκοτώσουν».
Ξεκαθάρισε ότι αυτό το όργανο δε βρίσκεται στην αγορά:

«Αυτά τα φτιάχνει κανείς και [θέλει] μέρες. Για να κάνει κα-
κό». Απαντώντας στις αντίστοιχες ερωτήσεις της πολιτικής
αγωγής, είπε: «Αυτός που κρατάει τέτοιο όργανο γνωρίζει
ότι μπορεί ακόμη και καταλάθος να σκοτώσει. Αποδέχεται το
ενδεχόμενο». Ταυτόχρονα με την επίθεση, οι επιτιθέμενοι πέ-
ταγαν και μεγάλες πέτρες, ενώ φεύγοντας μετά τα προστάγ-
ματα «φεύγουμε, βρώμισε» και «το Πέραμα εδώ», χτύπησαν
και τα ΙΧ των συνδικαλιστών, προκαλώντας τρύπες στη χον-
τρή λαμαρίνα με τα ίδια όργανα και το ίδιο μένος που χτυ-
πούσαν τα σώματα των θυμάτων τους.

Ο μάρτυρας έδειξε στο δικαστήριο τη μπλούζα που φο-
ρούσε ο ίδιος το βράδυ της επίθεσης, που είχε το αίμα του
προέδρου του Συνδικάτου Μετάλλου Πουλικόγιαννη, λέγον-
τας: «Όπως ήταν εκεί, με πλημμύρα το αίμα, τον αγκάλιασα
για να τον ανακουφίσω λίγο». Τέλος, ο μάρτυρας είπε ότι οι
περίοικοι της γειτονιάς, όταν κατέβηκαν στο δρόμο μετά το
τέλος της επίθεσης, έλεγαν με αγανάκτηση «σκότωσαν οι
χρυσαυγίτες τα παιδιά».

Κ
ατά την 116η δικάσιμο (17/1) ξεκίνησε
την κατάθεσή του ο μάρτυρας Ιορδά-
νης Πουντίδης, πρώην πρόεδρος του

Συνδικάτου Μετάλλου, μέλος του ΔΣ σήμερα,
και 30 χρόνια εργαζόμενος στη Ζώνη του Πε-
ράματος. Ο μάρτυρας ήταν από τα θύματα
της επίθεσης ταγμάτων εφόδου στους συνδι-
καλιστές το 2013 και ένας από τους τραυμα-
τίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Περιγράφει την έναρξη της επίθεσης ως
εξής: «Δεν τους αντιλήφθηκα όταν κατέβαι-
ναν. Όταν ολοκληρώθηκε η παράταξή τους
ήταν συνολικά 50 άτομα. Η αίσθησή μου είναι
ότι ήταν συγκεντρωμένοι στα στενά και ανα-
πτύχθηκαν σε κλάσματα δευτερολέπτων. Γυρ-
νάω και βλέπω ότι μας έχουν κλείσει, έχουν
κάνει ένα τόξο. Μπροστά, δεξιά κι αριστερά
έβλεπα 3-4 σειρές ανθρώπων. Πίσω μας ήταν
οι σκαλωσιές. Μας έκλεισαν σαν τα ποντίκια».
Τη φράση «κλάσματα δευτερολέπτου» για να
περιγράψει την ταχύτητα και το συντονισμό
των ταγμάτων εφόδου χρησιμοποίησε ο μάρ-
τυρας και για τη λήξη της επίθεσης: «Ξαφνικά
ακούστηκε ‘το Πέραμα από εδώ’ και έφυγαν
σε δευτερόλεπτα» και «Σε κλάσματα είχε αδει-
άσει ο δρόμος» (απαντώντας σε ερώτηση «Εί-
δατε στοιχεία οργάνωσης, προγραμματισμού
στην επίθεση;»).

Φονικά εργαλεία

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στα φονικά εργα-
λεία με τα οποία έγινε η επίθεση και για τα
οποία έχουν μιλήσει και όλοι οι προηγούμενοι:
«Πρέπει να ασχολήθηκαν 4-5 ώρες για να τα
φτιάξουν. Ίσως και μέρες, αν τα έφτιαξε ένας.
Η μία ώρα [που μεσολάβησε από το ξεκίνημα
της αφισοκόλλησης μέχρι την επίθεση] δεν
αρκούσε. […] Όλα είχαν πάνω τους «δουλειά»
[…] Δε χρησιμοποιούνται πουθενά για κάποια
εργασία. Φτιάχτηκαν για να χρησιμοποιηθούν
στα κεφάλια μας, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση».

Για το πώς κατάφεραν τα τάγματα εφόδου
να εντοπίσουν το συνεργείο αφισοκόλλησης
και να οργανώσουν την επίθεση σε βάρος του
μέσα σε μόλις μία ώρα, ο μάρτυρας εκτιμά:
«Είναι stand by. Σε επιφυλακή, όπως πχ η Πυ-
ροσβεστική. Όχι βέβαια με τους ίδιους σκο-
πούς. […] Μία ώρα είναι υπεραρκετός χρόνος
για ανθρώπους που είναι εκπαιδευμένοι και

οργανωμένοι να λειτουργούν έτσι», ενώ ευρύ-
τερα για το πότε σχεδιάστηκε η επίθεση σχο-
λίασε: «Η απόφαση έχει να κάνει με τη συνάν-
τηση της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής με τους
εργολάβους της Ζώνης ένα χρόνο πριν. Αν
ανεστάλη [η υλοποίησή της] για ένα διάστημα
ήταν γιατί πήρε δημοσιότητα η συνάντηση,
όταν την καταγγείλαμε».

Ο Ι. Πουντίδης ρωτήθηκε ποια στοιχεία τον
κάνουν να πιστεύει ότι η απόφαση πάρθηκε
από την ηγεσία και όχι από τον πυρήνα Περά-
ματος: «Αρχικά είχαμε τη συνάντηση των στε-
λεχών της οργάνωσης με τους εργολάβους.
[Μετά] ένα κλιμάκιο στελεχών-βουλευτών είχε
επισκεφθεί Αύγουστο μήνα τη Ζώνη με δηλώ-
σεις τύπου ‘το απόστημα θα σπάσει’. Ο Λαγός
επίσης, έστελνε μηνύματα κατά τη διάρκεια
της επίθεσης λες και ήταν αυτόπτης μάρτυ-
ρας. Η Χρυσή Αυγή ανέλαβε αυτό που ήθελαν
οι εργολάβοι να γίνει στη Ζώνη, να έχουν λυ-
μένα τα χέρια […], να βάλουν τέλος στην πά-
λη των εργαζόμενων. Το όφελός της θα είναι
μια καλή σχέση με τους εργολάβους, δεύτερο
το οικονομικό και τρίτο το πολιτικό. Το πολιτι-

κό τους ενδιαφέρει κυρίως. Πιστεύουν ότι με
την τρομοκρατία θα βάλουν τον κόσμο κάτω
από τη μπότα».

Ιεραρχία

Γενικεύοντας για τον τρόπο λειτουργίας της
Χρυσής Αυγής κάτω από την ιεραρχική της
δομή, ο μάρτυρας είπε χαρακτηριστικά: «Έχω
δει στη δικογραφία που λένε ότι ‘το να μην
εκτελείς εντολή πυρηνάρχη είναι σα να μην
εκτελείς εντολή του αρχηγού, γιατί από αυτόν
προέρχεται’. […] Ούτε στο φούρνο για ψωμί
δεν πάνε χωρίς εντολή». Απαντώντας στη σχε-
τική ερώτηση της Πολιτικής Αγωγής ο μάρτυ-
ρας είπε ότι πιστεύει ότι η ιεραρχία της Χρυ-
σής Αυγής σαν «κόμμα» και η ιεραρχία των
ταγμάτων εφόδου ταυτίζονται, αναφέροντας
συγκεκριμένα ότι ο Πανταζής, πυρηνάρχης
της τοπικής του Περάματος, είναι και επικεφα-
λής του τάγματος εφόδου του Περάματος
που έκανε την επίθεση, ενώ ο Λαγός, περιφε-
ρειάρχης Πειραιά, είχε κεντρικό ρόλο στο
συντονισμό των ταγμάτων της περιοχής.

Ο μάρτυρας ρωτήθηκε πολλές φορές για
τον άμεσο και μακροπρόθεσμο στόχο της επί-
θεσης σε βάρος τους. Ο άμεσος, ξεκαθάρισε,
ήταν «να μας σκοτώσουν», «να αφήσουν νε-
κρούς πίσω τους». Μακροπρόθεσμα τόνισε ότι
στόχος ήταν «να δώσουν ένα μήνυμα στην
κοινωνία ότι ‘εδώ τέλος. Εδώ είναι η Χρυσή
Αυγή, δε θα ξανασηκώσει κεφάλι κανείς’».
Ακολούθησε η ερώτηση της Προέδρου: «άρα
δεν ήταν για το ΠΑΜΕ, ήταν για όλη την κοι-
νωνία» για να απαντηθεί: «Είναι ένα ισχυρό
συνδικάτο και ήταν τέτοια η συγκυρία την
εποχή εκείνη που θέλανε να δείξουν ότι χτυ-
πάνε το ΚΚΕ αλλά και τους πρωτοπόρους ερ-
γάτες».

Λίγο πριν τελειώσει η δικάσιμος και ξεκινών-
τας να εξετάζεται από τον συνήγορο των κα-
τηγορούμενων Χατζηδάκη και Αντωνακόπου-
λο, ο μάρτυρας απάντησε στο αν κάποιος από
τους δύο έχει εμπλακεί σε άλλες αξιόποινες
πράξεις: «Ο Χατζηδάκης, από μαρτυρίες συ-
ναδέλφων που τον ξέρανε, καμάρωνε και πε-
ριαυτολογούσε, είχε συμμετάσχει, λέει, σε
πολλές ‘δράσεις’. Ανέφερε ο ίδιος ότι μάζευε
άλλα άτομα και μόλις παίρνανε μήνυμα έτρε-
χαν για δράση», ενώ νωρίτερα στην έδρα είχε
πει (απαντώντας αν ήξερε από πριν κάποιον
από τους επιτιθέμενους): «Ένα χρόνο πριν τα
γεγονότα είχαμε δουλέψει μαζί για καμιά δε-
καριά μέρες. Αυτός μου είχε δηλώσει με κα-
μάρι ότι είναι το δεξί χέρι του Λαγού».

Παρών από τους κατηγορούμενους ήταν
μόνο ο Καστρινός. Ρωτηθείς αν τον αναγνωρί-
ζει, ο μάρτυρας είπε ότι τον είδε στην επίθεση
από την πρώτη στιγμή. Η κατάθεση του Ι.
Πουντίδη θα συνεχιστεί την Πέμπτη 19/1 στον
Κορυδαλλό, όπου θα εξεταστεί από τους υπό-
λοιπους συνήγορους υπεράσπισης.

Αφροδίτη Φράγκου

Οι επόμενες δικάσιμοι για το Γενάρη εί-
ναι: Στο Εφετείο 24/1 και 25/1. Στον Κορυ-
δαλλό 19/1, 20/1 και 26/1.

Επιπλέον ανακοινώθηκαν οι δικάσιμες
του Φλεβάρη: 2/2, 7/2, 10/2, 14/2, 24/2 και
28/2 στο Εφετείο και 1/2, 9/2, 16/2 και 23/2
στον Κορυδαλλό.

Οι επιθέσεις αποφασίζονται  στην “κορυφή της πυραμίδας”

Ο μάρτυρας Γιώργος Σκλαβόλιας δείχνει στο δικαστήριο την μπλούζα που φορουσε το βράδυ της επίθεσης στην
οποία φαίνεται το αίμα του Πουλικόγιαννη. Φωτό: Τατιάνα Μπόλαρη

Κοντάρι - δρεπάνι


