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Έ
τοιμη να ενδώσει, για μια
ακόμα φορά, στις παρανοϊ-
κές απαιτήσεις των δανει-

στών με ένα ακόμα "ναι σε όλα" στο
τελεσίγραφο της περασμένης Παρα-
σκευής είναι η κυβέρνηση. Οι όροι
συμφωνήθηκαν στη συνεδρίαση του
Euroworking Group μια ημέρα νωρίτε-
ρα, σε μια συνάντηση χωρίς την πα-
ρουσία του Ευκλείδη Τσακαλώτου ή
του Γιώργου Χουλιαράκη. Το τελεσί-
γραφο περιλαμβάνει όλα αυτά τα "πα-
ράλογα μέτρα" που η κυβέρνηση υπο-
σχόταν ότι δεν πρόκειται να αποδε-
χτεί: και τη μείωση του αφορολόγη-
του ορίου και την κατάργηση της
"προσωπικής διαφοράς" στις συντά-
ξεις και την "απελευθέρωση" των ομα-
δικών απολύσεων και όλα τα υπόλοι-
πα μέτρα που απαιτούσαν οι δανει-
στές με στόχο την εξασφάλιση δημο-
σιονομικών πλεονασμάτων 3.5% του
ΑΕΠ για δυο τουλάχιστον χρόνια με-
τά τη λήξη του τρίτου μνημονίου. 

Εκβιασμός

Οι λεπτομέρειες δεν έχουν κλείσει
ακόμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες
των ΜΜΕ, όμως, η βουλή θα πρέπει
να νομοθετήσει από τώρα τις περικο-
πές αυτές, που θα ισχύσουν το 2019
και το 2020 (τουλάχιστον). Η αντιπρό-
ταση της κυβέρνησης -ένας νέος "δη-
μοσιονομικός κόφτης" ο οποίος θα
ενεργοποιείται αυτόματα αν η Ελλά-
δα δεν "έπιανε" τον στόχο του 3.5%-
πετάχτηκε οριστικά στο καλάθι των
αχρήστων. Η μόνη παραχώρηση που
φαίνεται ότι δέχονται οι θεσμοί είναι
μια συμφωνία για "αναπτυξιακά μέ-
τρα" στην περίπτωση που η Ελλάδα
καταφέρει πράγματι να πετύχει τα
συμφωνημένα πρωτογενή πλεο-
νάσματα. Τα μέτρα θα "εξοικονο-
μήσουν" σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις των δανειστών 3.6 δις ευρώ
κάθε χρόνο, ένα ποσό που αντι-
στοιχεί στο 1.8% του ΑΕΠ.

Η κυβέρνηση βρίσκεται για μια
ακόμα φορά αντιμέτωπη με έναν
ακραίο εκβιασμό. Η αποδοχή
του τελεσιγράφου της Παρα-
σκευής είναι όρος για την επι-
στροφή των τεχνικών κλιμακίων
του Κουαρτέτου στην Αθήνα και
το κλείσιμο της Β' αξιολόγησης.
Το κλείσιμο της αξιολόγησης εί-
ναι όρος για την εκταμίευση της
δόσης. Χωρίς την εκταμίευση
της δόσης είναι πρακτικά αδύνα-
το να καταφέρει η κυβέρνηση να
ανταποκριθεί στις δανειακές της
υποχρεώσεις (κύρια απέναντι
στο ίδιο το Κουαρτέτο), ακόμα
και αν αποφασίσει να "ξύσει τον
πάτο του βαρελιού", όπως είχε

κάνει το καλοκαίρι του 2015, πριν
υπογράψει το τρίτο μνημόνιο. Το τε-
λευταίο ορόσημο είναι ο Ιούλης όπου
ωριμάζει ένα ομόλογο αξίας 7 δις ευ-
ρώ που βρίσκεται στα χέρια της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αν η
Ελλάδα δεν το ξεπληρώσει θα έχει
χρεοκοπήσει. 

Σε λίγες εβδομάδες η Ολλανδία, η
Γαλλία και (λίγο αργότερα) η Γερμα-
νία πηγαίνουν σε εκλογές. Και στις
τρεις χώρες οι κυβερνήσεις βρίσκον-
ται αντιμέτωπες με ακροδεξιές αντι-
πολιτεύσεις που τις κατηγορούν, ανά-
μεσα στα άλλα και για "υπερβολική
ανοχή" απέναντι στην Ελλάδα. Οι πιέ-
σεις πάνω στην κυβέρνηση να "υπο-
γράψει" έτσι ώστε να κλείσει όσο το
δυνατόν γρηγορότερα η αξιολόγηση
έχουν γίνει ασφυκτικές. 

Στο γκρεμό

Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση
δεν πρέπει να υπογράψει ούτε σήμε-
ρα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Ποτέ και
κανένας δεν απαλλάχτηκε από εκβια-
στές υποκύπτοντας στις απαιτήσεις
τους. Το μόνο που καταφέρνουν οι
υποχωρήσεις είναι να τους κάνουν
ακόμα πιο επιθετικούς, ακόμα πιο
απαιτητικούς και ακόμα πιο ανυποχώ-
ρητους. Η κυβέρνηση το ξέρει αυτό
πολύ καλά, από πρώτο χέρι. Το "όχι"
είναι και σήμερα η μόνη λύση. Για
δυο λόγους.

Ο πρώτος λόγος είναι τα ίδια τα μέ-
τρα που οι δανειστές ζητάνε τώρα
από την Ελλάδα. Ας πάρουμε για πα-
ράδειγμα τη μείωση του αφορολόγη-
του -που οι δημοσιογραφικές πληρο-
φορίες λένε ότι θα κλείσει περίπου
στις 6.000 ευρώ το χρόνο. Τι σημαίνει

αυτή η μείωση; Πρώτον ότι θα αρχί-
σουν να πληρώνουν φόρο εισοδήμα-
τος ακόμα και αυτοί που παίρνουν
ένα μισθό (ή μια σύνταξη) πείνας 500
Ευρώ το μήνα. Δεύτερον, για αυτούς
που ξεπερνούν το σημερινό αφορο-
λόγητο (περίπου 9.000 ευρώ το χρό-
νο) θα σημάνει επιβάρυνση περίπου
650 ευρώ το χρόνο. Με άλλα λόγια
θα "τρώει" ένα μισθό κάθε χρόνο από
χιλιάδες μισθωτούς και συνταξιού-
χους. 

Και το ίδιο ανάλγητη είναι η περικο-
πή (ή κατάργηση) της "προσωπικής
διαφοράς" στις συντάξεις. Η προσω-
πική διαφορά ήταν το κόλπο που εφη-
ύρε ο Κατρούγκαλος για να πετσοκό-
ψει τις νέες συντάξεις. Η κατάργησή
της θα επιφέρει δραστική μείωση σε
εκατοντάδες χιλιάδες συντάξεις. Σύμ-
φωνα με μια έρευνα του Ινστιτούτου
Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ
(Γενάρης 2016) το 51.8% των νοικο-
κυριών στην Ελλάδα στηρίζονται στη
σύνταξη του παππού ή της γιαγιάς
για την συντήρησή τους. Ακόμα και
μια μικρή περικοπή θα αυξήσει κατα-
κόρυφα τα ήδη ακραία επίπεδα της
φτώχειας.

Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι μόνο
κοινωνικό. Είναι και οικονομικό. Τα
3.6 δις που ζητάνε τώρα οι θεσμοί θα
βυθίσουν, δίχως αμφιβολία, ακόμα
πιο βαθιά στην ύφεση την ελληνική
οικονομία. Το ΔΝΤ το ξέρει αυτό πο-
λύ καλά. Είναι η συζήτηση που έχει
ανοίξει για τους διαβόητους "πολλα-
πλασιαστές". Τώρα ακόμα και το ίδιο
το ΔΝΤ στην τελευταία του έκθεση
παραδέχεται ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης
στην Ελλάδα θα μείνουν σε μηδαμινά
επίπεδα (κάτω του 1%) για δεκαετίες. 

Τ
ο "όχι" όμως δεν είναι απλά αναγκαίο. Είναι και εφικτό. Οι
"θεσμοί" και τα φερέφωνά τους μας απειλούν (για μια ακό-
μα φορά) με βιβλικές καταστροφές αν δεν δεχτούμε τη

"βοήθεια" που μας προσφέρουν. Πρόκειται για ψέμα. Και αυτός
είναι ο δεύτερος λόγος γιατί το "όχι" είναι η μόνη λύση.

Πρώτα απ' όλα ο εκβιασμός της χρεοκοπίας είναι απλά μπλό-
φα. Η Ελλάδα χρωστάει πάνω από 320 δισεκατομμύρια στους πι-
στωτές της. Από αυτά πάνω από τα μισά τα χρωστάει στους ευ-
ρωπαϊκούς μηχανισμούς διάσωσης -τον EFSF και τον ESM, τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας του Κλάους Ρέγκλινγκ. Αν
χρεοκοπήσει θα είναι η μεγαλύτερη χρεοκοπία στην Ιστορία -ένα
οικονομικό επεισόδιο που θα κάνει την κατάρρευση της Λήμαν
Μπράδερς να μοιάζει με παιδικό παιχνίδι μπροστά της. Οι συνέ-
πειες για την ΕΕ θα είναι τεράστιες. 

Η ευρωπαϊκή οικονομία δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το σοκ του
2008. Οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι μηδαμινοί, τα κόκκινα δάνεια
έχουν γίνει σχεδόν παντού βουνό και τα δημόσια χρέη (με ελάχι-
στες εξαιρέσεις) ξεπερνούν παντού τα όρια που έχει θέσει η συν-
θήκη του Μάαστριχτ. Την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν έστει-
λε "προειδοποίηση" στη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονο-
μία της Ευρωζώνης για τα υπερβολικά της ελλείμματα. Το δημό-
σιο έλλειμμα στη Γαλλία ξεπερνάει σταθερά τα τελευταία χρόνια
το όριο του 3% που έχει θέσει το σύμφωνο Σταθερότητας της
ΕΕ. Η κυβέρνηση του Ολάντ είχε πάρει "παράταση" από την Κομι-
σιόν, μέχρι το 2017, για να συμμαζέψει τα οικονομικά της. Το
2017 έφτασε αλλά τα ελλείμματα συνεχίζουν να βρίσκονται εκτός
ορίων. 

Δραματική

Όσο για την Ιταλία, την τρίτη ισχυρότερη οικονομία της Ευρω-
ζώνης, η κατάσταση είναι απλά δραματική: το τραπεζικό σύστη-
μα κινδυνεύει να καταρρεύσει από τα κόκκινα δάνεια (ξεπερνούν
τα 350 δις ευρώ, με τους μετριοπαθείς υπολογισμούς). Τον Δε-
κέμβρη η κυβέρνηση διέσωσε, κυριολεκτικά στο παρά πέντε την
Banca Monte dei Paschi di Siena, την αρχαιότερη τράπεζα του
κόσμου, παραβιάζοντας τις "αρχές" της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν οι άρχουσες τάξεις στην Ιταλία
ή τη Γαλλία θα ήταν μια νέα Λήμαν Μπράδερς. 

Δεύτερον, οι "θεσμοί" είναι πολύ πιο αδύναμοι από ότι παριστά-
νουν. Το καλοκαίρι του 2015 απειλούσαν την Ελλάδα με "ανθρω-
πιστική κρίση" αν ο Τσίπρας επέμενε στο όχι. Τώρα δεν έχουν
τολμήσει να επαναλάβουν ανοιχτά τις απειλές αυτές. Το κάνουν,
όμως, τα φερέφωνά τους -τα ΜΜΕ και οι καθηγητάδες που προ-
βλέπουν "Αρμαγεδδώνες" κάθε φορά που κάποιος μιλάει για ρή-
ξη. Η αξιολόγηση δεν κλείνει μήνες τώρα γιατί δεν καταφέρνουν
να συνεννοηθούν μεταξύ τους το ΔΝΤ και η Κομισιόν. Οι διαφω-
νίες, οι ανταγωνισμοί και οι συγκρούσεις διαπερνούν όλους τους
οργανισμούς τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τελευταία ανα-
κοίνωση του ΔΝΤ για την Ελλάδα. Για πρώτη φορά στα ιστορικά,
στην ανακοίνωση υπήρχε η έκφραση "οι περισσότεροι διευθυν-
τές" -κάτι που δείχνει ότι οι αποφάσεις κάθε άλλο παρά ομόφω-
νες ήταν. Μπορεί την περασμένη Παρασκευή να κατάφεραν να
γεφυρώσουν τις διαφορές τους και να επιδώσουν στον Τσακαλώ-
το και τον Χουλιαράκη το τελεσίγραφο -αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι οι διαφωνίες έχουν λήξει. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει.

Τρίτο και σημαντικότερο: οι "θεσμοί" βρίσκονται στις χώρες
τους αντιμέτωποι με την οργή των ίδιων των κοινωνιών τους, που
έχουν "χορτάσει" πια τη μόνιμη λιτότητα, τον ανερχόμενο αυταρ-
χισμό και την ολοένα και πιο προκλητική αδιαφορία τους για τις
ζωές των φτωχών. Οι διαδηλώσεις ενάντια στην αστυνομική βία
που συνταράσσουν αυτές τις μέρες τη Γαλλία είναι η κορυφή μό-
νο του παγόβουνου. 

Το «Όχι» θα είχε έναν πολύ δυνατό σύμμαχο: τους εργαζόμε-
νους, τους συνταξιούχους, τους άνεργους, τους νέους, τους
φτωχούς στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την
Αυστρία... Τα εκατομμύρια που τον Ιούλη του 2015 έστελναν μα-
ζικά το μήνυμα #thisisacoup (αυτό είναι πραξικόπημα) μετά τον
εκβιασμό που μετέτρεψε το ΟΧΙ του δημοψηφίσματος σε ΝΑΙ.
Αυτή τη φορά μπορούμε να κάνουμε ένα νέο ΟΧΙ να σαρώσει όλη
την Ευρώπη.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Τα ΟΧΙ είναι εφικτάΕκβιαστικό πακέτο 
που κόβει ένα μηνιάτικο

Οι «θεσμοί» λύνουν πάντα τις διαφορές τους υιοθετώντας τον ελάχιστο κοινό 
παρονομαστή που συγκεντρώνει τα χειρότερα μέτρα για μας.
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Εμπρός να επιβάλουμε τη ρήξη 
με τα μνημόνια-δίχως-τέλος

Τ
ο «πακέτο» μέτρων που συνδιαμόρφωσαν
το ΔΝΤ και η ΕΕ στα πλαίσια του 
Euroworking Group της περασμένης Πέμ-

πτης και τώρα μεθοδεύουν παρέα με τον Τσα-
καλώτο την υιοθέτησή του από την κυβέρνηση
και τη βουλή, σηματοδοτεί μια καμπή στις εξε-
λίξεις.

Πρώτα απ’ όλα γιατί σηματοδοτεί δραματικά
το τέλος του παραμυθιού ότι το κλείσιμο της
δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου μνημόνιου
βάζει τέρμα στον κύκλο των μνημονίων και
ανοίγει μια περίοδο ανάπτυξης που θα αρχίσει
να επουλώνει τις πληγές. Επιβεβαιώνεται με
τον πιο επίσημο τρόπο ότι αυτό που έρχεται εί-
ναι η αρπαγή ενός ακόμα μηνιάτικου το χρόνο
από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.

Η κυβέρνηση

του Αλέξη Τσίπρα έχει μπροστά της άλλη μια
τεράστια κωλοτούμπα, αντίστοιχη με την υπο-
ταγή της στο τρίτο μνημόνιο το καλοκαίρι του
2015, χωρίς αυτή τη φορά να διαθέτει τα πολι-
τικά αποθέματα που είχε τότε. Τα έχει σπατα-
λήσει εφαρμόζοντας πιστά τις πολιτικές της
Ευρώπης-φρούριο σε όλους τους τομείς, από
την οικονομία μέχρι το προσφυγικό, και υποκύ-
πτοντας στις απαιτήσεις όλων των ντόπιων «θε-
σμών»- από τους καναλάρχες μέχρι το ΣτΕ και
από τους τραπεζίτες μέχρι τους τουρκοφάγους
φίλους του Καμμένου.

Ταραχή

Ταυτόχρονα, όμως, είναι μια καμπή που ανα-
δεικνύει την ταραχή στο στρατόπεδο των κυ-
ρίαρχων τάξεων. Κατ’ αρχή στο εσωτερικό. Αν
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει μια φορά πρό-
βλημα να κλείσει τη νέα συμφωνία-πακέτο, ο
ισχυρισμός ότι μια κυβέρνηση Μητσοτάκη θα
μπορούσε να το καταφέρει πιο εύκολα είναι
ακόμη πιο αβάσιμος. Η φυγή προς τα εμπρός
με ακόμη πιο επιθετική πολιτική «μεταρρυθμί-
σεων» (ιδιωτικοποιήσεων, απολύσεων κλπ) εί-
ναι ένα όνειρο του «Κούλη» έξω από τους
πραγματικούς ταξικούς συσχετισμούς. Η άρ-
χουσα τάξη εδώ δεν έχει έτοιμα τα πολιτικά ερ-
γαλεία για τη νέα κλιμάκωση της μνημονιακής

επίθεσης που έχει ανάγκη.
Το ίδιο ισχύει και για τα ευρωπαϊκά διευθυν-

τήρια. Όταν την περασμένη βδομάδα κορυφώ-
νονταν οι διαφωνίες ΔΝΤ-ΕΕ, τα spread των ελ-
ληνικών ομολόγων σκαρφάλωναν κατακόρυφα
και δεν ήταν τα μόνα. Την ίδια στιγμή ανέβαι-
ναν απότομα τα γαλλικά ύστερα από μια ανα-
κοίνωση του Εθνικού Μετώπου ότι αν η Μαρίν
Λεπέν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές θα με-
τατρέψει το 80% του γαλλικού δημόσιου χρέ-
ους από ευρώ σε φράγκα. Οι περιβόητοι «οίκοι
αξιολόγησης» εκτίμησαν ότι κάτι τέτοιο θα σή-
μαινε τεράστιο κούρεμα του χρέους. Η Λεπέν
δεν πρόκειται να κερδίσει τις εκλογές γιατί έχει
απέναντί της τη μεγάλη αντιφασιστική πλειοψη-
φία, αλλά οι ανησυχίες για την κρίση χρέους
στην Ευρωζώνη δεν πρόκειται να εξαφανι-
στούν. Οι εκβιαστές που απειλούν την Ελλάδα
με χρεοκοπία αν δεν συμμορφωθεί με το τελε-
σίγραφό τους έχουν πρόβλημα μέσα στο δικό
τους γήπεδο.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι η Αριστερά μπορεί
και πρέπει να βγει επιθετικά ενάντια στη νέα
μνημονιακή συμφωνία. Με κοινή δράση σε όλα
τα μέτωπα, από τις μάχες των Νοσοκομείων και
των αγροτών μέχρι την αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες που βρίσκονται κλεισμένοι στα στρατό-
πεδα. Είναι τραγικό σε τέτοιες στιγμές το ΚΚΕ
να τσουβαλιάζει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ με τη Χρυσή
Αυγή, όπως κάνει ο Ριζοσπάστης της Τρίτης
13/3, τη μέρα του αγροτικού συλλαλητήριου
στην Αθήνα!

Φτάνει πια με τέτοια αυτογκόλ. Είναι ώρα να
απαιτήσουμε όλοι μαζί πανεργατική κλιμάκωση
ενάντια στην κυβερνητική υποταγή στα τελεσί-
γραφα της ΕΕ. Και να ανοίξουμε το δρόμο για
την εργατική αντεπίθεση σε όλη την Ευρώπη-
φρούριο της λιτότητας και του ρατσισμού.

Α
νοιχτή σύσκεψη καλεί ο Συν-
τονισμός Ενάντια στα Μνημό-
νια σε συνεργασία με το Συν-

τονιστικό των Νοσοκομείων τη Δευ-
τέρα 20 Φλεβάρη, στις 6.30μμ, στο
αμφιθέατρο του νοσοκομείου Άγιος
Σάββας. Η πρωτοβουλία απευθύνε-
ται σε όλα τα σωματεία και τους ερ-
γαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα. 

Στην ανακοίνωσή του ο Συντονι-
σμός αναφέρει: «Εμπρός για νέα
πανεργατική απεργία. Να σημάνει
ξεσηκωμός απέναντι στα νέα μέτρα
που πάνε να συμφωνήσουν κυβέρ-
νηση και δανειστές, απέναντι στο
νέο μνημόνιο που μας ετοιμάζουν.
Χρειαζόμαστε πανεργατική απάντη-
ση τώρα. Όχι για να διαμαρτυρη-
θούμε όταν θα πηγαίνουν το νέο
μνημόνιο να το ψηφίσουν στη Βου-
λή, αλλά από τώρα για να αποτρέ-
ψουμε την κατάθεση και την ψήφισή
του.

Η κυβέρνηση πέρα από τα παχιά
λόγια, βήμα βήμα συγκεκριμενοποιεί
το 4ο μνημόνιο. Στόχος τους είναι
στο Eurogroup τη Δευτέρα 20 Φλε-
βάρη να κλείσουν με όλα. Και τη
δεύτερη αξιολόγηση και το νέο μνη-
μόνιο. Το νέο μνημόνιο προβλέπει
μείωση του αφορολόγητου στα 5
χιλ. το χρόνο (από 8.636 που ισχύει
σήμερα) και μείωση των συντάξεων.
Επί της ουσίας, θα σημάνει κόψιμο
ενός μισθού ή μιας σύνταξης το
χρόνο. Το πρώτο μνημόνιο μείωσε
τους μισθούς και τις συντάξεις από
14 κάθε χρόνο σε 12 και με τα και-
νούργια μέτρα θα τα περιορίσουν
στα έντεκα. Οι υπουργοί έχουν βγει
στα κανάλια για να πείσουν ότι οι
εξελίξεις είναι μονόδρομος, ενώ η
αλήθεια είναι ότι ετοιμάζουν ένα νέο
σφαγείο για τα εργατικά δικαιώμα-
τα». 

Προσθέτει ότι «Δεν πάει άλλο η
αναμονή με τα παζαρέματα της κυ-
βέρνησης. Τα συνδικάτα δεν μπορεί
να είναι απλά παρατηρητές στο που
θα καταλήξει όλο αυτό το πάρε δώ-
σε καταστροφικών μέτρων δανει-
στών κυβέρνησης. Μόνο ο φόβος
των αντιδράσεων έχει μέχρι τώρα
αποτρέψει την κυβέρνηση, στο χέρι
μας είναι να κάνουμε αυτό το εμπό-
διο αξεπέραστο, κλιμακώνοντας την
πάλη μας». 

Συνέχεια στη σελίδα 5Κυκλοφορεί
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Χ
ωρίς την έκδοση των Νέων κύ-
λησε η περασμένη βδομάδα.
Την Τρίτη 7/2, γινόταν συνέλευ-

ση των εργαζόμενων στο ΔΟΛ. Την
ίδια μέρα το δικαστήριο είχε απορρί-
ψει το αίτημα για άνοιγμα ενός λογα-
ριασμού του “Άργους” (ιδιοκτησίας
ΔΟΛ) προκειμένου να εκταμιευτούν
λεφτά, με κάποια από τα οποία υποτί-
θεται θα πληρώνονταν τα έξοδα για
τη συνέχιση της λειτουργίας του
ΔΟΛ και κάποια θα πήγαιναν στην
τσέπη των επί 7 μήνες απλήρωτων
εργαζόμενων. 

Στη συνέλευση τα στελέχη της ερ-
γοδοσίας που αποτελούν την “δια-
πραγματευτική επιτροπή των εργαζο-
μένων” δεν παρέκλιναν από την αδιέ-
ξοδη γραμμή που ακολουθούν όλους
αυτούς τους μήνες. Παλιότερα πρό-
τειναν “να περιμένουμε γιατί η εργο-
δοσία κάνει προσπάθεια και θα πλη-
ρωθούμε τις επόμενες ημέρες”. Κα-
τόπιν έλεγαν “να περιμένουμε μέχρι
την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέ-
τρων και το άνοιγμα τραπεζικού λο-
γαριασμού ώστε να πάρουμε κάποια
λίγα χρήματα για να συνεχίσουμε να
αντέχουμε”. 

Μετά την απορριπτική απόφαση,
στη συνέλευση τα ίδια στελέχη έφε-
ραν το επιχείρημα για μια “τροπολο-
γία που θα έρθει οσονούπω”. Η περί-
φημη τροπολογία δεν είναι τίποτε άλ-
λο πάρα η μνημονιακή υποχρέωση
της κυβέρνησης για το κούρεμα των
κόκκινων επιχειρηματικών δανείων.
Δηλαδή είναι ο τρόπος που το
κουαρτέτο μαζί με την κυβέρνηση θα
προσπαθήσουν να σώσουν τις τράπε-
ζες από τις επισφάλειές τους, και
τους επιχειρηματίες, στην προκειμέ-
νη περίπτωση τον Ψυχάρη, από την
καταστροφή που έχουν φέρει στις
επιχειρήσεις τους. Φυσικά μόνο κερ-
δισμένοι δεν βγαίνουν οι εργαζόμενοι
από αυτή την περίπτωση, καθώς θε-
ωρούνται και οι ίδιοι “πιστωτές”, το
κούρεμα συμπεριλαμβάνει και τα δι-
κά τους δεδουλευμένα κι ένα πρό-
γραμμα εξυγίανσης θα σημαίνει εκα-
τοντάδες απολύσεις και πετσόκομμα
των εργασιακών τους δικαιωμάτων. 

Μόνη λύση απεργία

Τα μεγαλοστελέχη έδωσαν τα ρέ-
στα τους για να μην βγει απεργιακή
κινητοποίηση επειδή “θα ήταν ό,τι
χειρότερο” και στο τέλος της συνέ-
λευσης αποφάσισαν ουσιαστικά οι
ίδιοι “να εκδοθούν τα ΝΕΑ την Τετάρ-
τη και μετά να σιγήσουμε λόγω αδυ-
ναμίας”. Ήταν μια προσπάθεια διάλυ-
σης της όποιας συλλογικότητας των
εργαζομένων ώστε να περιμένουν
εξατομικοποιημένοι, ο καθένας στο
σπίτι του μέχρι να φέρει τα μαντάτα
ο εκκαθαριστής. 

Αυτό, σε αντιπαράθεση με την
πρόταση που έμπαινε από μια σειρά

εργαζόμενους για ξεκίνημα απεργίας
με έκδοση απεργιακού φύλλου. Συνέ-
λευση με τη συνέλευση όλο και πε-
ρισσότεροι είναι οι εργαζόμενοι που
στηρίζουν την πρόταση για απεργια-
κές κινητοποιήσεις με απεργιακό
φύλλο κι αντιδρούν στη γραμμή των
εργοδοτικών στελεχών που αποτε-
λούν την “επιτροπή”.

Μια βδομάδα μετά, με τη νέα από-
φαση του δικαστηρίου διατάσεται το
άνοιγμα του λογαριασμού του “Άρ-
γους”. Η προοπτική για τους εργαζό-
μενους δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Μπορεί
να πληρωθούν ένα δεκαπενθήμερο
τώρα – ούτε κουβέντα για τα χρω-
στούμενα - αλλά ουσιαστικά αυτό που
θα τους ζητηθεί είναι να συνεχίσουν
να δουλεύουν απλήρωτοι έχοντας
μπροστά τους τη “λύση” της ειδικής
εκκαθάρισης. Δηλαδή να περιμένουν
την εταιρία που θα κοστολογήσει και
θα ξεπουλήσει τον ΔΟΛ, είτε πακέτο,
είτε κομμάτι – κομμάτι κι αφού πληρω-
θούν όλοι οι πιστωτές δηλαδή τράπε-
ζες, ασφαλιστικά ταμεία κλπ, ό,τι μεί-
νει να το μοιραστούν οι εργαζόμενοι.

Απέναντι σε αυτόν τον αδιέξοδο για
τους εργαζόμενους δρόμο, η Πρωτο-
βουλία Εργαζομένων για να μην κλείσει
ο ΔΟΛ, βάζει την εναλλακτική πρόταση:

“Κρατάμε ανοικτό το μαγαζί με
απεργία και λειτουργική κατάληψη με
νέα συντακτική επιτροπή και επιτρο-
πή αγώνα εκλεγμένη από την συνέ-
λευση. Για να ενημερώνουμε για την
επικαιρότητα και να αναδείξουμε τον
αγώνα μας, προβάλλοντας ότι οι ερ-
γαζόμενοι διεκδικούμε δουλειές, μι-
σθούς, αποζημιώσεις και όχι για να
σωθούν οι παλιοί μέτοχοι.  

Απαιτούμε από την κυβέρνηση είτε
να πάρει αυτή τις μετοχές είτε σε κά-
θε περίπτωση να διασφαλίσει τις θέ-
σεις εργασίας, χωρίς κουρέματα σε
αποζημιώσεις και μισθούς και με την
απαίτησή μας, ο έλεγχος της ενημέ-
ρωσης να είναι υπόθεση της συντα-
κτικής μας επιτροπής.

Μονάχα αν ο ΔΟΛ περάσει στον
έλεγχο των εργαζόμενων μπορούμε
να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση
να δεσμεύσει την προσωπική περιου-
σία του Ψυχάρη αλλά και να διαγρά-
ψει τα χρέη του ΔΟΛ στις τράπεζες
για να μην έχουν οι εργαζόμενοι, οι
οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως ευ-
θύνη, τον βραχνά των τραπεζιτών
από πάνω τους.

Απαιτούμε από την ΕΣΗΕΑ και
όλες τις Ενώσεις να προκηρύξουν
απεργία σε όλα τα ΜΜΕ για συμπα-
ράσταση στους εργαζόμενους του
ΔΟΛ και απεργιακή συγκέντρωση
στην Μιχαλακοπούλου. Δεν είναι δυ-
νατόν να μπαίνει λουκέτο στον παλιό-
τερο δημοσιογραφικό Οργανισμό και
ο κλάδος να μην είναι επί ποδός πο-
λέμου για να κρατηθούν οι θέσεις ερ-
γασίας”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Η μάχη στο ΔΟΛ

Δ
εκάδες εργαζόμενοι κι αλληλέγγυοι συμμετεί-
χαν στη συγκέντρωση που κάλεσαν τέσσερα
σωματεία εργαζομένων ΜΜΕ, τη Δευτέρα 13/2,

έξω από το κτίριο του ΔΟΛ στη Μιχαλακοπούλου. 

Με κεντρικό σύνθημα την άμεση πληρωμή των δε-
δουλευμένων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
η Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων, η Ένωση Τεχνι-
κών Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η Ένωση Προσωπικού
Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών και η Ένωση Φωτο-
ρεπόρτερ Ελλάδος, μετά από κοινή τους σύσκεψη την
περασμένη βδομάδα, στην οποία συμμετείχε και η
Πρωτοβουλία Εργαζομένων για να μην κλείσει ο ΔΟΛ,
αποφάσισαν την πραγματοποίηση της διαμαρτυρίας
τη Δευτέρα και τη στήριξη του αγώνα των εργαζομέ-
νων που λένε όχι στην αναμονή, όχι στον “μονόδρομο”
της ειδικής εκκαθάρισης που θα τσακίσει θέσεις εργα-
σίας κι εργασιακά δικαιώματα.

Η κινητοποίηση συνέπεσε με τη δικαστική απόφαση
που αναστέλει αυτήν την προηγούμενης βδομάδας και
διατάσει το ξεκλείδωμα λογαριασμού προκειμένου να
εκταμιευτούν χρήματα για τα λειτουργικά έξοδα του
ΔΟΛ και τη μισθοδοσία των εργαζομένων. 

“Η απόφαση του δικαστηριου δεν λέει τίποτα. Δεν
έχει αλλάξει κάτι” μας λέει ο Ηλίας Αργυρόπουλος, ερ-
γαζόμενος στον Οργανισμό, μέλος της ΠΟΕΠΤΥΜ και
της Πρωτοβουλίας για να μην κλείσει ο ΔΟΛ. “Οι εργα-
ζόμενοι πρέπει να καταλάβουν ότι αυτός που φταίει εί-
ναι ο Ψυχάρης. Είναι εδώ, δεν έχει φύγει. Πρέπει να
ξεκινήσουμε απεργιακές κινητοποιήσεις και να καλέ-
σουμε όλο τον κλάδο σε συμμετοχή. Όχι μόνο για συμ-
παράσταση σε μας. Το πρόβλημα που έχουμε σήμερα
οι εργαζόμενοι του ΔΟΛ, το έχουν χιλιάδες συνάδελ-
φοι σε άλλα ΜΜΕ κι αύριο θα το έχουν ακόμα περισσό-
τεροι. Είμαστε η κορυφή του παγόβουνου. Χρειάζεται
λοιπόν να διευρυνθεί η εργασιακή επιτροπή, με περισ-
σότερα εκλεγμένα μέλη από τη γενική συνέλευση,
απλούς εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων και να
αγωνιστούμε όλοι μαζί για τα συμφέροντά μας. Να πά-
ρουμε το μαγαζί στα χέρια μας με απεργιακές κινητο-
ποιήσεις και να προχωρήσουμε στην έκδοση απεργια-
κού φύλλου. Αυτό παλεύουμε στις γενικές συνελεύ-
σεις. Κι από κει και πέρα θα δούμε και την επόμενη μέ-
ρα. Το θέμα είναι όμως να ξεκινήσουμε” συνεχιζει.

“Δεν γίνεται όλα αυτά τα χρόνια να πληρώνουν οι
εργαζόμενοι τις λάθος επιλογές της εργοδοσίας.
Όταν έχει κέρδη ο εργοδότης τα κρατάει για την πάρ-
τη του. Στη χασούρα όμως θέλει κοινοκτημοσύνη. Κα-
πιταλισμό δεν θέλουν; Ας αναλάβουν και οι εργοδότες
τις ευθύνες τους” τονίζει ο Γιάννης Κολλύβας, γραμ-
ματέας της ΕΤΕΡ. “Λέμε ούτε μια θέση εργασίας χα-
μένη στο Βημα FM. Κατέχει δημόσια συχνότητα που
παρέχεται για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία του
κόσμου. Δεν μπορεί να την παίρνει στην αρχή ο εργο-
δότης, να τα κονομάει και μετά να ρίχνει τα βάρη
στους εργαζόμενους. 

Λύση
Οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν ό,τι περνάει από

το χέρι τους χωρίς να ακούνε τους εργοδότες και
τους ανθρώπους τους. Αυτοί είναι μέρος του προ-
βλήματος, όχι της λύσης. Η λύση θα έρθει με τους
εργαζόμενους στο δρόμο. Απεργία κι απεργιακά
φύλλα που θα γράφουν οι απλοί εργαζόμενοι κι όχι
ο Ψυχάρης και οι διευθυντές. Το ίδιο και στα υπόλοι-
πα μέσα του Οργανισμού, διαδικτυακά και ραδιοφω-
νικά. Δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι του ΔΟΛ στο ίδιο
τσουβάλι. Πέρα από τους δέκα ακριβοπληρωμένους
μεγαλοδημοσιογράφους υπάρχουν εκατοντάδες άλ-
λοι από τις καθαρίστριες και τους φύλακες, μέχρι
τους τεχνικούς και τους δημοσιογράφους που ματώ-
νουν στο δρόμο”.  

Εκτός από τα μέλη και τους συνδικαλιστές των σω-
ματείων που κάλεσαν τη συγκέντρωση, στη Μιχαλακο-
πούλου έδωσε το παρών αντιπροσωπεία της ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, καθώς και μέλη των Financial Crimes και της
Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή.

“Είμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε στους ερ-
γαζόμενους του ΔΟΛ, όπως συμπαραστεκόμαστε και
στους εργαζόμενους του Μεγκα” μας είπε ο Παναγιώ-
της Καλφαγιάννης, πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ. “Θέλου-
με να καταγγείλουμε όλους αυτούς τους ουρανοκατέ-
βατους μεγαλοεργοδότες που φάγανε τα λεφτά από
τα θαλασσοδάνεια και τώρα πετάνε στο δρόμο τους
εργαζόμενους. Είναι οι νεκροθάφτες των ΜΜΕ. 

συνέχεια στη σελ.11

Κοινός αγώνας όλων 
των εργαζομένων στα ΜΜΕ

Δευτέρα 13/2, συγκέντρωση Σωματείων Τύπου έξω από το ΔΟΛ
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Συνέχεια από τη σελίδα 3

Τονίζει ότι οι εργατικοί χώροι βράζουν από
τους υγειονομικούς, τους εργαζόμενους
στους Δήμους ή τους εργαζόμενους στην
Υπηρεσία Ασύλου μέχρι τους εργαζόμενους
στο ΔΟΛ και το Μαρινόπουλο. 

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Η απαίτηση για
πανεργατική απεργία έρχεται από όλους τους
χώρους που βρέθηκαν ή βρίσκονται σε κινητο-
ποιήσεις και ζητούν απεργία-ομπρέλα που να
ενοποιήσει τις αντιστάσεις. Σε κάθε σωματείο
και χώρο δουλειάς χρειάζεται να δώσουμε μά-
χη για να βγουν αποφάσεις για απεργία άμε-
σα χωρίς να περιμένουμε τους κυβερνητικούς
σχεδιασμούς. Να απαιτήσουμε από τις συνδι-
καλιστικές ηγεσίες να μην επαναλάβουν τη
λάθος τακτική που άφησε τα περιθώρια στην
κυβέρνηση να ψηφίσει το ασφαλιστικό μέσα
στο Πάσχα. Να ενώσουμε τις αντιστάσεις για
να αποτρέψουμε το νέο μνημόνιο. 

Να ανοίξουμε τον δρόμο για την εργατική
προοπτική. Και αυτό σημαίνει ότι στην προμε-
τωπίδα των εργατικών διεκδικήσεων να βά-
λουμε τη διαγραφή του χρέους. Να πάψουμε
να αποπληρώνουμε δις ευρώ κάθε χρόνο για
να γεμίζουν τα σεντούκια των τραπεζιτών ντό-
πιων και Ευρωπαίων. Να συγκρουστούμε με
το Ευρώ και την Ε.Ε. Να κρατικοποιηθούν οι
τράπεζες και όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις κά-
τω από τον έλεγχο των εργαζόμενων». 

Στο Γεννηματά δίνουμε τη μάχη να μην απολυ-
θεί κανένας εργολαβικός εργαζόμενος, να φύ-
γουν οι εργολάβοι και όλοι να έχουν μόνιμη και
σταθερή δουλειά. Την Τετάρτη 8 Φλεβάρη στη
συνέλευση των εργολαβικών συγκεντρώθηκαν
50 με 60 άτομα. 

Ο νόμος που έχει φέρει η κυβέρνηση είναι ρα-
τσιστικός. Πετάει έξω εργάτριες και εργάτες που
δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα αλλά δου-
λεύουν χρόνια ολόκληρα εδώ, ενώ διώχνει και
εργάτες επειδή δεν έχουν απολυτήριο Γυμνασί-
ου αλλά ξέρουν να κάνουν τη δουλειά καλύτερα
από τον καθένα. Άμα απολυθούν αυτοί οι εργα-
ζόμενοι, θα έχει φύγει το 70% των εργαζόμενων
σε καθαριότητα, σίτιση και φύλαξη. 

Οργανώσαμε κινητοποίηση στη Διοίκηση τη
Δευτέρα 13/2, ενώ καλούμε στη συγκέντρωση
που οργανώνουν όλοι οι εργολαβικοί την Πέμπτη
16/2 στο υπουργείο Υγείας. Στη συνέλευση η πα-
ράταξη του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τις κινητοποι-
ήσεις, ενώ επιχείρησε να διαλύσει τη διαδικασία.
Η ΔΑΚΕ εξαφανίστηκε για να μην τοποθετηθεί. Η
παράταξή μας στηρίζει τους εργολαβικούς,
όπως και η παράταξη του ΚΚΕ. 

Ο εργολάβος συνεχίζει να προσπαθεί να εκφο-
βίσει τους εργαζόμενους. Βρέθηκε ο ίδιος στο
νοσοκομείο λέγοντάς τους να μην συμμετέχουν
στην κινητοποίηση και να μην γραφτούν στο σω-
ματείο. 21 εργαζόμενοι τον αγνόησαν και γρά-
φτηκαν. Καταλαβαίνουν ότι η δύναμη είναι στην
ενότητα και τους αγώνες. 

Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός, 
μέλος της Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας 

για την Ανατροπή στο Γεννηματά  

Σύσκεψη
Συντονισμού

Χ
ωρίς απεργιακή απόφαση έληξε το
Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ που
έγινε την Παρασκευή 10 Φλεβάρη.

Καμία από τις προτάσεις που κατατέθηκαν
δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψη-
φία. Οι τοποθετήσεις των εκλεγμένων με
τις Παρεμβάσεις Γενικών Συμβούλων τόνι-
ζαν την ανάγκη για άμεση απεργιακή κινη-
τοποίηση που να λειτουργήσει ως ομπρέλα
για τους αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη
και ως απάντηση στα νέα μέτρα που ετοι-
μάζουν κυβέρνηση και Τρόικα.  

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του
Χρίστου Αργύρη, γιατρού από το νοσοκο-
μείο Γεννηματά. «Έχουν γίνει τοποθετήσεις
ότι δεν γίνεται τίποτα. Δεν ισχύει. Να θυμί-
σω ότι το προηγούμενο διάστημα πήγαν να
απολύσουν πάνω από 800 επικουρικούς
γιατρούς στο ΕΣΥ. Το σταματήσαμε. Παγώ-
σαμε την προσπάθεια να γίνουν συγχωνεύ-
σεις στα νοσοκομεία. Βγήκαν οι ναυτεργά-
τες με αλλεπάλληλες 48ωρες απεργίες και
η κυβέρνηση έκανε πίσω. Το επόμενο διά-
στημα πολλοί είπαν ότι υπάρχουν κινητο-
ποιήσεις: οι αγρότες, ο ΟΕΚ, τα Ασφαλιστι-
κά Ταμεία, η ΠΟΕΔΗΝ και άλλοι. Πρέπει
όλοι σήμερα να δεσμευτούμε για συγκεκρι-
μένη μέρα απεργίας. 21 Φλεβάρη είναι η
επόμενη μέρα του Γιούρογκρουπ. 2,5 δισε-
κατομμύρια μέτρα θα φέρουν. Ποια θα είναι
η απάντηση της ΑΔΕΔΥ, τίποτα; Το ΠΑΜΕ
έχει καλέσει ένα απογευματινό συλλαλητή-
ριο. Καλό αλλά δεν φτάνει. Προτείνω να
αναβαθμίσουμε εκείνη την ημέρα με απερ-
γία. Έχουμε μιαμιση εβδομάδα μπροστά

μας. Προλαβαίνουμε να την οργανώσουμε.
Ακούστηκε εδώ από συνάδελφο να πάμε
για τέλη Μάρτη την απεργία. Λέμε για τη
ΓΣΕΕ και τι έκανε πέρσι με το ασφαλιστικό
που έβαλε την απεργία μέσα στο Πάσχα.
Να μην κάνουμε τα ίδια. Να βγάλουμε την
απόφαση σήμερα».

Πιο μακριά

Από εκεί και μετά όλες οι παρατάξεις
έκαναν τοποθέτηση ότι χρειάζεται απεργία,
επιδιώκοντας όμως να ρίξουν την απόφαση
πιο μακριά ημερολογιακά. Η ΔΑΚΕ ζήτησε
να δοθεί εξουσιοδότηση στην Εκτελεστική
Επιτροπή να αποφασίσει για 24ωρη απερ-
γία όταν έρθουν τα νέα μέτρα. Η ΔΗΣΥ
(πρώην ΠΑΣΚΕ) πρότεινε να γίνει 24ωρη
απεργία με πανεργατικά χαρακτηριστικά
μέσα στο Μάρτη. Οι σύμβουλοι από την
Ενωτική Αγωνιστική Εκ-κίνηση (ΣΥΡΙΖΑ)
στις τοποθετήσεις τους υποστήριξαν ότι
πρέπει να γίνει 24ωρη στο τέλος Μάρτη,
αλλά ανέφεραν ότι…«δεν είναι απαραίτητο
να συνδέεται με τη δεύτερη αξιολόγηση». 

Το Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής (ΛΑΕ και
συνεργαζόμενοι) πρότεινε να στηριχτούν
όλες οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις του
επόμενου διαστήματος και η ΑΔΕΔΥ να
εκτιμήσει την ημερομηνία της απεργίας το
συντομότερο δυνατό. Σε ανάλογο μοτίβο
κινήθηκε και το ΠΑΜΕ που τόνισε ότι χρει-
άζεται «να προετοιμάσουμε τις προϋποθέ-

σεις για Γενική Απεργία με προετοιμασία
στους κλάδους». 

Οι Παρεμβάσεις και στο κλείσιμο της δια-
δικασίας έβαλαν νέα πρόταση να βγει από-
φαση με συγκεκριμένη ημέρα απεργιακής
κινητοποίησης. Ο Κώστας Τουλγαρίδης, εκ-
παιδευτικός, τόνισε: «Ενδεικτικά προτείνου-
με να μπει η απεργία στις 9 Μάρτη και να
υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση ότι δεν θα
περάσει η αξιολόγηση. Να μπουν συγκεκρι-
μένοι στόχοι με στήριξη των κινητοποιήσε-
ων, με Γενικές Συνελεύσεις στους χώρους
δουλειάς και συντονισμό με τους υπόλοι-
πους κλάδους». 

Απόφαση τελικά, όπως αναφέραμε και
παραπάνω, δεν πάρθηκε. Στα θετικά της
διαδικασίας ήταν ότι το Γενικό Συμβούλιο
αποφάσισε την κήρυξη στάσης εργασίας
για συμπαράσταση στους αγρότες και συμ-
μετοχή στο συλλαλητήριο στις 14/2 στην
Αθήνα. Επίσης, ομόφωνα πέρασε ψήφισμα
ενάντια στη συμμετοχή χρυσαυγίτικου ψη-
φοδελτίου στις εκλογές του Σωματείου ερ-
γαζόμενων στο Δήμο Θεσσαλονίκης (σ.σ.
με το όνομα «Εθνικιστική Λαϊκή Δύναμη) με
την τοποθέτηση ότι οι φασίστες είναι θανά-
σιμοι εχθροί του εργατικού κινήματος.     

Παρέμβαση στο Γενικό Συμβούλιο έκανε
ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια με
προκήρυξη που ανέφερε «Όχι άλλη αναμο-
νή, εμπρός για απεργία στις 21 Φλεβάρη». 

Νεκ.Δ.

Σ
υνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι κινη-
τοποιήσεις στους χώρους της Υγείας.
Την Πέμπτη 16 Φλεβάρη η ΠΟΕΔΗΝ

καλεί κινητοποίηση στις 12 το μεσημέρι στο
υπουργείο Υγείας για τους εργολαβικούς
εργαζόμενους. Θα ζητηθεί συνάντηση με
τον υπουργό, ενώ θα ακολουθήσει πορεία
στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία στο κάλε-
σμά της «με βάση το Ν. 4430/2016, άρθρο
63 ξεκίνησαν τα Νοσοκομεία τους διαγωνι-
σμούς πρόσληψης προσωπικού με Συμβά-
σεις Εργασίας για τις υπηρεσίες καθαριότη-
τας, φύλαξης, εστίασης με συγκεκριμένη
μοριοδότηση που προβλέπει ο Νόμος. Στα
προσόντα διορισμού είναι και η ελληνική
ιθαγένεια. Με τα προσόντα που προβλέπον-
ται οι περισσότεροι από τους μισούς εργο-
λαβικούς εργαζόμενους, θα χάσουν τη δου-
λειά τους». 

Εκτός από το εμπόδιο με την ιθαγένεια,
αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να
έχουν απολυτήριο γυμνασίου. Ταυτόχρονα,
έχουν να αντιμετωπίσουν την απληρωσιά σε
πολλά νοσοκομεία είτε εξαιτίας των εργολά-
βων, είτε εξαιτίας της Διοίκησης των νοσοκο-
μείων. Την Τρίτη 14 Φλεβάρη προγραμματι-
σμένη για το μεσημέρι ήταν συνέλευση των
εργολαβικών στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας,
ενώ για το ίδιο ζήτημα κινητοποιούνται στο
Γεννηματά, όπως μπορείτε να διαβάσετε
στην ανταπόκριση στην ίδια σελίδα. 

Θυμίζουμε ότι η ΠΟΕΔΗΝ έχει ήδη ανα-

κοινώσει από την προηγούμενη εβδομάδα,
μετά το νέο επιτυχημένο Καραβάνι της Υγεί-
ας στη Λάρισα το πρόγραμμα για τις κινητο-
ποιήσεις των επόμενων εβδομάδων. 

Απεργία 15/3

Στις 15 Μάρτη θα γίνει πανελλαδική συγ-
κέντρωση στην πλατεία Μαβίλη στις 11πμ
και πορεία στο υπουργείο Υγείας. Η ΠΟΕ-
ΔΗΝ έχει κηρύξει 24ωρη απεργία για τα σω-
ματεία της περιφέρειας και στάση εργασίας
από τις 11πμ έως τις 3μμ για την Αττική. 

Eπίσης, έχει ορίσει το νέο σταθμό του Κα-
ραβανιού της Υγείας που θα είναι τα Γιάννε-
να στις 26 Απρίλη.  

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ αποφά-

σισε ότι καλεί σε απεργία όλους τους για-
τρούς για το ασφαλιστικό στις 2 Μάρτη. Η
ώρα και το μέρος της συγκέντρωσης δεν εί-
χαν ανακοινωθεί όταν γράφονταν αυτές οι
γραμμές. Επίσης, αποφάσισε ότι στηρίζει τη
συγκέντρωση που οργανώνει ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθήνας για το ίδιο θέμα τη Δευτέ-
ρα 20 Φλεβάρη στις 4μμ στο ξενοδοχείο
President. 

Εκτός από τα παραπάνω η ΟΕΝΓΕ απο-
φάσισε να ξεκινήσει πρόγραμμα επισκέψεων
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων
με στόχο τα κλιμάκιά της να επιθεωρήσουν
τις συνθήκες στις οποίες ζουν οι πρόσφυγες
και να προσφέρουν την ιατρική βοήθεια που
χρειάζονται.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΑΔΕΔΥ Όχι άλλη αναμονή

Ανεπιθύμητος ο Πολάκης και οι «χορηγοί»! Αυτό ήταν το μήνυμα της συγκέντρωσης των εργαζόμενων του
Αττικού κατά την επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Υγείας στο νοσοκομείο την Τρίτη 14 Φλεβάρη για να
εγκαινιάσει τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Παίδων μετά από χορηγία του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». 

ΥΓΕΙΑ Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις
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Σ
ε διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας
προχώρησαν εκατοντάδες μαθητές από
μια σειρά σχολεία της Αττικής τη Δευτέ-

ρα 13 Φλεβάρη. Η μαθητική πορεία ξεκίνησε
στα Προπύλαια και βάδισε προς το Σύνταγμα
ξεσηκώνοντας με το δυναμισμό της όλους
τους περαστικούς.

Στο στόχαστρο των μαθητών βρέθηκαν οι
νέες μνημονιακές επιθέσεις της κυβέρνησης
που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, όπως
η κατάργηση των επαναληπτικών πανελλαδι-
κών εξετάσεων αλλά και η μεταφορά των εν-
δοσχολικών εξετάσεων πριν τις πανελλαδικές.
Τόσο το πρώτο μέτρο που δεν επιτρέπει
στους μαθητές ούτε να αρρωστήσουν κατά τη
διάρκεια των πανελλαδικών στερώντας τους
μια δεύτερη ευκαιρία όσο και το δεύτερο που
επιβάλει ένα εξοντωτικό πρόγραμμα πριν τις
βασικές για το μέλλον τους εξετάσεις, βάζουν
ακόμα μεγαλύτερους φραγμούς στην είσοδο
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτά ανέδειξαν
οι μαθητές στις ομιλίες και τα συνθήματά
τους, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη υπο-
χρηματοδότηση της Παιδείας, τις ελλείψεις
καθηγητών και όλα τα μνημονιακά χτυπήματα.

Αιχμή της κινητοποίησης ήταν και η μάχη
για την ένταξη των προσφυγόπουλων στα
σχολεία, ενάντια στους νεοναζί της Χρυσής
Αυγής. Ο ένας μετά τον άλλο οι μαθητές
έφερναν παραδείγματα από τη δράση τους
στα σχολεία όπως αναρτήσεις πανό που καλο-
σώριζαν τα παιδιά των προσφύγων ενώ κατα-
δίκαζαν την πρόσφατη επιχείρηση της Χρυσής
Αυγής στο σχολείο του Περάματος. Στις πρώ-
τες γραμμές της διαδήλωσης ξεχώριζε το αυ-
τοσχέδιο πλακάτ μαθήτριας “Εξω οι ναζί από
τα σχολεία”.

Πίσω από τις Συντονιστικές Επιτροπές Αθή-
να-Πειραιά-ΕΠΑΛ, οργανωμένα με τα πανό
τους συμμετείχαν μαθητές από σχολεία της

Αθήνας, του Περιστεριού, της Καισαριανής,
του Παπάγου, του Ν. Ηρακλείου, το ΕΠΑΛ Σιβι-
τανίδειου. Ενώ με πανό και πικέτες διαδήλωσαν
και οι μαθητές Anticapitalista μοιράζοντας σε
όλους προκηρύξεις για τις εκδηλώσεις-διαδη-
λώσεις στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των
προσφύγων το Σαββατοκύριακο 18-19/2 καθώς
και για τη διεθνή μέρα δράσης ενάντια στο ρα-
τσισμό και τους φασίστες στις 18 Μάρτη.

Το προηγούμενο διάστημα μια σειρά σχο-
λεία της Αττικής προχώρησαν σε τοπικές δια-
δηλώσεις αλλά και καταλήψεις ενάντια στα
νέα σχέδια του υπουργείου Παιδείας. Οι κινη-
τοποιήσεις συνεχίστηκαν τόσο με μαθητική

διαδήλωση έξω από το υπουργείο στις 3 Φλέ-
βάρη όσο και με το συλλαλητήριο της Δευτέ-
ρας που έδωσαν έναν κεντρικό χαρακτήρα
στις διαμαρτυρίες. Ήδη νέα διαδήλωση έχει
καλεστεί από μαθητές στις 3 Μάρτη στις 11πμ
στα Προπύλαια.

Νέο κάλεσμα

Όπως αναφέρει το νέο κάλεσμα που υπο-
γράφεται από το Συντονιστικό μαθητών Αττι-
κής: “Την Παρασκευή (3/2/21017) μαθητές
σχεδόν απ' όλη την Αττική μαζευτήκαμε έξω
από το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να
διαμαρτυρηθούμε για τις νέες τροποποιήσεις
που πάνε να εφαρμόσουν. Εκεί 29 μαθητές
(ένας αντιπρόσωπος από κάθε σχολείο) μπή-
καμε μέσα στο κτίριο έχοντας ως στόχο να
λάβουμε ορισμένες απαντήσεις για τις προθέ-
σεις και τις αλλαγές του εκπαιδευτικού συστή-
ματος. Η συζήτηση δεν οδήγησε πουθενά, η
στάση των υπευθύνων του υπουργείου δε
βοηθούσε στη δημιουργία ενός γόνιμου δια-
λόγου. Σε κάθε ερώτηση μας επαναλάμβαναν
συνεχώς ανούσιες απατνήσεις. 

Παράλληλα όση ώρα εμείς συζητούσαμε, τα
παιδιά έξω από το υπουργείο φώναζαν συνθή-
ματα όπως 'το σύστημα που φτιάχνετε βρω-
μάει αδιαφορία, όχι πια πειράματα μέσα στα
σχολεία' κ.α., με κορύφωση να καταφέρουν να
εισέλθουν εντός του προαυλίου αλλά και λίγο
μετά εντός της αίθουσας όπου συζητούσαμε.
Παρόλα αυτά, ούτε με αυτή την ενέργεια βρέ-
θηκε κάποια λύση... καλούμε μαθητές, φοιτη-
τές, καθηγητές και γονείς από όλη την Αττική
την Παρασκευή 3 Μαρτίου στις 11πμ, στη
συγκέντρωσή μας στα Προπύλαια (σταθμός
'Πανεπιστήμιο', γραμμή 2 του μετρό) προκει-
μένου να διεκδικήσουμε το δικαίωμα της σω-
στής εκπαίδευσής μας”. 

Λ.Β.

M
αζικό συλλαλητήριο στην
πλατεία Βάθη, δίπλα στο
υπουργείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης, οργάνωσαν οι αγρότες με
πρωτοβουλία της Πανελλαδικής Επι-
τροπής των Μπλόκων την Τρίτη 14
Φλεβάρη. Aκολούθησε πορεία προς
το Σύνταγμα. Συμμετείχαν αγρότες
από 40 μπλόκα πανελλαδικά, από τη
Λάρισα, την Ημαθία, την Πέλλα, την
Πελοπόννησο, την Κρήτη και αλλού.
Φωτορεπορτάζ μπορείτε να δείτε
στο sekonline.gr. 

Στάση εργασίας για συμπαράστα-
ση είχαν κηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ο Σύλλο-
γος εργαζόμενων στο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Σύλλογος
υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής και
το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής. Άλλα ερ-
γατικά σωματεία που βρέθηκαν δί-
πλα στους αγρότες ήταν η Ομο-
σπονδία Τροφίμων και Ποτών, το
Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού, η
Ομοσπονδία Τύπου και Χάρτου, ο
Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθή-

νας κ.ά. Πανό αλληλεγγύης είχαν
και Φοιτητικοί Σύλλογοι. 

Στη συγκέντρωση παρουσία με
πανό είχε η «Σπορά», η νεοσυστα-
θείσα πρωτοβουλία της αντικαπιτα-
λιστικής αριστεράς στο χώρο των
αγροτών. Ανάμεσα στα άλλα αιτήμα-
τα, η «Σπορά» απαιτεί την κατάργη-

ση του Μητρώου Αγροτών που πε-
τάει εκτός αγροτικού κλάδου χιλιά-
δες φτωχούς αγρότες, την κατοχύ-
ρωση κατώτερων εγγυημένων τιμών
στα προϊόντα και δίκαιη φορολόγη-
ση εις βάρος του μεγαλοαγροτικού
κεφαλαίου (που λαμβάνει το 80%
των επιδοτήσεων).

Την Παρασκευή 10 Φλεβάρη είχε
προηγηθεί συνάντηση αντιπροσω-
πείας της Πανελλαδικής Επιτροπής
Μπλόκων με τον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου και
άλλα κυβερνητικά στελέχη. Οι κυ-
βερνητικοί εκπρόσωποι δεν είχαν
δώσει καμιά απάντηση στα αιτήματα
των αγροτών.  

Ο Μανώλης Καρκαβάτσος, πρό-
εδρος του Αγροτικού Συλλόγου
Αστερουσίων και από το μπλόκο στα
Πραιτώρια στο Ηράκλειο Κρήτης
μας είπε για τις κινητοποιήσεις των
αγροτών στην αρχή του συλλαλητη-
ρίου: «Eίμαστε εδώ γιατί μας έφερε
η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, της
κυβέρνησης, και αυτής και των προ-
ηγούμενων, με τη λογική της υποτέ-
λειας στους εμποροβιομήχανους και
τους καπιταλιστές που αυγατίζουν
τα κέρδη τους. Είμαστε εδώ με τη
λαϊκή συμμαχία με εργαζόμενους,
με άνεργους νέους, με επαγγελμα-

τοβιοτέχνες για να διεκδικήσουμε τα
αυτονόητα. Μας βγάζουν έξω από
το σπίτι μας, έξω από τη γη μας και
την παραγωγή μας. Ξέρουμε ότι ο
δρόμος είναι δύσκολος, παλεύουμε
συνολικά σε αυτή την αντιμονοπω-
λιακή κατεύθυνση. 

Η κυβέρνηση μαζί με εκείνους που
και το προηγούμενο διάστημα και
σήμερα συνεργάζονται και φτιά-
χνουν αντιλαϊκές πολιτικές θα βρει
μπροστά της ένα καλά οργανωμένο
και καλά προσανατολισμένο αγροτι-
κό κίνημα που σήμερα εκφράζεται
με την Πανελλαδική Επιτροπή των
Μπλόκων που έχουμε μέσα 12 Ομο-
σπονδίες, 100 Αγροτικούς Συλλό-
γους και είναι η μεγάλη κατάκτηση
του κινήματος της αγροτιάς. Μαζί
με τους εργαζόμενους, τους φοιτη-
τές, τους άνεργους στέλνουμε ένα
μήνυμα: αυτός ο αγώνας δεν έχει
τελειωμό μέχρι συνολικά να απαντη-
θούν τα προβλήματά μας». 

Νεκ.Δ.

ΜΑΘΗΤΕΣΕνάντια στην εντατικοποίηση… 

Οι αγρότες στην Αθήνα - συνεχίζουν τα μπλόκα 

Τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις-
διαδηλώσεις στα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης προσφύγων που καλεί η ΚΕΕΡΦΑ
σε Μαλακάσα, Ελληνικό, Ελαιώνα και Σχι-
στό το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Φλεβά-
ρη οργανώνουν οι μαθητές Anticapitalista
σε μια σειρά σχολεία της Αττικής.

Στη μαθητική διαδήλωση της Δευτέρας
13 Φλεβάρη (βλέπε δίπλα) συναντήσαμε
τη Μαρία από το Ζάννειο Λύκειο Πειραιά
και τη Λήδα από το 2ο ΓΕΛ Βριλησσίων. 

“Είμαστε σήμερα στην πορεία για να
περάσουμε ένα μήνυμα, ότι είμαστε κατά
των ενεργειών της κυβέρνησης, ότι θα
καταργηθούν οι επαναληπτικές πανελλα-
δικές, ότι οι ενδοσχολικές θα έρθουν πιο
νωρίς”, μας είπε η Μαρία, “Είμαστε εδώ
επίσης για να υποστηρίξουμε τους πρό-
σφυγες, να ανοίξουμε τα σχολεία μας για
τα παιδιά τους, να κλείσουν τα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης. Την Κυριακή 19/2 θα
επισκεφτούμε με την ΚΕΕΡΦΑ το στρατό-
πεδο στο Σχιστό και προσπαθούμε να μα-
ζέψουμε τρόφιμα και άλλα είδη για να πά-
με στους πρόσφυγες. Κάνουμε συζητή-
σεις με τους συμμαθητές μας για όλα αυ-
τά με στόχο να συμμετέχουμε και στο
συλλαλητήριο στις 18 Μάρτη”.

“Διαμαρτυρόμαστε σήμερα για τις απο-
φάσεις που παίρνει το υπουργείο για τις
πανελλήνιες και τις ενδοσχολικές. Θέλου-
με λεφτά για την παιδεία, θέλουμε να
μπουν τα προσφυγόπουλα στα σχολεία”,
μας είπε η Λήδα, “Οργανώνουμε τη διαδή-
λωση στις 18 Μάρτη, θα κατέβουμε στην
πορεία. Το Σάββατο 18/2 θα είμαστε στην
επίσκεψη στο στρατόπεδο στη Μαλακά-
σα, θα πάμε πράγματα στους πρόσφυγες,
θα ενημερώσουμε και το 15μελές γι'αυτό.
Πρέπει να συνεχίσουμε δυναμικά να διεκ-
δικούμε αυτά που μας ανήκουν”.

…και το ρατσισμό

14/2, Αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα

13/2, Μαθητική διαδήλωση στην Αθήνα
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Έ
να ρατσιστικό αντιπροσφυγικό μνημό-
νιο αποτελεί η Διακήρυξη την οποία
συνυπέγραψαν οι 27 ηγέτες της ΕΕ,

στην πρόσφατη άτυπη σύνοδο της Μάλτας.
Επισφράγισαν νέα μέτρα για να καταδιώκουν
τους πρόσφυγες ακόμα και πριν πατήσουν το
πόδι τους σε κάποια χώρα μέλος της ΕΕ, από
το έδαφος της Λιβύης.

Σύμφωνα με ανταπόκριση του Reuters, οι ηγέ-
τες της ΕΕ “εκφράζουν την αποφασιστικότητά
τους για περαιτέρω ενέργειες προκειμένου
να μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές στην Κεν-
τρική Μεσόγειο” και για αυτό το λόγο “δήλωσαν
επίσης πως θα συνεργαστούν πρωτίστως με τη
Λιβύη απ' όπου φεύγουν κυρίως οι μετανάστες,
αλλά και με τις γειτονικές της χώρες συμπερι-
λαμβανομένων και των υπο-Σαχάριων”.

Δισεκατομμύρια πρόκειται να κατασπαταλη-
θούν όχι για να διασώσουν τους πρόσφυγες
που προσπαθούν να γλiτώσουν από τις βόμ-
βες της φτώχειας και του θανάτου, αλλά για
να τους καταδικάσουν σε θάνατο εγκλωβίζον-
τάς τους στη Λιβύη. “Οι ηγέτες της ΕΕ αναφέ-
ρουν ότι οι δράσεις που συμφωνήθηκαν μπο-
ρούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου
της ΕΕ για την Αφρική με 1,8 δισ. από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ και 152 εκατομμύ-
ρια από τις συνεισφορές των κρατών. Μάλι-
στα, προκειμένου να καλυφθούν οι πλέον
επείγουσες ανάγκες για όλο το 2017, η Σύνο-
δος της Μάλτας καλωσορίζει την απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμβάλλει, ως
πρώτο βήμα, με επιπλέον 200 εκατομμύρια
ευρώ στο Ταμείο της ΕΕ για την Αφρική”.

Στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου
της Μάλτας αναφέρεται ότι θα δοθεί προτε-
ραιότητα στην εκπαίδευση, τον εξοπλισμό και
υποστήριξη της Λιβυκής Ακτοφυλακής με τη
συνδρομή της Europol και της Ευρωπαϊκής
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Ενεργό
ρόλο σε αυτού του είδους την εκπαίδευση
έχει να παίξει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ: στη Βάση της Σούδας
“Τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, ξεκίνησε, στην
Κρήτη, η εκπαίδευση είκοσι στελεχών της
Ακτοφυλακής και του Πολεμικού Ναυτικού
της Λιβύης, οι οποίοι φέρουν τον βαθμό πλοι-
άρχου ή αρχιπλοιάρχου”.

Έτσι η Η ΕΕ- φρούριο προκειμένου να υψώ-
σει ακόμα πιο δολοφονικά τείχη στα σύνορά
της δε διστάζει να συνεργαστεί ακόμα και με
τις τοπικές συμμορίες του Λιβυκού κράτους,
μεταφέροντας το “παράδειγμα” των στρατο-
πέδων συγκέντρωσης και των φραχτών που
απλώθηκαν στην ΕΕ, στη Βόρεια Αφρική.

Ήδη η Ιταλία υπέγραψε στις 2 Φλεβάρη
μνημόνιο συμφωνίας με τον πρόεδρο του
υπουργικού συμβουλίου της Λιβύης, με στόχο
να βοηθήσει την κυβέρνηση του Αλ Σαράζι να
μπλοκάρει τις βάρκες που ξεκινούν από τη Λι-
βύη προς την Ιταλία, να ενισχύσει την ακτοφυ-
λακή της και παράλληλα να μεταφέρει τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες που προέρ-

χονται από την υποσαχάρια Αφρική σε «κα-
τάλληλα κέντρα» παραμονής.

Όμως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους πρόσφυγες εκτιμά ότι η Λιβύη, στη φάση
αυτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί «ασφαλής τρίτη
χώρα» και πως «δεν μπορούν ούτε και να ξεκι-
νήσουν διαδικασίες για την εξέταση των αιτή-
σεων ασύλου στη Βόρεια Αφρική” ενώ εθελον-
τές μη κυβερνητικών οργανώσεων που έδω-
σαν συνεντεύξεις σε ιταλικά ραδιόφωνα τόνι-
σαν ότι οι συνθήκες κράτησης των μετανα-
στών αυτών στις φυλακές της Τρίπολης είναι
απάνθρωπες”.

Απελάσεις

Παράλληλα η Μέρκελ ανακοίνωσε νέο νόμο
ο οποίος έχει στόχο ταχύτερες διαδικασίες
απέλασης, καθώς και την δημιουργία ειδικών
«κέντρων εξόδου» για όσους οι αιτήσεις
απορρίπτονται. Σύμφωνα με το σχέδιο, θα λει-
τουργήσει ένα νέο κέντρο απελάσεων και
συντονισμού στο Βερολίνο.

“Οι 27 ηγέτες είναι συνένοχοι για το ρεκόρ
των πνιγμών στην Μεσόγειο, που πλησιάζει τις
πέντε χιλιάδες ως αποτέλεσμα του κλεισίματος
των συνόρων στο Αιγαίο με την συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας. Αυτό το έγκλημα φρόντισαν να το
κρύψουν κάτω από το χαλί της Συνόδου
Kορυφής στην Μάλτα. Τώρα σπαταλάνε άμεσα
200 εκατομύρια και κατόπιν κοντά στο ένα δις
για να καθηλώσουν τους κυνηγημένους πρό-
σφυγες στο Λιβυκό έδαφος”, αναφέρει η ΚΕΕΡ-
ΦΑ σε ανακοίνωση για τη σύνοδο της Μάλτας.

“Οι φράχτες είναι κακόφημοι, όταν μπαί-
νουν στο στόμα του Τραμπ αλλά όταν τους
χρησιμοποιούν οι ευρωπαίοι ηγέτες ανήκουν
σε άλλο αξιακό σύστημα! Η υποκρισία σε όλο
της το μεγαλείο. Η θωράκιση της ΕΕ-φρούριο
από τον φράχτη του Έβρου και τη δράση της
FRONTEX και του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, τον εγ-
κλωβισμό στα νησιά και την κράτηση σε στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης μέχρι τους φράχτες
στην Ευρώπη τώρα αναβαθμίζεται με το
άπλωμα της στη Λιβύη.

Η κυβέρνηση του Τσίπρα, του Καμένου και
του Μουζάλα είναι συνένοχη στα εγκλήματα
και τις δολοφονίες στην Μεσόγειο κατά των
προσφύγων.

Είμαστε αντίθετοι με τη στήριξη που παρέ-
χει απλόχερα η κυβέρνηση σε αυτή νέα συμ-
φωνία της Μάλτας και απαιτούμε να καταργη-
θεί μαζί με την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας.

Οι διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού και του
φασισμού στις 18 Μάρτη, στην Ομόνοια στις
3μμ και σε άλλες πόλεις θα δώσουν ηχηρή
απάντηση στις κυβερνήσεις, που βαδίζουν
στο δρόμο του Τραμπ και παριστάνουν τους
ανθρωπιστές και τους σωτήρες των προσφύ-
γων ενώ τους πνίγουν και τους φυλακίζουν σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης.Θα τους σταμα-
τήσουμε γιατί είμαστε δισεκατομμύρια και εί-
ναι μερικές μονάδες”.

Κ.Θ.

Καλοδεχούμενα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία / Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης

ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΛΕΒΑΡΗ, 4μμ,
Καλούν: ΚΕΕΡΦΑ Βορείων, Αντιφασιστικός Συν-
τονισμός Αμαρουσίου και Βορείων προαστίων,
Αλληλέγγυοι στους πρόσφυγες της Μαλακάσας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΛΕΒΑΡΗ, 1μμ, Άγαλμα Βενιζέλου 
Καλούν : Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Θεσσαλο-
νίκης, ΚΕΕΡΦΑ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΛΑΕ, πολιτικές και
αντιρατσιστικές οργανώσεις  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΛΕΒΑΡΗ, 5μμ,
Καλούν: ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων

ΕΛΑΙΩΝΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΛΕΒΑΡΗ, 4μμ, Μετρό Ελαιώνας
συγκέντρωση και πορεία
Καλούν: ΚΕΕΡΦΑ Δυτικών, Νότιου Κέντρου, Βό-
ρειου Κέντρου, Πακιστανική Κοινότητα

ΣΧΙΣΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΛΕΒΑΡΗ, 4μμ
Καλούν: ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά, Αιγυπτιακή Κοινότητα

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στους πρόσφυγες στα στρατόπεδα

Υπ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΛΕΒΑΡΗ, 1.30μμ, Ακρόπολη
Ομιλητές: Μιχαήλ Ζερβός, πρόεδρος συλλόγου
εκτάκτου προσωπικού ΥΠ.ΠΟ

ΜΕΤΡΟ
ΤΡΙΤΗ 21 ΦΛΕΒΑΡΗ 11πμ, Κυλικείο Σεπόλια

ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ ΕΡΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΛΕΒΑΡΗ, 1μμ, γραφεία ΠΟΣΠΕΡΤ
Ομιλητές: 
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, δημοσιογράφος, 
Δημήτρης Αγγελίδης, δημοσιογράφος, 
Γαβρίλος Κασιμάτης, ΠΟΣΠΕΡΤ, 
Πέτρος Κωνσταντίνου, ΚΕΕΡΦΑ

Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΛΕΒΑΡΗ, σχολεία Γκράβας
Σύσκεψη εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών

ΕΥΔΑΠ Περισσού ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ, 2μμ, Αμφιθέατρο
Ομιλητές: Κώστας Λυμπέρης ΣΕΚΕΣ-ΕΥΔΑΠ, 
Τάσος Αναστασιάδης Συντονισμός ενάντια 
στα Μνημόνια, πρόσφυγας από το Ελληνικό
Καλούν: ΣΕΚΕΣ-ΕΥΔΑΠ, ΚΕΕΡΦΑ, 
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια

ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -πλ. Κάνιγγος
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ, 11.30πμ, Αίθουσα 611

ΗΘΟΠΟΙΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΗ, 4μμ, 
Θέατρο “Δημήτρης Ροντήρης”, Φρινίχου 10, Πλάκα
Καλεί η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών

Εργατικοί χώροι

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΛΕΒΑΡΗ, 1μμ Αμφιθέατρο
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος Συλλόγου

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΤΡΙΤΗ 21 ΦΛΕΒΑΡΗ, 12 μες, Αμφιθέατρο
Ομιλητές: Πάνος Λιαπόπουλος, μέλος ΔΣ Συλλόγου, 
Αργυρή Ερωτοκρίτου, Συντονιστικό Νοσοκομείων

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΦΛΕΒΑΡΗ, 1.30μμ,
Αμφιθέατρο Δυτικό Κτίριο 1
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης, ΔΣ Συλλόγου και ΓΣ ΑΔΕΔΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΤΡΙΤΗ 28 ΦΛΕΒΑΡΗ, 1μμ
Ομιλητές: Ορέστης Ηλίας, 
δημοτικός σύμβουλος, 
πρόσφυγας από τη Μαλακάσα

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΛΕΒΑΡΗ, 
6μμ Τυφλόμυγα (Σωτήρη Πέτρουλα 26)
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ,
Κώστας Τσουκαλής νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Μενιδίου

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΛΕΒΑΡΗ, 7:30μμ, Δημαρχείο
«Φασισμός και Χρυσή Αυγή, ‘νόμιμο πολιτικό κόμ-
μα’ ή εγκληματική ναζιστική οργάνωση»
Ομιλητές: Άρης Χατζηστεφάνου – δημοσιογράφος,
Κώστας Παπαδάκης – δικηγόρος, συνήγορος Πολιτι-
κής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής
διοργανώνεται από τον Αντιφασιστικό Συντονισμό
Αμαρουσίου και Βορείων προαστίων

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΡΙΤΗ 21 ΦΛΕΒΑΡΗ, 6.30μμ, Σινεμαριάν (Γενναίου
Κολοκοτρώνη 42)
Σύσκεψη για την οργάνωση της 18 Μάρτη, θα ακο-
λουθήσει βιντεοπροβολή “Η μάχη της Cable Street”

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΗ, 6μμ, ΕΔΟΘ

ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΛΕΒΑΡΗ, 7μμ, Θόλος
Σύσκεψη για την οργάνωση της 18 Μάρτη

ΠΑΤΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΛΕΒΑΡΗ, 6μμ, Εργατικό Κέντρο
Σύσκεψη για την οργάνωση της 18 Μάρτη

ΧΑΝΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΦΛΕΒΑΡΗ, 6μμ, Σύλλογος Δασκάλων
Σύσκεψη για την οργάνωση τις 18 Μάρτη

ΝΙΚΑΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΗ, 7μμ, Δημαρχείο
Εκδήλωση: “από τους δολοφόνους του Λαμπράκη
στους δολοφόνους της Χρυσής Αυγής”
Ομιλητές: Λεωνίδας Κοντουδάκης, μάρτυρας στη
δολοφονία του Λαμπράκη, Κατερίνα Θωίδου, 
δημοτική Σύμβουλος Νίκαιας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Συγκέντρωση- Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΗ, 8μμ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ, 2μμ, αίθ 2
Ομιλήτρια: Βασιλική Γεωργιάδου, πανεπιστημιακός

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ, 5μμ, Καλεί: ΚΕΕΡΦΑ φοιτητών

ΝΟΠΕ  ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΗ, 2.30μμ, Αμφιθέατρο 9

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΗ, 2μμ, αίθριο
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, πανεπιστημιακός

ΑΣΚΤ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΗ, 2μμ, Αίθουσα De Chirico

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΔΗΜΟΙ

Στις Γειτονιές

Στις Σχολές

ΔΗΜΟΣ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΗ, 1μμ
Ομιλητές: Στέλλα 
Τζανίνη, πρόσφυγας 
από Μαλακάσα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΡΙΤΗ 28 ΦΛΕΒΑΡΗ, 6μμ, 
Γκαράζ (Ιερά Οδός 151)
Ομιλητές: Δημήτρης Κάρλος, ΔΣ ΕΕΔΑ,
Σωτήρης Τριπόδης ΔΣ ΕΕΔΑ, 
πρόσφυγας από Ελαιώνα

Επέμβαση της ΕΕ στη Λιβύη

Συγκεντρώσεις υποδοχής των προσφυγόπουλων στα σχολεία των Δυτικών, 1μμ 
• Παρασκευή 17 Φλεβάρη, 5ο Δημοτικό σχολείο Χαϊδαρίου (Πάρνηθος και Δόξης)
• Δευτέρα 20 Φλεβάρη, 3ο και 10ο Δημοτικά Σχολεία Αιγάλεω (Θηβών 341 )
• Τρίτη 21 Φλεβάρη,  13ο και 33ο Δημοτικά Σχολεία Περιστερίου (Πρέσπας και Πελοπίδα) 

ΨΝΘ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ, 2μμ, Αμφιθέατρο
Καλούν σωματείο ΨΝΘ, ΚΕΕΡΦΑ

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΗ, 
Αίθουσα Διδασκαλίας (Ισόγειο), 12.30μμ
Ομιλήτριες: Μαρία Αλιφιέρη, ΔΣ Συλλόγου,
Ράνια Νενεδάκη πρώην Δημοτική Σύμβου-
λος Ζωγράφου, Ζανέττα Λυσικάτου μέλος
ΔΣ ΟΕΝΓΕ

ΑΤΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΗ, 3μμ, Αμφιθέατρο
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Δ
ύο μόλις μέρες μετά τις δηλώ-
σεις Μουζάλα για τη δήθεν
υποκινούμενη απεργία πείνας

στο Ελληνικό, την απάντηση έδωσε η
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ που κα-
τήγγειλε δημόσια τις άθλιες συνθήκες
στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων,
προσθέτοντας ότι είναι “ακατάλληλα
για μακρόχρονη διαμονή”.  

Η έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας
αποδεικνύει και με επίσημο τρόπο ότι
οι συνθήκες ζωής χιλιάδων προσφύ-
γων είναι απάνθρωπες και βασανιστι-
κές. Όπως αναφέρει, οι ερευνητές:
«Είδαν εγκύους και μωρά να κοιμούν-
ται στο πάτωμα μέσα σε κοντέινερς.
Διαπίστωσαν την ανυπαρξία ζεστού
νερού, την απουσία εκπαίδευσης για
κάποια παιδιά» αλλά και «απουσία θε-
ραπείας για την ψυχική κατάσταση
πολλών προσφύγων. Η αβεβαιότητα
για το μέλλον έπειτα από ένα χρόνο
που είναι παγιδευμένοι στην Ελλάδα
σε τρομερές συνθήκες τους οδηγεί
σε άγχος και κατάθλιψη».

Τα παραδείγματα είναι πάρα πολ-
λά: Στη Νέα Καβάλα τα κοντέινερ
«ήταν άδεια κουτιά. Οι πρόσφυγες
μας είπαν πως όταν βρέχει το νερό
μπαίνει μέσα και δεν έχουν ηλεκτρικό.
Μέσα στα κοντέινερ έχει ακόμα κρύο.
Οικογένειες, έγκυοι, ηλικιωμένοι και
παιδιά μεταξύ άλλων συνεχίζουν να
ζουν σε δύσκολες συνθήκες». Στη Ρι-
τσώνα «οι ιατρικές υπηρεσίες σταμα-
τούν στις πέντε το απόγευμα και δεν
υπάρχουν ιατρικές εγκαταστάσεις σε
κοντινή απόσταση», ενώ για το Ελλη-
νικό κάνει λόγο για «συνθήκες κόλα-
σης». 

Ελλείψεις

Η Ύπατη Αρμοστεία επιβεβαιώνει
όλα όσα δεν βλέπει και δεν ακούει ο
Μουζάλας: εντοπίστηκαν «μεγάλες
ελλείψεις σε εγκαταστάσεις υγιεινής
και σε εξαερισμό, καθώς και ανεπαρ-
κής αριθμός σε τουαλέτες και ντους»
ενώ οι πρόσφυγες «εξέφρασαν τις
ανησυχίες τους για την ποιότητα του
φαγητού και την περιορισμένη παρο-
χή ζεστού νερού». Ασυνόδευτα παιδιά
και γυναίκες που ταξίδεψαν μόνες με
τα παιδιά τους είπαν εξάλλου «ότι φο-
βούνται για την ασφάλειά τους στον
καταυλισμό και μίλησαν για την από-
γνωση που βιώνουν εξαιτίας των κα-
κών συνθηκών και της απελπισίας για
την έλλειψη εναλλακτικών λύσεων».

Σχετικά με τους πρόσφατους θανά-
τους στη Μόρια η επικεφαλής της
έρευνας τονίζει ότι «δεν θα έπρεπε να
εξεταστούν ανεξάρτητα από τις τρο-
μερές συνθήκες που επικρατούν στο
hotspot του νησιού».

Συγκλονιστικά στοιχεία για αυτές
ακριβώς τις δολοφονικές συνθήκες
που υπάρχουν στη Μόρια αποκαλύ-
πτει ρεπορτάζ (Βήμα της Κυριακής
5/2) της Τάνιας Μποζιάνου. Όπως δή-
λωσε στη δημοσιογράφο ο  Δημήτρης
Πατέστος, ο οποίος ως ιατρικός συν-
τονιστής των Γιατρών του Κόσμου
(ΓτΚ) στη Λέσβο κλήθηκε να εξετάσει

και να διαπιστώσει τον θάνατο του
18χρονου Πακιστανού (σ.σ. που πέ-
θανε στις 30 Ιανουαρίου) “μύριζε έν-
τονα υλικά καύσης διότι οι πρόσφυ-
γες καίνε διάφορα για να ζεσταθούν.
Ενας άλλος που ζούσε στην ίδια σκη-
νή νοσηλεύτηκε στην Εντατική σε κρί-
σιμη κατάσταση για δύο ημέρες (σ.σ.
σήμερα έχει διαφύγει τον
κίνδυνο). Παρουσίαζε δύσπνοια, έκα-
νε εμετό και είχε μειωμένο οξυγόνο
στο αίμα». Με παρόμοιο τρόπο έφυ-
γαν από τη ζωή και οι άλλοι δύο πρό-
σφυγες στις 24 και στις 28 Ιανουαρί-
ου. «Ο πρώτος ήταν ήδη νεκρός 12
ώρες πριν να εντοπιστεί, ο δεύτερος
ανέδιδε έντονη μυρωδιά καύσης και
δεν έφερε κανένα τραύμα. Κανένας
από τους τρεις νεκρούς δεν είχε πρό-
βλημα υγείας σύμφωνα με όσα είχαν
δηλώσει στο ιατρικό ιστορικό τους,
ούτε είχαν απασχολήσει ποτέ το ια-
τρείο στη Μόρια». 

Τύχη

Ο Δ. Πατέστος που βρίσκεται στη
Λέσβο με τους Γιατρούς του Κόσμου
από τον Δεκέμβριο του 2014 παρατη-
ρεί ότι μετά την εφαρμογή της συμ-
φωνίας ΕΕ - Τουρκίας και τον πολύμη-
νο εγκλωβισμό προσφύγων και μετα-
ναστών στη Μόρια, «Είναι τύχη που
δεν έχουν πεθάνει και άλλοι μέχρι τώ-
ρα στη Μόρια. Υπάρχουν άνθρωποι με
χρόνια νοσήματα, ζάχαρο, στεφανιαία
νόσο κ.ά., που ζουν σε σκηνή στημένη
σε χωράφι. Η υγρασία είναι τέτοια
που βλέπω χέρια τόσο ζαρωμένα σαν
να βρίσκονταν 10 ώρες στο νερό». 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Από-
στολου Βεΐζη, διευθυντή προγραμμά-
των των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ),
«παρείχαμε ψυχολογική υποστήριξη
στους ανθρώπους που ζούσαν μαζί
με τον 18χρονο Πακιστανό. Μας είπαν
ότι έλεγε όλο το βράδυ: "Κρυώνω!".
Για να ζεσταθούν παίρνουν μεταλλι-
κούς τενεκέδες, καίνε ό,τι να 'ναι και
βάζουν μέσα ένα πυρότουβλο για να
κρατάει τη ζέστη. Η έκθεση στις τοξι-
κές ουσίες που παράγονται, όπως το
μονοξείδιο του άνθρακα, προκαλεί και
άλλα παθολογικά προβλήματα, π.χ.
επιβαρύνει την καρδιά».

Όπως συμπληρώνουν οι γιατροί
ανάμεσα στα περιστατικά που αντιμε-
τωπίζουν στη Μόρια,  ξεχωρίζει κανείς
τα εγκαύματα «από το νερό που ζε-
σταίνουν οι πρόσφυγες για να κάνουν
μπάνιο με αυτοσχέδια κατσαρολάκια.
Επειδή δεν υπάρχει κουζίνα, ανάβουν
φωτιά και στηρίζουν την κατσαρόλα
σε πέτρες αλλά δεν είναι σταθερή και
μπορεί εύκολα να πέσει πάνω τους το
καυτό νερό. Δεν υπάρχει άλλος τρό-
πος για να ζεσταθούν - ή θα ανάψουν
φωτιές ή δεν θα ζεσταθούν».

Κατερίνα Θωίδου

Κλείστε τα στρατόπεδα 

Μετά την απεργία πείνας που κάναμε
οι πρόσφυγες στο Ελληνικό μας

έδωσαν υποσχέσεις ότι θα αλλάξουν το
φαγητό, θα μας βάλουν ζεστό νερό και
πλυντήρια για να πλένουμε τα ρούχα
μας. Είμαστε οργισμένοι με τις συνθή-
κες που υπάρχουν στο Ελληνικό και αντί
ο Μουζάλας να κάτσει να μας ακούσει
ήρθε με το ζόρι να σπάσει την πόρτα.

Εμείς έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα.
Ζητάμε καταρχήν να μας δώσουν άσυ-
λο. Δεύτερο ζητάμε να ανοίξει η κυβέρ-
νηση τα άδεια σπίτια που υπάρχουν μέ-
σα στις πόλεις. Δεν είναι καλό για εμάς
να ζούμε μακριά από τις πόλεις στη Μα-
λακάσα ή στο Σκαραμαγκά. Μακριά από
τις πόλεις δεν μπορούμε να βρούμε
δουλειά. Δεν μπορούμε να πάμε στο νο-
σοκομείο. Θέλουμε να ζήσουμε σε σπί-
τια, όχι σε σκηνές. 

Αυτός είναι ένας αγώνας για όλους
όχι μόνο για τους πρόσφυγες αλλά και
για τους Έλληνες. Ξέρω ότι υπάρχουν
Έλληνες που δεν έχουν σπίτι, που δεν
έχουν θέρμανση και φαγητό. Πρέπει να
παλέψουμε όλοι μαζί για τα δικαιώματά
μας. Γιατί ανεξάρτητα από τη θρησκεία
και την καταγωγή του καθενός πάνω απ'
όλα είμαστε άνθρωποι και δεν επιτρέ-
πουμε να μας φέρονται σαν ζώα. 

Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει το
Σάββατο 18/2 στη συγκέντρωση που κα-
λεί η ΚΕΕΡΦΑ, να μας γνωρίσουν, να
δουν σε τι συνθήκες ζούμε και να τους
πούμε και εμείς πόσο πολλοί τους αγα-
πάμε για όσα έχουν κάνει για εμάς και
να συνεχίσουμε τον αγώνα για μία καλύ-
τερη ζωή για όλους μας. 

Μασούντ, πρόσφυγας από 
το Αφγανιστάν, Ελληνικό  

Μεγάλη ανταπόκριση έχει βρει το κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ
για πραγματοποίηση συγκέντρωσης αλληλεγγύης

στους πρόσφυγες που βρίσκονται στο στρατόπεδο της Μα-
λακάσας το ερχόμενο Σάββατο 18 Φλεβάρη. 

Συμμετοχή στη συγκέντρωση με πανό, αποφάσισε η σύ-
σκεψη του Αντιφασιστικού Συντονισμού Αμαρουσίου που
έγινε την περασμένη Πέμπτη, όπου συμμετείχε ο Σύλλογος
Π.Ε Αμαρουσίου, η ΚΕΕΡΦΑ, σωματεία και φορείς της πε-
ριοχής καθώς επίσης και αλληλέγγυοι που δραστηριοποι-
ούνται στο στρατόπεδο της Μαλακάσας. Επίσης αποφασί-
στηκε να γίνει κινητοποίηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβού-
λιο προκειμένου να διεκδικήσουμε από τη Δημοτική Αρχή
του Πατούλη να ανοίξει χώρους φιλοξενίας για τους πρό-
σφυγες. Ο Αντιφασιστικός Συντονισμός Αμαρουσίου απο-
φάσισε να καλέσει επίσης στις 18 Μάρτη στην Ομόνοια.
Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με πολύ περισσότερο κόσμο
στην αντιφασιστική εκδήλωση που οργανώνει ο Συντονι-
σμός στις 17/2 για τη Χρυσή Αυγή. 

Σύσκεψη έγινε επίσης με φορείς και σωματεία της Νέας
Φιλαδέλφειας την Τρίτη 8/2. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από
την ΕΛΜΕ, το Σωματείο εργαζομένων στο Δήμο, το Κοινωνι-
κό Ιατρείο, τη Λαϊκή Συνέλευση και την ΚΕΕΡΦΑ. Αποφασί-
στηκαν μία σειρά πρωτοβουλίες όπως η συμμετοχή στη
συγκέντρωση που θα γίνει στο στρατόπεδο της Μαλακά-
σας, καθώς επίσης και παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο
για να υλοποιήσει την απόφαση που έχει ήδη πάρει ο Δήμος
για να ανοίξει χώρους φιλοξενίας για τους πρόσφυγες. Επί-
σης οργανώνουμε κοινές εξορμήσεις στους χώρους του
Δήμου, καθώς και στα σχολεία όπου προσανατολιζόμαστε
να οργανώσουμε σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς εκδηλώ-
σεις μέσα στα σχολεία για τις 18 Μάρτη.     

Αλεξάνδρα Μαρτίνη  

“Κάναμε σύσκεψη στο τζαμί
στο Κερατσίνι την Κυριακή.

Συμμετείχαν 15 άτομα και συζητή-
σαμε για την άσχημη κατάσταση
μέσα στα στρατόπεδα, που έφτασε
να πεθάνουν πέντε άνθρωποι”  μας
είπε ο Μαχμούντ από την Αιγυπτια-
κή Κοινότητα. “Πολλοί έλεγαν πως
τα πράγματα είναι δύσκολα και για
τους πρόσφυγες και για τους με-
τανάστες που ζουν χρόνια στην
Ελλάδα γιατί και οι ίδιοι έχουν πρό-
βλημα με τα χαρτιά τους. 

Αυτό που μας δίνει αισιοδοξία εί-
ναι ότι σε όλη την Ευρώπη πα-
λεύουν ενάντια στο ρατσισμό και
το φασισμό. Θα προσπαθήσουμε
να συμμετέχουμε στη συγκέντρω-
ση που θα γίνει την Κυριακή στο
Σχιστό και στις 18 Μάρτη στην
Ομόνοια. Δώσαμε ραντεβού την
Κυριακή 19 Φλεβάρη στο τζαμί και
ετοιμάζουμε και ανακοινώσεις στα
αραβικά”. 
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- ανοίξτε τις πόλεις!

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για τη
μεγάλη κινητοποίηση της 18 Μάρτη και
μετά τους τρεις νεκρούς πρόσφυγες
στο στρατόπεδο της Μόριας, πραγμα-
τοποιήθηκε ανοιχτή συνάντηση το Σάβ-
βατο 11 Φλεβάρη στη Μυτιλήνη, μετά
από κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ. Στη συνάν-
τηση συμμετείχαν μέλη της ΕΛΜΕ, του
συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε., της ΕΡΑ
Αιγαίου, της ΛΑΕ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.  

Ο Γιάννης Ζερδελής, πρώην βουλευ-
τής, ανέδειξε την πλήρη παραβίαση της
έννοιας του ασύλου με βάση τη συνθή-
κη της Γενεύης. Επίσης τόνισε ότι η
ανάδειξη του Τράμπ στις ΗΠΑ ενισχύει
την ακροδεξιά παντού. Ο Π. Κωνσταντί-
νου αναφέρθηκε στην επικαιροποίηση
της συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας και τη
νέα συμφωνία ΕΕ – Λιβύης που οδη-
γούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και
σε μαζικούς πνιγμούς στη Μεσόγειο.
Τόνισε επίσης τη σημασία της κινητο-
ποίησης στις 18 Μάρτη, σαν απάντηση
στην ακροδεξιά απειλή στη Ευρώπη και
στη σκλήρυνση των ρατσιστικών πολιτι-
κών. 

Οι παρεμβάσεις από τους παρισταμέ-
νους ανέδειξαν την πλήρη καταστρατή-
γηση του δικαιώματος στο άσυλο, από
την ίδια την Υπηρεσία Ασύλου. Οι πρό-
σφυγες εμποδίζονται στη διαδικασία
υποβολής αιτήματος και παρακολούθη-
σής του. Ένας δικηγόρος είπε: “Η Υπη-
ρεσία Ασύλου στη Μόρια, είναι ένα
φρούριο, το προαύλιο του οποίου είναι
περικυκλωμένο με διπλό φράχτη και
ελικοειδές σύρμα. Οι αιτούντες άσυλο
αναγκάζονται να φωνάζουν από μακριά,
χωρίς μεταφραστή και χωρίς νομική
υποστήριξη. Έτσι κινδυνεύουν να απορ-
ριφθεί η αίτησή τους, εξαιτίας αναίτιας
απουσίας, που μπορεί να καταλογιστεί
σαν σιωπηρή παραίτηση από το αίτημα
ασύλου”. 

Άλλες παρεμβάσεις ανέδειξαν τις δυ-
ναμικές κινητοποιήσεις στη Λέσβο, κα-
τά των προκλήσεων της ΧΑ, και πρό-
σφατα με τις κινητοποιήσεις - διαμαρ-
τυρίες για τους νεκρούς στη Μόρια.
Αποφασίστηκε η διοργάνωση συλλαλη-
τηρίου στις 18 Μάρτη, με κάλεσμα στην
πλατεία Σαπφούς στις 12 μ.μ. στο πλαί-
σιο της διεθνούς και πανελλαδικής κινη-
τοποίησης κατά του ρατσισμού και του
φασισμού. Θα αναπτυχθούν δράσεις με
αίτημα να κλείσει το αίσχος της Μό-
ριας, να μετακινηθούν ελεύθερα οι πρό-
σφυγες από τα νησιά και να σταματή-
σουν οι απελάσεις. 

ΥΓ: H Ασφάλεια δεν έχασε την ευκαι-
ρία να μας «τιμήσει» με την παρουσία
μυστικών στην είσοδο του ξενοδοχείου! 

Παρασκευάς Ψάνης 

ΛΕΣΒΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Αντί να σπαταλά δισεκατομμύρια
ευρώ για τον εγκλωβισμό των προ-
σφύγων μέσα σε άθλιες συνθήκες
κράτησης στα στρατόπεδα,  στο βωμό
της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, κυβέρ-
νηση και ΕΕ θα μπορούσε να διαμορ-
φώσει αξιοπρεπείς υποδομές εξασφα-
λίζοντας ανθρώπινη διαμονή για τους
πρόσφυγες σε σπίτια, ξενώνες και
κλειστά κτίρια. 

Ο Μουζάλας μίλησε την περασμένη
εβδομάδα στη βουλή, μετά από ερώ-
τηση, σχετικά με το πρόγραμμα φιλο-
ξενίας προσφύγων σε διαμερίσματα,
που έχει εφαρμοστεί. Αφού τόνισε ότι
η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στο πρό-
γραμμα που αφορά την Ύπατη Αρμο-
στεία του ΟΗΕ και το Δήμο Αθηναίων,
αποκάλυψε ωστόσο κάποια πολύ χρή-
σιμα στοιχεία. Είπε ότι από τον Ιούνη
του 2016 μέχρι τον Γενάρη του 2017
“στα 239 διαμερίσματα του προγράμ-
ματος φιλοξενήθηκαν 1.964 πρόσφυ-
γες” με κόστος, το οποίο “καλύφθηκε
πλήρως από ευρωπαϊκά κονδύλια, που
ανήλθε στα 4.046.500 ευρώ”.  

Κόστος

Δηλαδή αν η κυβέρνηση έκλεινε τα
στρατόπεδα κολαστήρια και άνοιγε τα
κλειστά διαμερίσματα για τους 60.000
περίπου πρόσφυγες που βρίσκονται
αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θα ανα-
λογούσε ένα κόστος περίπου 120 εκα-
τομμυρίων ευρώ για ένα εξάμηνο. 

Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας
Εμπρός της Λέσβου “η συνολική επεί-
γουσα συνδρομή που έχουν διαθέσει
στην Ελλάδα τα Ταμεία Εσωτερικών
Υποθέσεων της ΕΕ, από το 2015,
ανέρχεται σε 356,8 εκατ. ευρώ. Η χρη-
ματοδότηση έκτακτης ανάγκης έρχε-
ται να προστεθεί στα 509 εκατ. ευρώ
που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα
στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμά-
των για την περίοδο 2014-2020. Συνο-
λικά, η Επιτροπή έχει διαθέσει πάνω
από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε στή-
ριξη για την Ελλάδα από το 2015 προ-
κειμένου να συνδράμει τη χώρα στη
διαχείριση της μετανάστευσης και των
συνόρων”.

Συμπέρασμα: τα ποσά που έχουν
δαπανήσει για την κατασκευή των
στρατοπέδων, για ανθρωποφύλακες,
για τις εταιρείες που έχουν αναλάβει
τη σίτιση, για τις ΜΚΟ που έχουν ανα-
λάβει τη λειτουργία των στρατοπέδων
και για όλες τις άθλιες δομές που ισο-
δυναμούν με κολαστήρια, θα ήταν
υπέρ αρκετά για να φιλοξενηθούν
όλοι οι πρόσφυγες σε διαμερίσματα
μέσα στις πόλεις για τα επόμενα πέν-
τε χρόνια! 

Μπορούν να
στεγαστούν όλοι

Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, στην πλατεία του δημαρχείου του Ασπροπύργου, συγκεντρωθήκαμε πε-
ρίπου 120 αντιφασίστες/αντιφασίστριες και οι τοπικές επιτροπές ΚΕΕΡΦΑ των Δυτικών στο κάλεσμα
της Πακιστανικής Κοινότητας, ενάντια στις ρατσιστικές επιθέσεις σε εργάτες γης που μένουν στην
περιοχή. Εδώ και έξι μήνες έχουν γίνει περίπου 30 επιθέσεις ρατσιστικής βίας, ενώ στην τελευταία
επίθεση ξυλοκοπήθηκε σχεδόν μέχρι θανάτου ο Πακιστανός εργάτης Ζισάν Ελάχι. 

Πακιστανοί εργάτες γης με την Πακιστανική Κοινότητα, η ΚΕΕΡΦΑ, αντιφασίστες και αντιφασί-
στριες ενώσαμε τις φωνές μας με συνθήματα όπως: «Ποτέ ξανά φασισμός» , «Ούτε στον Ασπρόπυρ-
γο, ούτε και πουθενά, τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά». Διαδηλώσαμε στο κέντρο του
Ασπροπύργου, περνώντας από τις γειτονιές και καταλήγοντας ως το αστυνομικό τμήμα της περιο-
χής, όπου έγινε παράσταση διαμαρτυρίας για την καθυστέρηση της αστυνομίας στο να κινηθεί σε
σχέση με αντίστοιχες καταγγελίες θυμάτων ρατσιστικής βίας. 

Η ΚΕΕΡΦΑ θα συνεχίσει των αγώνα ενάντια στις φασιστικές επιθέσεις μαζί με τους μετανάστες ερ-
γάτες, καλώντας τους φορείς και τα συνδικάτα της περιοχής να βάλουμε τέλος στις ρατσιστικές επι-
θέσεις, για νομιμοποίηση όλων των μεταναστών. 

Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΙΝΤΡΑΚΟΜ
Συζήτηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13

Φλεβάρη στην Ιντρακόμ, ενόψει της παγκόσμιας
ημέρας δράσης στις 18 Μάρτη. Η εκδήλωση έγι-
νε στη διάρκεια του διαλείμματος στο Ηλεκτρο-
λογείο του κτιρίου Γ' όπου συμμετείχαν 8 συνά-
δελφοι και στο Ηλεκτρολογείο του κτιρίου Β'
όπου συμμετείχαν 13. Οι συνάδελφοι έδειξαν με-
γάλο ενδιαφέρον. Έγινε πολύ πλούσια συζήτηση
με πολλές ερωτήσεις γύρω από το προσφυγικό,
όπου βγήκε πολύ καθαρά ότι όλοι στέκονται αλ-
ληλέγγυοι στο πλευρό των προσφύγων. 

Ένας συνάδελφος που όπως δήλωσε έχει προ-
σφυγική καταγωγή, αφού η οικογένειά του ήρθε
από τη Μ. Ασία, ρώτησε μήπως είναι πολυτέλεια
για τους εργαζόμενους να ασχολούνται με τα
προβλήματα των προσφύγων, όταν οι συνέπειες
των μνημονίων απέναντι στη ντόπια εργατική τά-
ξη είναι τόσο καταστροφικές. Ένας άλλος ρώτη-
σε αν μπορεί να βγει κάτι με την κινητοποίηση
στις 18 Μάρτη.  

Από την πλευρά του Τάσου Αναστασιάδη που
έκανε την εισήγηση εκ μέρους του Συντονισμού
ενάντια στα Μνημόνια και την ΚΕΕΡΦΑ, τονίστη-
κε ότι η εργατική τάξη χρειάζεται να παλέψει τα
μνημόνια και ταυτόχρονα να σταθεί αλληλέγγυα
στους πρόσφυγες, γιατί μόνο έτσι μπορεί να δώ-
σει απάντηση στην πολιτική που θέλει να φορτώ-
σει την κρίση στους από κάτω αλλά και να μην
αφήσει χώρο στο ρατσισμό και το φασισμό. Τονί-
στηκε επίσης ότι η 18 Μάρτη είναι μία μέρα
σταθμός αφού γίνεται σε συντονισμό με το κίνη-
μα σε όλο τον πλανήτη που αντιστέκεται στον
Τράμπ και στην ακροδεξιά. 

Έγινε κάλεσμα για συμμετοχή στις συγκεντρώ-
σεις που θα γίνουν στα στρατόπεδα στις 18 και
19 Φλεβάρη. Η εκδήλωση κατέληξε στη συμμετο-
χή των συναδέλφων στις 18 Μάρτη με το πανό
του σωματείου που έχει ήδη πάρει απόφαση.    

Κώστας Βοργιάς

Ασπρόπυργος, 7 Φλεβάρη



Ο
ι πρώτες 50 μέρες της νέας χρονιάς έρχονται να επι-
βεβαιώσουν το πλήρες αδιέξοδο της πολιτικής της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Το 2017, σύμφωνα με τις

δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού μόλις πριν από μερι-
κούς μήνες, θα ήταν η χρονιά που «θα επιστρέψουμε στις
αγορές και ίσως πολύ νωρίτερα από τη λήξη του προγράμ-
ματος τον Αύγουστο του 2018, θα έχουμε βγει οριστικά από
τα μνημόνια».

Η πραγματικότητα είναι απολύτως διαφορετική. Σήμερα,
το ίδιο το ΔΝΤ ομολογεί την αποτυχία των «προγραμμάτων»
της τρόικας και του κουαρτέτου του οποίου αποτελεί μέρος.
Εν μέσω των διαφωνιών τους για τη βιωσιμότητα του χρέ-
ους, το μόνο στο οποίο συμφωνούν οι λεγόμενοι «θεσμοί» εί-
ναι η συνέχιση της πολιτικής της άγριας λιτότητας και των
ιδιωτικοποιήσεων σε βάθος δεκαετιών.

Στην κυβέρνηση ήδη ετοιμάζονται να υπογράψουν ξανά
όλα όσα τους υπαγορέψουν οι «δανειστές» ελπίζοντας σε
κάποια ψίχουλα από την ποσοτική χαλάρωση της ΕΕ ή κά-
ποιου τύπου επιμήκυνση του χρέους. Όμως η δυσαρέσκεια
απέναντι στις πολιτικές της λιτότητας εξακολουθεί (παρά τα
ξεπουλήματα του ΣΥΡΙΖΑ) να εκφράζεται μαχητικά και να
αναζητάει απαντήσεις προς την Αριστερά. 

Πρόκειται για μια εξέλιξη που πατάει πάνω σε τέσσερις
άξονες. 

Ο πρώτος είναι το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι από τα νο-
σοκομεία και τους δήμους μέχρι το ΔΟΛ, το Λήδρα Μάριοτ
και τον Μαρινόπουλο δεν έχουν παραιτηθεί από τη μάχη της
υπεράσπισης της δουλειάς, των μισθών, των δικαιωμάτων
τους, της δημόσιας περιουσίας. 

Ο δεύτερος είναι ο αντιρατσιστικός αγώνας έξω από τα
σχολεία και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο πλάι των
προσφύγων και των μεταναστών που στέκεται εμπόδιο στην
εφαρμογή των ρατσιστικών πολιτικών της ΕΕ, σπάζοντας το
κλίμα που επιδιώκουν να δημιουργήσουν. 

Ο τρίτος είναι η συνεχής αποκάλυψη των φασιστών στη
δίκη της Χ.Α και ο αγώνας για την απομόνωσή τους στους
δρόμους. 

Τέταρτος και εξίσου σημαντικός, είναι η ύπαρξη μιας με-
γάλης κοινωνικής – αλλά και πολιτικά οργανωμένης σε κόμ-
ματα και οργανώσεις - Αριστεράς που βρίσκεται στα αριστε-
ρά του ΣΥΡΙΖΑ. Είτε αποτελείται από εκείνα τα κομμάτια που
δεν πίστεψαν ποτέ την πολιτική του πρόταση, όπως το ΚΚΕ
ή η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, είτε από εκείνα που αποχώρησαν από το ΣΥ-
ΡΙΖΑ διαφωνώντας στον ένα ή στον άλλο βαθμό με το «μο-
νόδρομο» που έχει επιλέξει η ηγεσία του.

Εναλλακτική

Για όλο αυτόν τον κόσμο έχει σημα-
σία να ανοίξει -και ήδη αυτό έχει αρχί-
σει να συμβαίνει σήμερα- πλατιά ο διά-
λογος πάνω στην εναλλακτική λύση
που μπορεί να προβάλει απέναντι
στους μονόδρομους των μνημονίων.
Ποια είναι, τι περιλαμβάνει, πώς μπορεί
να επιτευχθεί, ποιος μπορεί να την επι-
βάλλει. 

Γι’ αυτό έρχεται την πιο κατάλληλη
στιγμή η πολιτική πρόταση της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, που την προηγούμενη Πέμπτη 9/2,
παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου
του μετώπου: «Η πολιτική πρόταση της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ αρθρώνεται σε τρεις πλευ-

ρές», αναφέρεται, «α) την κοινή δράση στο κίνημα για να
μην περάσουν οι μνημονιακές επιθέσεις της κυβέρνησης,
την αντιρατσιστική, αντιφασιστική και αντιπολεμική δράση.
β) τον ευρύτερο συστηματικό και οργανωμένο διάλογο για
τα μεγάλα ζητήματα στρατηγικής του κινήματος και της αρι-
στεράς και γ) την πολιτική συνεργασία με όσες δυνάμεις
υπάρχει πολιτική συμφωνία με βάση το αναγκαίο για την πο-
λιτική συνεργασία πολιτικό πρόγραμμα, που έχει ως στόχο
την ανατροπή της αντιλαϊκής επίθεσης του αστικού, μνημο-
νιακού μπλοκ κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου, με τη δύναμη
του εργατικού λαϊκού  κινήματος και στηρίζεται στο πλαίσιο

στόχων του αντικαπιταλιστικού προγράμματος».
Έχει τεράστια σημασία να σταθούμε σε αυτό το πρώτο

σημείο. Αν έχουμε φτάσει σήμερα να μιλάμε για δυνατότητα
ριζοσπαστικών λύσεων, είναι επειδή 8 χρόνια τώρα υπήρξαν
οι μεγάλοι αγώνες: Οι γενικές απεργίες από το 2010 μέχρι
σήμερα, το κίνημα των πλατειών, των συνελεύσεων και των
εργατικών καταλήψεων από τα υπουργεία το 2011 μέχρι τη
Χαλυβουργική το 2012 και την ΕΡΤ το 2013, οι εμπειρίες της
δράσης από τα κάτω, του εργατικού ελέγχου και αυτοδιαχεί-
ρισης. Υπήρξαν αγώνες που νικήσαν, που πέτυχαν να ανοίξει
ξανά η ΕΡΤ, αγώνες που οδήγησαν στο να παρθούν πίσω
απολύσεις. Πολιτικοί αγώνες που ανάγκασαν κυβερνώντες
και δικαστική εξουσία να ανοίξουν επιτέλους τον φάκελο της
Χ.Α. Αγώνες που γκρέμισαν κυβερνήσεις τη μία μετά την άλ-
λη, που άλλαξαν τον πολιτικό χάρτη δεκαετιών. 

Χωρίς τη συνέχιση και την κλιμάκωση αυτών των αγώνων
ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ό,τι
και να λέει και να υποστηρίζει κανείς σήμερα δεν σημαίνει τί-
ποτα. Σε αυτό το ενιαίο μέτωπο δράσης χωράνε όλοι όσοι
θέλουν να συγκρουστούν με τη λιτότητα, τις ιδιωτικοποι-
ήσεις, τον ρατσισμό, την πολεμοκαπηλεία, τον φασισμό. 

Μέσα σε μια τέτοια διαδικασία κοινής δράσης μπορεί να
αναπτυχθεί ένας γόνιμος συντροφικός διάλογος πάνω στην
εναλλακτική πρόταση και εκεί, με ζωντανό τον κόσμο των
αγώνων και της αριστεράς, χτίζονται πραγματικές πολιτικές
συμφωνίες και συνεργασίες. Το αντικαπιταλιστικό πρόγραμ-
μα που έχει διατυπώσει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι μια στερεή βάση
σε αυτήν την κατεύθυνση.

Νο 1261, 15 Φλεβάρη 2017

Ώρα για κοινή δράση της Αριστεράς

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Μαζί στον αγώνα

Ή
ταν μόλις 2010 όταν η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ πρώτη διατύπωσε το αντι-
καπιταλιστικό πρόγραμμα πά-

λης που περιελάμβανε την πρόταση
ανατροπής του μνημονίου, την μονομε-
ρή στάση πληρωμών και την διαγραφή
του χρέους, την έξοδο από το ευρώ
και τη ρήξη με την ΕΕ, την κρατικοποί-
ηση των τραπεζών με εργατικό έλεγχο.

Όταν πρωτοκατατέθηκε ήταν μια μει-
οψηφική άποψη. Η κυβέρνηση ΓΑΠ δε-
σμευόταν ότι το μνημόνιο θα είναι μια
μικρή παρένθεση, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο τότε
πρόεδρός του έλεγε ότι η απάντηση
στο ζήτημα του χρέους ήταν τα ευρωο-
μόλογα. Έξοδος από το ευρώ, την ΕΕ,
διαγραφή του χρέους – ακόμη περισ-
σότερο αντικαπιταλισμός, εργατικός
έλεγχος; Ακούγονταν, και από αρκε-
τούς παρουσιάζονταν, αν όχι γραφικά,
τουλάχιστον ακραία και υπερβολικά.

Τα χρόνια που πέρασαν οι θέσεις αυ-
τές δοκιμάστηκαν μέσα στον αχό της
ταξικής μάχης, άντεξαν, όπως και η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ. Έχουν μπολιάσει το εργατικό
κίνημα και την Αριστερά και σήμερα
κλείνοντας τον έβδομο χρόνο συνεχών
μνημονίων δεν φαντάζουν, ιδιαίτερα με-
τά την αποτυχία της «ρεαλιστικής» λύ-
σης του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο «ουτοπικές». 

Για παράδειγμα, ένα πρώτο συμπέ-
ρασμα, που ακόμη και ο πρώην υπουρ-
γός Οικονομικών Βαρουφάκης, έχει κα-
ταλήξει, είναι ότι χρειάζονται μονομε-
ρείς ενέργειες. Όπως υποστήριξε σε
άρθρο του στην ΕφΣυν η απάντηση
απέναντι στους εκβιασμούς του 2015

και τους σημερινούς είναι η «προετοι-
μασία για μονομερή αναδιάρθρωση
των ελληνικών ομολόγων που κατέχει η
ΕΚΤ και τα οποία πρέπει να αποπληρω-
θούν τον Ιούλιο (και κατόπιν)». 

Σε πρόσφατη συνέντευξη στην Εφ-
Συν ο Κώστας Λαπαβίτσας μιλάει για
τη μελέτη που συνέγραψε με τους Θό-
δωρο Μαριόλη και Κώστα Γαβριηλίδη,
και αναμένεται να παρουσιάσει, υπο-
στηρίζοντας ότι πρόκειται για μια
«πρόταση πράξης». 

Σε αυτήν σωστά αναφέρει ότι: «η
έξοδος (από την ΟΝΕ) είναι πλήρως
εφικτή και η αναταραχή που θα προκα-
λέσει είναι αντιμετωπίσιμη, αρκεί να
υπάρξει ένα μίνιμουμ αποφασιστικότη-
τας και κοινωνικής προετοιμασίας».
Ότι «θα πρέπει να τεθούν οι τράπεζες
υπό δημόσιο έλεγχο και ιδιοκτησία».
Ότι «αν τελικά ο ελληνικός λαός διαλέ-
ξει να φύγει και από την ΕΕ, τότε έχει
κάθε δικαίωμα να το κάνει».

Σε ανάλογο μήκος κύματος κινήθηκε
το συνέδριο του Αριστερού Ρεύματος
πριν μερικές μέρες με τον Παναγιώ-
τη Λαφαζάνη να τονίζει ότι ”σήμερα πε-
ρισσότερο από ποτέ γίνεται αναγκαία
η έξοδος από την Ευρωζώνη, στη βάση
ενός ριζοσπαστικού προγράμματος,
για να μπορέσει η χώρα να κατακτήσει

την κυριαρχία της, να θεμελιώσει μια
πραγματική δημοκρατία, να καταργή-
σει τα μνημόνια και τη λιτότητα και να
εφαρμόσει ένα σχέδιο παραγωγικού
μετασχηματισμού της”.

Ταξικό πρόσιμο

Το πραγματικό πρόβλημα που υπάρ-
χει σε αυτές τις προσεγγίσεις είναι ότι
δεν έχουν ταξικό πρόσημο. Ναι, η έξο-
δος από το ευρώ (και την ΕΕ) είναι
αδιαχώριστη από την ανατροπή της
πολιτικής της λιτότητας και των μνημο-
νίων. Το ίδιο και η κρατικοποίηση των
τραπεζών για να μπορέσουν να υπάρ-
ξουν τα απαραίτητα κεφάλαια που θα
βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν τα κά-
θε είδους αντίποινα που αναμφισβήτη-
τα θα υπάρξουν. 

Αλλά αυτά σημαίνουν σύγκρουση και
ρήξη με τους καπιταλιστές, όχι μόνο
των Βρυξελλών, της Νέας Υόρκης και
του Μονάχου, αλλά και τους εγχώρι-
ους και όχι αναζήτηση νέων «κοινωνι-
κών συμβολαίων» για μια «παραγωγική
ανασυγκρότηση». Σημαίνουν εργατικό
έλεγχο πάνω στις τράπεζες, σημαίνουν
δημόσια απαλλοτρίωση κάτω από τον
έλεγχο των εργαζομένων του ΔΟΛ, του
Μαρινόπουλου, του Λήδρα Μάριοτ, της
κάθε επιχείρησης που σήμερα κλείνει

αφήνοντας στην ανεργία χιλιάδες ερ-
γαζόμενους. Σημαίνουν βέβαια και
στάση πληρωμών και μονομερή δια-
γραφή όλου του χρέους.

Ένα τέτοιο μεταβατικό πρόγραμμα,
η μόνη δύναμη που μπορεί να το επι-
βάλει στην πράξη είναι η εργατική τάξη
και τα κοινωνικά στρώματα των αγρο-
τών, των νέων, των ανέργων, των χτυ-
πημένων από την κρίση φτωχών που
μπορεί να συμπαρασύρει μαζί της. Και
μπορεί να τα επιβάλει, δημιουργώντας
τους δικούς του δημοκρατικούς θε-
σμούς, χτίζοντας συμβούλια και επι-
τροπές από τα κάτω, προβάλλοντας
την εργατική δημοκρατία. Όχι παριστά-
νοντας τον φύλακα-άγγελο της σάπιας
αστικής νομιμότητας και δημοκρατίας
που τα τελευταία χρόνια έχει εξευτελι-
στεί εντός του κοινοβουλίου, αλλά πα-
λεύοντας για την ανατροπή όλων των
ταξικών θεσμών του αστικού κράτους.
Αυτό σημαίνει επανάσταση ενάντια
στους τραπεζίτες, τους εφοπλιστές και
τους βιομήχανους.  

Ένα τέτοιο παράδειγμα μπορεί να βά-
λει φωτιά σε ολόκληρη την Ευρώπη δί-
νοντας σε εκατομμύρια εργαζόμενους
και νέους την εναλλακτική ότι η απλω-
μένη δυσαρέσκεια απέναντι στις αθλιό-
τητες του νεοφιλελευθερισμού και της
σοσιαλδημοκρατίας δεν θα είναι οι κάθε
λογής ακροδεξιοί και φασίστες από τη
Λεπέν στη Γαλλία και τον Φάρατζ στη
Βρετανία μέχρι το Χόφερ στην Αυστρία
και το AfD στη Γερμανία. Όπως πολλές
φορές έχει ήδη συμβεί στην ιστορία ένα
κύμα ανατροπής από τα κάτω μπορεί να

σαρώσει τη μια χώρα μετά την άλλη, δί-
νοντας στήριγμα στις χώρες που ήδη
προχωρούν σε μια τέτοια ρήξη. Εκεί εί-
ναι πραγματικοί σύμμαχοι της εργατι-
κής τάξης της Ελλάδας.

Ζήτημα ρήξης

Οι Θέσεις του ΚΚΕ που έχουν κυκλο-
φορήσει ενόψει του 20ου Συνεδρίου
θέτουν ζήτημα ρήξης: «Το βασικό πε-
ριεχόμενο του θέματος του 20ού Συνε-
δρίου συμπυκνώνεται (…) στο καθήκον
της ανασύνταξης του εργατικού κινή-
ματος και της ανάπτυξης της κοινωνι-
κής συμμαχίας σε αντικαπιταλιστική -
αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, στην
πάλη κατά του ιμπεριαλιστικού πολέ-
μου, για την εργατική εξουσία». 

Όμως, παρά το γεγονός ότι σε μια
σειρά από χώρους εργασίας –και πολύ
σωστά- τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ δί-
νουν από κοινού τη μάχη μαζί με τους
υπόλοιπους εργαζόμενους ενάντια
στις απολύσεις, τα κλεισίματα, τις επι-
θέσεις της Χρυσής Αυγής στα σχολεία
κλπ, από τις Θέσεις απουσιάζει εντε-
λώς η τακτική του ενιαίου μετώπου της
εργατικής τάξης. 

Αντίθετα, όλες οι άλλες δυνάμεις της
Αριστεράς τσουβαλιάζονται στο «ευ-
ρωσκεπτικιστικό ρεύμα» όπου «Βασικό
ρόλο επιδιώκει να παίξει η «Πλεύση
Ελευθερίας» της Ζ. Κωνσταντοπούλου,
αλλά και ο οπορτουνιστικός χώρος των
ΛΑΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ με κάποια μικρότε-
ρα δορυφορικά τους σχήματα. Αυτά τα
κόμματα και οι ομάδες καμουφλάρουν

-με διαβάθμιση μεταξύ τους- τον ευρω-
σκεπτικισμό τους και με κάποια αντικα-
πιταλιστική συνθηματολογία, συμβάλ-
λοντας στον αποπροσανατολισμό και
τον εγκλωβισμό δυνάμει ριζοσπαστι-
κών στοιχείων σε μία εκδοχή αστικής
διαχείρισης. Συνολικά, πρόκειται για
δυνάμεις που επιδιώκουν να λειτουρ-
γήσουν ως ανάχωμα στη ριζοσπαστικο-
ποίηση και συμπόρευση λαϊκών δυνά-
μεων με το ΚΚΕ…» 

Είναι δύσκολο για την ηγεσία του
ΚΚΕ να πείσει ότι οι αγωνιστές της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ είναι ανάχωμα στη ριζοσπα-
στικοποίηση γιατί σε μια σειρά χώρους
παλεύουν μέσα στο ίδιο χαράκωμα,
την ίδια κλινική, την ίδια αίθουσα μαθή-
ματος ή δικαστηρίου με όλο τον κόσμο
που αντιστέκεται. Και είναι βέβαια άδι-
κο μια δύναμη που από το 2010 διατύ-
πωσε με σαφήνεια ένα αντικαπιταλιστι-
κό πρόγραμμα να καταγγέλλεται για
οπορτουνισμό.

Τα ζητήματα και η συζήτηση που
ανοίγει το αντικαπιταλιστικό πρόγραμ-
μα και η πολιτική πρόταση της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ δεν πρόκειται να κλείσουν. Αντίθε-
τα θα ανοίξουν όλο και περισσότερο το
αμέσως επόμενο διάστημα, όσο η κρί-
ση και οι επιθέσεις θα βαθαίνουν και η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα αδυνατεί
να δώσει λύσεις βρισκόμενη στη μέγγε-
νη από τη μια της τρόικας και από την
άλλη του εργατικού κινήματος. Σε αυ-
τήν την κατεύθυνση, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ οφεί-
λει να δώσει όλες της τις δυνάμεις.

Γιώργος Πίττας

Συνέχεια από τη σελ.4

Οι εργαζόμενοι δεν είναι αυτοί που
έφεραν την κρίση. Είναι αυτοί που θα φέ-
ρουν τη λύση. Μπορούν να λειτουργή-
σουν μόνοι τους τον χώρο εργασίας και
να βγάλουν έξω τα τσιράκια της εργοδο-
σίας. Μιας εργοδοσίας που προσπαθεί
να γλιτώσει από τα τωρινά χρέη για να
δημιουργήσει νέα. Όπως έδειξε κι ο δι-
κός μας αγώνας στην ΕΡΤ, οι τηλεορά-
σεις, οι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα και
τα σάητ μπορούν και πρέπει να συνεχί-
σουν να λειτουργούν από τους ίδιους
τους εργαζόμενους που είναι οι μόνοι
που μπορούν να εγγυηθούν την ελευθε-
ροφωνία και τη δημοκρατία”.

Ο Μάριος Λώλος, πρόεδρος της Ένω-
σης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, δήλωσε με
τη σειρά του:

“Στο ΔΟΛ εργάζονται εκτός από μι-
σθωτοί φωτορεπόρτερ που τώρα έχουν
τεράστιο πρόβλημα και δεκάδες free lan-
cer φωτορεπόρτερ, είτε με μπλοκάκια,
είτε από πρακτορεία, που κινδυνεύουν
να μην πληρωθούν ποτέ. Πρέπει όλοι οι
συνάδελφοι να καταλάβουν σε ποιά τάξη
ανήκουν και να πουν όχι στην απλήρωτη
εργασία για να γράφει ο Ψυχάρης αυτά
που γουστάρει. Διεκδικούμε την άμεση
καταβολή των δεδουλευμένων όλων των
εργαζομένων”.

“Γίνεται ένα παζάρι μεταξύ κυβέρνη-
σης και εργοδοσίας. Δεν αποκλείεται το
παζάρι αυτό να οδηγήσει σε διάσωση
των εφημερίδων χωρίς αυτό να σημαίνει
διάσωση των εργαζομένων” επισημαίνει
ο Λεωνίδας Σακκάς, πρόεδρος της Πα-
νελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων. “Προ-
σπαθούν να τυλίξουν τους εργαζόμενους
σε μια κόλλα χαρτί και να χάσουν δεδου-
λευμένα, δικαιώματα, ακόμα και τη θέση
εργασίας τους. Σε αυτή την προσπάθεια
συμβάλουν και τμήματα του εργοδοτικού
συνδικαλισμού που συντάσσονται με την
πλευρά του κάθε Ψυχάρη και προσπα-
θούν να αποκοιμήσουν τους εργαζόμε-
νους. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αγωνι-
στούν, να διαλέξουν τις μορφές πάλης
που θα φέρουν θετικό αποτέλεσμα στη
διεκδίκηση των δεδουλευμένων και τη
διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Να
μην πέσουν σε καμία παγίδα που οδηγεί
σε συστράτευση με την εργοδοσία. Δεν
πρέπει να υπάρχει καμία αγωνία για το
αν θα βγει το φύλλο από τη στιγμή που
δεν θα εξασφαλίζεται η αποπληρωμή
των δεδουλευμένων. Το Βημα και Τα Νεα
ως ναυαρχίδες της αστικής προπαγάν-
δας έχουν οικοδομήσει δημοσιογραφι-
κές καριέρες κάποιων λίγων ακριβοπλη-
ρωμένων δημοσιογράφων. Εμείς απλώ-
νουμε το χέρι σε όλους τους υπόλοιπους
απλούς εργαζόμενους του ΔΟΛ που
αποφασίζουν να σηκώσουν κεφάλι και να
τους γυρίσουν την πλάτη”. 

Σ.Μ.

Στο πλευρό των
εργαζομένων
στα ΜΜΕ

Για να πάμε πέρα από
τον ψεύτικο ρεαλισμό

Από τη συνέντευξη τύπου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Α. Δραγανίγος, Α. Βαφειάδου, Γ. Σηφακάκης

Αθήνα, 6 Οκτώβρη, Καραβάνι της Υγείας

23 Δεκέμβρη, έξω από το Χρηματιστήριο

Ενωμένοι για την καταδίκη των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής
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Η 67η Μπερλινάλε αναμενόταν
να είναι έτσι κι αλλιώς εντυπωσια-
κή. Πρόκειται για την πλέον ανερ-
χόμενη και μαζική ευρωπαϊκή κινη-
ματογραφική διοργάνωση. Παρόλα
αυτά, η επιλογή της ταινίας «Djan-
go» σχετικά με τον κιθαρίστα Τζάγ-
κο Ράινχαρτ για την πρεμιέρα του
φεστιβάλ δεν ήταν τυχαία, ήταν μια
πολιτική επιλογή και σαν τέτοια
σχολιάστηκε. ‘

Ο Τζάγκο Ράινχαρτ υπήρξε
σπουδαίος κιθαρίστας και δημιουρ-
γός που συνδύασε τη μουσική τζαζ
και το σουίνγκ με την πλούσια φολ-
κλορική παράδοση της τσιγγάνικης
μουσικής, με αποτέλεσμα έναν εκ-
πληκτικό ήχο που συνάρπαζε τα
ακροατήρια του γερμανοκρατούμε-
νου Παρισιού κατά τον Β’�Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Ο Τζάγκο ήταν τσιγ-
γάνος, περήφανος για την καταγω-
γή του αν και όχι πολιτικοποιημέ-
νος. Το 1943 ζούσε στο κατειλημ-
μένο Παρίσι χαίροντας ειδικής
συμπάθειας από την πολιτιστική
γραφειοκρατία των Ναζί, που τον
προστάτευε μέσα σε συνθήκες πο-
λύ μαύρες για τους ομόφυλούς
του τσιγγάνους, οι οποίοι σταδιακά
εκτοπίζονταν σε στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης με κατάληξη την «τελι-
κή λύση». 

Με την Αντίσταση

Όταν όμως θα του απαιτήσουν
να περιοδεύσει στη Γερμανία για
να εξυψώσει το ηθικό των φαντά-
ρων του Γ’ Ράιχ, το ποτήρι ξεχειλί-
ζει, ο Τζάγκο αρνείται και εξαφανί-
ζεται, προκαλώντας την μήνη των
ναζί. Βάζοντας τον εαυτό του να
πάρει θέση σε μια αντιπαράθεση
που τον ξεπερνούσε, ο Τζάγκο συ-
νεργάστηκε με την Γαλλική Αντί-
σταση για να διαφύγει στην Ελβε-
τία και τελικά δικαιώθηκε. Με το τέ-
λος του πολέμου, ο ίδιος και η «εκ-
φυλισμένη» μουσική του γνώρισαν
τεράστια αναγνώριση. Η ταινία,
αφιερωμένη στους τσιγγάνους και
τις τσιγγάνες που διώχτηκαν από
τον ναζισμό προκάλεσε ζωηρή συ-
ζήτηση και στη συνέντευξη τύπου
έπεσε βροχή ερωτήσεων και σχο-
λίων με παραλληλισμούς για το σή-
μερα, τον ρατσισμό, τους πρόσφυ-
γες και την άνοδο της ακροδεξιάς. 

Και ήταν μόνο η αρχή ενός φε-
στιβάλ που φιλοξενεί μεταξύ άλ-
λων τη νέα ταινία του Άκι Καουρι-
σμάκι με ήρωα έναν Σύριο πρό-
σφυγα, το Τ2 -συνέχεια του θρυλι-
κού «Trainspotting» και πλήθος ται-
νιών με άμεσο και έμμεσο πολιτικό
ενδιαφέρον (αναλυτική παρουσία-
ση σε επόμενο τεύχος της Ε.Α.).

ΜΠΕΡΛΙΝΑΛΕ

Τσιγγάνικος
αντιφασισμός Μ

ε αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων
από την Οκτωβριανή Επανάσταση, η
εταιρία New Star διοργανώνει το αφιέ-

ρωμα «100 χρόνια Οκτωβριανή Επανάσταση και
Κινηματογράφος, Επιστροφή στο μέλλον», με
προβολές στις αίθουσες «Αλκυονίς» & «Studio»,
συναυλίες και εκδηλώσεις που ολοκληρώνονται
τον Δεκέμβριο 2017.

Στο αφιέρωμα φιλοξενούνται
100 σημαντικές σοβιετικές ταινίες,
από τις οποίες οι 50 προβάλλονται
για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Οι
καθημερινές προβολές ξεκίνησαν
στις 17/1 με το κλασικό αριστούρ-
γημα του Τζίγκα Βερτόφ «Ο άν-
θρωπος με την κινηματογραφική
μηχανή», ενώ από την περασμένη
βδομάδα προβάλλεται ο «Ενδέκα-
τος χρόνος» του ίδιου.

Η New Star έχει συνηθίσει τους
θεατές σε αντίστοιχα εγχειρήματα,
μακριά από την εμπορικότητα και
το «mainstream», αλλά αυτό το
αφιέρωμα έχει ακόμα πιο ξεχωρι-
στή σημασία καθώς τιμά την Επα-
νάσταση που άλλαξε τη ροή της
ιστορίας και φέρνει το κοινό σε επαφή με την
πλούσια κινηματογραφική δημιουργία που ξε-
πήδησε από αυτήν.

Από τις πρώτες μέρες της νίκης του Οκτώ-
βρη, οι κινηματογραφιστές που τάχθηκαν με τη
μεριά της επανάστασης έβαλαν τον εαυτό τους
σε νέα σημαντικά δημιουργικά καθήκοντα. Δεν
έρχονταν από το πουθενά. Πατούσαν στην σύν-
τομη αλλά σημαντική πορεία του καλλιτεχνικού
σινεμά και στην ώθηση που έδιναν τα ρεύματα
του φουτουρισμού, του σουπρεματισμού και κυ-
ρίως του κονστρουκτιβισμού, που υμνούσε την
υλικότητα, τη δύναμη της μηχανής και της τε-
χνικής και συνδύαζε την τέχνη με την τεχνική
πρόοδο. Παρόλο που οι συνθήκες στη διάρκεια
του πολεμικού κομμουνισμού ήταν εξαιρετικά
δύσκολες (τα στούντιο είχαν καταρρεύσει, τα
αστέρια του ρώσικου σινεμά είχαν φύγει στο
εξωτερικό) και η οικονομική κατάσταση δεν επέ-
τρεπε ούτε καν την προμήθεια του σελλουλόιντ,
της ζελατίνης που τυλιγόταν στην κινηματογρα-
φική μηχανή, πολλοί καλλιτέχνες εντάχθηκαν
στο κόμμα των Μπολσεβίκων και υπηρέτησαν
έμπρακτα την επανάσταση. Οργανώθηκαν απο-
στολές, τα «προπαγανδιστικά τρένα» που ταξί-
δευαν στις περιοχές όπου εξελισσόταν ο πόλε-
μος με τους Λευκούς και έδιναν παραστάσεις,
ενημερώσεις -συνεντεύξεις τύπου υπέρ της
επανάστασης με στόχο να κερδίσουν τον κόσμο
με τη μεριά των σοβιέτ. Ο Τζίγκα Βερτόφ και ο
Λεβ Κουλεσόφ πρωταγωνίστησαν σ’αυτές και
στα «Κινο-νεντέλια», τα σοβιετικά δελτία ειδήσε-
ων, με τα οποία αμφισβήτισαν τον κατεστημένο
τρόπο παρουσίασης της επικαιρότητας και από
όπου ξεπήδησε στη συνέχεια το περιοδικό «Κι-
νοπράβντα (Κινηματογράφος –Αλήθεια)» και το
«σινεμά βεριτέ».

Όταν το 1922 ξεκίνησε και πάλι η κινηματο-
γραφική παραγωγή στην ΕΣΣΔ, δόθηκε από το
σοβιετικό καθεστώς τεράστια πολιτική και υλι-
κοτεχνική υποστήριξη στα πρωτοποριακά καλλι-
τεχνικά ρεύματα. Το 1919 ιδρύθηκε η Εθνική
Σχολή Κινηματογράφου (η πρώτη στον κόσμο).
Ο Τρότσκι δήλωνε ότι βασικός στόχος της επα-

νάστασης ήταν «η αφύπνιση της προσωπικότη-
τας των μαζών, αυτών που υποτίθεται ότι δεν
έχουν καμιά προσωπικότητα». Κι αυτό γιατί έτσι
θα αποκτήσουν τέτοια συνείδηση και αυτοπε-
ποίθηση που δεν θα ανεχθούν την ανάδειξη
οποιασδήποτε μορφής γραφειοκρατίας των λί-
γων φωτισμένων. Η αντίθετη εξέλιξη θα οδη-

γούσε στην παθητικότητα και την επανάσταση
στον εκφυλισμό.

Έτσι ενθαρρύνθηκαν προσπάθειες όπως το
Πειραματικό Εργαστήρι, η «Φάμπρικα του Εκ-
κεντρικού Ηθοποιού», αλλά και το επαναστατικό
θέατρο του Βζέβολοντ Μέγιερχολντ και το σινε-
μά του Σεργκέι Αϊζενστάιν που επανεισήγαγε
περιφρονημένες μορφές τέχνης όπως το τσίρ-
κο, το καρναβάλι, το λαϊκό πανηγύρι. Το 1924 ο
Κουλεσόφ γυρίζει το «Οι περιπέτειες του κυρίου
Ουέστ στη χώρα των Μπολσεβίκων», την πρώτη
ολοκληρωμένη μετεπαναστατική ταινία στην
ΕΣΣΔ, που ανατρέπει με σατιρικό τρόπο τα στε-
ρεότυπα των ΜΜΕ της Δύσης για τη νεοσύστα-
τη σοβιετική δημοκρατία.

Πειραματισμός

Ο πειραματισμός και οι πρωτοποριακές ανα-
ζητήσεις κυριάρχησαν όλη τη δεκαετία του �’20,
καθώς η κυβέρνηση των Μπολσεβίκων στήριζε
και χρηματοδοτούσε αυτές τις προσπάθειες,
σαν αντίβαρο στην εμπορευματοποίηση της τέ-
χνης. Ο Αιζενστάιν είναι ο γνωστότερος από αυ-
τή τη γενιά κινηματογραφιστών, με τη διάσημη
τριλογία του που αποτελείται από τις ταινίες
«Απεργία», «Θωρηκτό Ποτέμκιν» και «Οκτώ-
βρης».  

Μέχρι σήμερα θεωρούνται από τα σημαντικό-
τερα έργα στην παγκόσμια ιστορία του σινεμά
και έχουν επηρεάσει χιλιάδες καλλιτεχνών και
απλών θεατών σε όλο τον πλανήτη. Σε αυτά
πρωταγωνιστές δεν είναι λαμπερά αστέρια αλ-
λά ο «ήρωας - μάζα», οι εργάτες στην «Απερ-
γία», οι ναύτες στο «Ποτέμκιν», ο κόσμος που
κατέλαβε τα χειμερινά ανάκτορα στον «Οκτώ-
βρη». Ο Αϊζενστάιν μπόρεσε να συλλάβει και να
απεικονίσει με κινηματογραφικά μέσα την αυ-
θόρμητη δράση των εργατών, αλλά και το ρόλο
των ατόμων στην ιστορία, το ρόλο της ηγεσίας,
του καταλύτη στον «Οκτώβρη».

Ένα βασικό στοιχείο που ανέδειξε το σοβιετι-
κό σινεμά είναι η τεχνική του μοντάζ. Για τους
σοβιετικούς το μοντάζ δεν είναι διαχείριση της
εικόνας και της αφήγησης, ούτε κοπτοραπτική

σκηνών. Είναι παραγωγή και σύνθεση ενός ολό-
κληρου συγκρουσιακού υλικού που πατάει μεν
στην πραγματικότητα, αλλά σπάει την αφήγηση,
αναδεικνύει τη σύγκρουση των ιδεών και βάζει
τον θεατή να συλλογιστεί, να σοκαριστεί και να
αφυπνιστεί. Οι ταινίες των Αιζενστάιν, Πουντόβ-
κιν, Ντοβτσένκο και του Τζίγκα Βερτόφ αποτε-

λούν τα καλύτερα δείγματα αυτής
της δημιουργικής περιόδου που δυ-
στυχώς δεν κράτησε πολύ.

Ανατροπή

Η δεκαετία του �30 σηματοδότησε
την πλήρη ανατροπή. Ο Σταλινισμός
επίσημα επικράτησε το 1928, και σύν-
τομα άρχισε να επεμβαίνει στην τέ-
χνη με το δόγμα που έμεινε στην
ιστορία σαν «Σοσιαλιστικός ρεαλι-
σμός». 

Στη μορφή επρόκειτο για ρητή εν-
τολή να εγκαταλειφθεί ο «Αβαντγ-
καρντισμός» και οι πειραματισμοί για-
τί δήθεν πάσχουν από «φορμαλισμό»
και δεν είναι εύληπτα στις μάζες και
να υιοθετηθεί ένα ομοιόμορφο ύφος
παραπλήσιο με το ρεύμα του Ρεαλι-

σμού του 19ου αιώνα. Στην πράξη σήμανε το τέ-
λος κάθε ελεύθερης δημιουργικότητας, την
ίδρυση ενός και μοναδικού κρατικού οργανι-
σμού κινηματογράφου, με αυστηρή γραφει-
οκρατική διοίκηση και σκληρή λογοκρισία. Σκο-
πός του κινηματογράφου έγινε η εξύμνηση των
επιτευγμάτων της σοσιαλιστικής πατρίδας, η
εφεύρεση εξιδανικευμένων προτύπων ηρωϊκών
εργατών και η προβολή του αλάθητου του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος. Εδώ δεν χωρούσαν αμ-
φιθυμίες, αντιφάσεις, ταλαντεύσεις. 

Ο «Οκτώβρης» πετσοκόφτηκε ετεροχρονισμέ-
να για να εξαφανιστεί η φιγούρα του Τρότσκι, η
επόμενη ταινία του Αϊζενστάιν, «Το λιβάδι του
Μπεζίν» δεν επιτράπηκε να ολοκληρωθεί ποτέ, ο
«Ιβάν ο Τρομερός» του ίδιου βγήκε στα σινεμά
μετά το θάνατο του Στάλιν, το ίδιο η «Απελευθέ-
ρωση» του Ντοβτσένκο. Οι δημιουργοί έπρεπε
να προσαρμοστούν ή να χαθούν στην αφάνεια.
Ο Τζίγκα Βερτόφ δεν είχε καλύτερη τύχη. Είναι
πια γνωστό ότι η ταινία του «Τρία τραγούδια για
τον Λένιν» υπέστη χοντροκομμένη παρέμβαση
από το Σταλινικό καθεστώς στο περιεχόμενο,
αλλά και στην εντολή να εμφανίζεται ο Πατε-
ρούλης στο έργο! Ο Εκκ έμεινε παροπλισμένος
για δεκαετίες. Ο Μέγιερχολντ εκτελέστηκε στις
εκκαθαρίσεις που ακολούθησαν τις διαβόητες
δίκες της Μόσχας. 

Το αφιέρωμα φιλοξενεί έργα και από αυτή
την περίοδο, με πιο χαρακτηριστική την υπερ-
παραγωγή «Τσαπάγιεφ» των αδελφών Βασίλιεφ,
μια καθαγιασμένη απεικόνηση του λαϊκού αγω-
νιστή κατά τα πρότυπα του σοσιαλιστικού ρεα-
λισμού.

Με αυτό το κριτικό πνεύμα αξίζει να ιδωθούν
οι ταινίες που θα προβληθούν στο αφιέρωμα
για τα 100 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα
αξιέπαινο εγχείρημα, που αξίζει να στηριχτεί
γιατί χρειάζεται και σήμερα να ξανα-ανακαλύ-
ψουμε και να συζητήσουμε για τα ζητήματα που
άνοιξε η μεγάλη Ρώσικη επανάσταση, ο Λένιν, ο
Τρότσκι και οι καλλιτέχνες που δούλεψαν μαζί
τους.

Δήμητρα Κυρίλλου

Οκτωβριανή και Κινηματογράφος

Σ. Αιζενστάιν
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Ο
Κόκκινος Στρατός που πολέμησε
την αντεπανάσταση το 1918-1920
μπορεί να ξεκίνησε σχεδόν από το

μηδέν αλλά είχε πλεονεκτήματα που τελι-
κά του εξασφάλισαν τη νίκη. Ο Λ. Τρότσκι
σαν οργανωτής και ηγέτης του Κόκκινου
Στρατού τα αξιοποίησε στο μέγιστο. 

Ένα από αυτά τα πλεονεκτήματα ήταν
ο διεθνισμός, η «ψυχή» της νέας επανα-
στατικής εξουσίας και του Κόκκινου Στρα-
τού. Η επιλογή των μπολσεβίκων και του
Τρότσκι δεν ήταν να κάνουν έκκληση στη
«ρώσικη ψυχή» και στις στρατιωτικές δό-
ξες της εποχής των Τσάρων, ούτε να χτί-
σουν μια στρατιωτική υπερδύναμη όπως
θα έκανε ο Στάλιν δυο δεκαετίες μετά.
Ήταν να στηριχτούν στην βοήθεια των ερ-
γατών στη Δύση ενάντια στην ιμπεριαλι-
στική επέμβαση των «δικών τους». 

Κομμάτι αυτής της επιλογής, ήταν η
προσπάθεια να κερδηθούν οι φαντάροι
των ιμπεριαλιστικών στρατών στην επανά-
σταση. Πενήντα με εξήντα χιλιάδες
πρώην αιχμάλωτοι από τις τάξεις του γερ-
μανικού και αυστροουγγρικού στρατού
κατατάχτηκαν στα διεθνή τάγματα του
Κόκκινου Στρατού. Μαζί τους χιλιάδες κι-
νέζοι μετανάστες εργάτες που δούλευαν
σε άθλιες συνθήκες στην προεπαναστατι-
κή Ρωσία. Κι όπως έλεγε ο Λένιν σε μια
ομιλία του τον Φλεβάρη του 1920: «Με τη
διαφώτιση και την προπαγάνδα αποσπά-
σαμε από την Αντάντ τα ίδια της τα στρα-
τεύματα. Νικήσαμε τους ιμπεριαλιστές όχι
μόνο με τους στρατιώτες μας αλλά και
στηριζόμενοι στη συμπάθεια που τρέφουν
για μας οι ίδιοι οι δικοί τους στρατιώτες».

Τον Γενάρη του 1919 η κυβέρνηση του
Βενιζέλου έστειλε στρατό στην Ουκρανία
για να συνδράμει τη γαλλική στρατιωτική
επέμβαση που είχε ξεκινήσει τον Δεκέμ-
βρη του 1918. Δυο ελληνικές μεραρχίες,
της δύναμης του Α’ Σώματος Στρατού,
αποβιβάστηκαν σταδιακά στην Οδησσό
και την Σεβαστούπολη.  

Το μίσος του Βενιζέλου και
της αστικής τάξης για την
επανάσταση και τους μπολ-
σεβίκους στην Ρωσία ήταν
δεδομένο. Ένας πρόσθετος
λόγος για την συμμετοχή
στην επέμβαση ήταν και οι
φιλοδοξίες της αστικής τά-
ξης να αρπάξει κομμάτι από
τη λεία της ηττημένης Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας.
Όπως γράφει και η έκδοση της
Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ/ΓΕΣ):
«Η Ελληνική Κυβέρνησις, αποβλέπουσαν
εις την εκπλήρωσιν των εθνικών διεκδική-
σεων, ιδία εν Μικρά Ασία έχουσα δε ανάγ-
κη της ηθικής συμπαραστάσεως των Συμ-
μάχων προς υποστήριξιν αυτών, έκρινεν
ότι έπρεπε να δεχτεί την συμμετοχήν του
Ελληνικού Στρατού της εκστρατείας εις
την Ρωσίαν». 

Οι ελληνικές μονάδες είχαν βαριές
απώλειες στο δίμηνο αυτής της τυχοδιω-
κτικής εκστρατείας, 398 νεκρούς και 657
τραυματίες. Υποτίθεται ότι οι αξιωματικοί,

υπαξιωματικοί και οπλίτες ήταν διαλεγμέ-
νοι προσεκτικά για να μην επηρεαστούν
από το «μικρόβιο του μπολσεβικισμού».
Όμως, το «μικρόβιο» τους έπληξε, όπως
άλλωστε και τους Γάλλους φαντάρους και
ναύτες. Σ’ αυτό συνέβαλε η συστηματική
παρέμβαση της Ελληνικής Κομμουνιστι-
κής Ομάδας Οδησσού. Σε μια προκήρυξή
της καλούσε τους έλληνες φαντάρους: 

«Η νίκη των πολλών εναντίων των ολί-
γων είναι εξασφαλισμένη, αρκεί καθένας
να κάμει το καθήκον του.

Αδέλφια! Τα όπλα που κρατείτε στα χέ-
ρια σας μεταχειρισθήτε τα προς σωτηρίαν
ειδικήν σας και των αδελφών σας και
εναντίον του κοινού εχθρού όλων. Κάτω
τα όπλα αν πρόκειται να μολυνθούν με
αδελφικό αίμα. Ενωθείτε μαζί μας και με
τον κόκκινο στρατό της επαναστατικής
Ρωσίας που πολεμάει για την απελευθέ-
ρωσιν όλων των λαών του κόσμου.

Αν δεν θέλετε να λάβετε μέρος σ' αυτό
το ηρωικό ένδοξο έργον τουλάχιστο μη
βοηθήτε τους εχθρούς μας, εχθρούς
όλων των εργατών. Φύγετε στην πατρίδα
και αφήστε μας μονάχους να κάμωμε το
καθήκον και για σας.

Ζήτω η παγκόσμιος επανάστασις! Ζήτω
η διεθνής συναδέλφωσις της ανθρωπότη-
τος! Ζήτω ο παγκόσμιος κομμουνισμός!»

«Εξαφανισθέντες»

Από τους 240 περίπου «εξαφανισθέν-
τες» της εκστρατείας, είναι βέβαιο ότι
πολλοί έκαναν την επιλογή να περάσουν
στον Κόκκινο Στρατό. Ο αντισυνταγμα-
τάρχης Νεόκοσμος Γρηγοριάδης έγραψε:
«Τρόμαξα μια μέρα, που μου ανάφεραν
στη Σεβαστούπολη, πως ελιποτάκτησεν
ένας δεκανέας και δυο στρατιώτες - είναι
κολλητικό το παράδειγμα - τους εξελόγια-

σεν η μπολσεβίκικη προπα-
γάνδα».

Τον Απρίλη η γαλλο-ελ-
ληνική εκστρατεία στην
Ουκρανία είχε αποτύχει.
Στα τέλη του ίδιου μήνα
ξέσπασε η εξέγερση των
Γάλλων ναυτών στη Σεβα-
στούπολη. Η επιτροπή
των μπολσεβίκων στην
Οδησσό είχε φροντίσει να

έρθει από το Μάρτη σε
επαφή με φαντάρους και

ναύτες. Οι  προκηρύξεις -αυτή τη φορά
στα γαλλικά- τους καλούσαν: «Γυρίστε πί-
σω [στη Γαλλία] και παλέψτε με όλες σας
τις δυνάμεις για το μεγάλο έργο που ξεκί-
νησε η Ρώσικη Επανάσταση… Ζήτω τα
σοβιέτ των στρατιωτών και των ναυτών!» 

Στις 20 Απρίλη οι ναύτες του θωρηκτού
Φρανς αρνήθηκαν να φορτώσουν κάρβου-
νο και μετά από συνέλευση διατύπωσαν
τα αιτήματα: σταμάτημα του πολέμου
ενάντια στη σοβιετική Ρωσία, επιστροφή
στη Γαλλία. Οι ναύτες του θωρηκτού Ζαν
Μπαρτ ακολούθησαν το παράδειγμά

τους. Σύμφωνα με ένα χρονικό της εξέ-
γερσης: «Οι ναύτες αρνήθηκαν να χαιρετί-
σουν την έπαρση της γαλλικής σημαίας
στην πλώρη. Αντίθετα, στράφηκαν προς
τη πρύμνη και τραγούδησαν τη Διεθνή
ενώ η κόκκινη σημαία υψωνόταν ταυτό-
χρονα και στα δυο πλοία». 

Η εξέγερση, που απλώθηκε και σε άλλα
πλοία, τρομοκράτησε τόσο τη γαλλική δι-
οίκηση ώστε επίσπευσε την αποχώρηση
του στόλου της από τη Σεβαστούπολη. 

Βέβαια, η πορεία του Κόκκινου Στρατού
δεν ήταν μια αδιάσπαστη αλυσίδα από νί-
κες και θριάμβους. Υπέστη σοβαρές ήτ-
τες, πέρασε κρίσεις και οι επιλογές της
στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας δεν
ήταν ανά πάσα στιγμή οι ορθότερες. Ο
πόλεμος είναι τέχνη όχι δόγμα, επέμενε ο
Τρότσκι και το εργατικό κράτος έπρεπε
να τη μάθει μέσα στη φωτιά της μάχης. 

Ο Τρότσκι έγραφε τον Δεκέμβρη του
1921: «Για να χτίσουμε τον Κόκκινο Στρατό
αξιοποιήσαμε τα αποσπάσματα των κοκκι-
νοφρουρών, τους παλιούς κανονισμούς,
αγρότες αταμάνους [πολέμαρχους] πρώην
τσαρικούς στρατηγούς… Δημιουργήσαμε
έναν στρατό από τα ιστορικά υλικά που εί-
χαμε πρόχειρα, ενοποιώντας όλη αυτή την
εργασία από την σκοπιά ενός εργατικού
κράτους που αγωνίζεται να επιζήσει, να
οχυρωθεί και να επεκταθεί». 

Αυτή η αντιμετώπιση συνάντησε εμπό-
δια κι αντιρρήσεις. Το 1918-19 η «στρα-
τιωτική αντιπολίτευση» έβαλε στο στόχα-
στρο την χρησιμοποίηση των πρώην τσα-
ρικών αξιωματικών -των «ειδικών» όπως
ονομάζονταν- στη διοίκηση και την οργά-
νωση του Κόκκινου Στρατού. Ο Τρότσκι
κατηγορήθηκε ότι εισάγει «αστικές» μεθό-
δους στο Κόκκινο Στρατό. 

Η «στρατιωτική αντιπολίτευση» έγινε το
φυτώριο των γραφειοκρατών που σε μερι-
κά χρόνια θα συσπειρώνονταν γύρω από
τον Στάλιν. Όχι μόνο γιατί ήταν τότε που
ο Στάλιν άρχισε να αξιοποιεί την θέση του
για να πάρει κάτω από τις φτερούγες του
στελέχη δυσαρεστημένα απ’ τις επιλογές
του Τρότσκι (συνήθως ανίκανους, όπως ο
Βοροσίλοφ). Αλλά και γιατί το «πνεύμα»
που διαπερνούσε την «στρατιωτική αντι-
πολίτευση» προοιώνιζε την ξιπασιά και
τον στενό πνευματικό ορίζοντα που χαρα-
κτήριζε τη γραφειοκρατία που τελικά θα
έπνιγε τις παραδόσεις και τις κατακτήσεις
της επανάστασης. 

Όπως γράφει ο Τόνι Κλιφ στο δεύτερο
τόμο της βιογραφίας του Τρότσκι: «Σ’ αυ-
τή την σύγκρουση ανάμεσα στη Στρατιω-
τική Αντιπολίτευση που απέρριπτε την ευ-
καιρία της απόκτησης των γνώσεων από
τους αστικούς ειδικούς και τον Τρότσκι με
το όραμα ενός νέου κόσμου στον οποίο οι
εργάτες απορροφούν τους πολιτιστικούς
θησαυρούς αιώνων, βρίσκουμε σε εμ-
βρυακή μορφή τη μελλοντική πάλη του
Τρότσκι ενάντια στον σταλινισμό». 

Λέανδρος Μπόλαρης
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ΑΘΗΝΑ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ 
Πολιτιστικό πολύκεντρο 
δήμου Ν.Ηρακλείου, 7μμ
(Κουντουριώτου 18Α και
Νεότητος)
Ομιλητές: Νίκος Αγγελίδης,
δημοσιογράφος ΕΡΤ, Δήμη-
τρα Κυρίλλου, ΑΝΤΑΡΣΥΑ
LGBTQ+, Πάνος Γκαργκά-
νας, Εργατική Αλληλεγγύη

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΗ
Θέατρο Ελιζέ, 6.30μμ
(Νυμφαίου 12, Μετρό Μέγα-
ρο Μουσικής)
Oμιλητές: Μάκης Καβουριά-
ρης, πανεπιστημιακός, Μα-
ρία Στύλλου, Σοσιαλισμός
από τα κάτω

ΚΥΨΕΛΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΗ
Πολιτιστικό Kέντρο Δήμου
Αθήνας, 6.30μμ
(Καλογερά 18)
Ομιλητές: Λέανδρος Μπό-
λαρης, συγγραφέας, Δήμη-
τρα Κυρίλλου, ΑΝΤΑΡΣΥΑ
LGBTQ+

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΗ
Χώρος προβολών 
CINEMARIAN, 6.30μμ
(Γενναίου Κολοκοτρώνη 42)
Ομιλητές: Μιχάλης Λυμπε-
ράτος, πανεπιστημιακός,
Κατερίνα Θωίδου, Εργατική
Αλληλεγγύη, Τάσος Ανα-
στασιάδης, Συντονισμός
ενάντια στα Μνημόνια 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΗ
Δικηγορικός Σύλλογος 
Πειραιά, 7μμ
(Ηρώων Πολυτεχνείου 47)
Ομιλητές: Θανάσης Διαβο-
λάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Λέ-
να Βερδέ, Εργατική Αλλη-
λεγγύη, Πέτρος Κωνσταντί-
νου, Συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΗ
Θέατρο Ξυλοτεχνία, 6.30μμ
(Παρασκευοπούλου 
και Κ. Παλαμά)
Ομιλητές: Λέανδρος Μπό-

λαρης, συγγραφέας, Μαρία
Στύλλου, Σοσιαλισμός από
τα κάτω

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ
Εργατικό Κέντρο 
Πάτρας, 7μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας,
υπεύθυνος Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΗ
Θόλος (Πανεπιστήμιο), 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκά-
νας, υπ. εφημερίδα Εργατι-
κή Αλληλεγγύη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΗ
Συνεδριακό Κέντρο 
Περιφέρειας, 7μμ
(Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, 
Β’ oροφος)
Ομιλητής: Κώστας Πίττας,
υπεύθυνος Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΗ,
ΕΔΟΘ, 7μμ
(Προξένου Κορομηλά 51)
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκά-
νας, Εργατική Αλληλεγγύη

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΗ
Εργατικό Κέντρο 
Ξάνθης, 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελό-
πουλος, Σοσιαλιστικό Εργα-
τικό Κόμμα

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΗ 
Εργατικό Κέντρο 
Χανίων, 7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Βλασό-
πουλος, Πανεπιστημιακός
(Παν/μιο Ρεθύμνου), Γιάν-
νης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΗ
Εργατικό Κέντρο 
Ηρακλείου, 6μμ
(Λεωφ. Δημοκρατίας 10)
Ομιλητής: Κώστας Βλασό-
πουλος, Πανεπιστημιακός
(Παν/μιο Ρεθύμνου),
Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Πώς η επανάσταση νίκησε
τους ιμπεριαλιστές



Εκλογές πραγματοποιήθηκαν στο
ΣΕΛΜΑ, το σωματείο εργαζομένων
στο Μετρό της Αθήνα, οι οποίες χαρακτηρίστικαν
από τη μεγάλη άνοδο της συμμετοχής που έφτασε
τους 701 ψηφίσαντες. 

Η ανάδειξη αριστερών αγωνιστών εργαζομένων
στο νέο Δ.Σ δίνει την ελπίδα ότι το ΣΕΛΜΑ θα συνε-
χίσει στη μαχητική κατεύθυνση που έχει τα τελευ-
ταία χρόνια. 

Πρώτος με το Ενιαίο Ψηφοδέλτιο
αναδείχτηκε ο μέχρι τώρα πρόεδρος το

ΣΕΛΜΑ, Σ. Ρεβύθης, ενώ ανάμεσα στους 10 που
εκλέγονται από το ίδιο ψηφοδέλτιο συμπεριλαμβά-
νεται και ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΛΜΑ, Α. Σταμα-
τόπουλος που ηγήθηκε της ιστορικής απεργίας το
2013. Άνοδο παρουσίασε και η παράταξη που πρό-
σκειται στο ΠΑΜΕ (ΔΑΣ), η οποία εξέλεξε ένα μέλος
στο Δ.Σ.  
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Για τις 23 Φεβρουαρίου διακόπηκε η δίκη του δημάρχου
Πατρέων Κώστα Πελετίδη αφού πέρασε το ωράριο λει-

τουργίας του δικαστηρίου και δεν είχε φτάσει η ώρα της απολογίας του.
Ωστόσο ακόμα και μέχρι τις 5 το απόγευμα εκατοντάδες κόσμου περίμεναν
για ώρες έξω από το δικαστήρια της Πάτρας για να στηρίξουν τον Δήμαρχο
που δικαζόταν με την κατηγορία της “παράβασης καθήκοντος” επειδή δεν
έδωσε χώρο στους χρυσαυγίτες να κάνουν την προεκλογική τους εκστρατεία
στις εκλογές του 2015. Πρώτος κατέθεσε ο χρυσαυγίτης πρώην βουλευτής
Αρβανίτης  που είχε κάνει και την μήνυση.

Δεκάδες ήταν οι μάρτυρες υπεράσπισης του Δημάρχου ενώ δεκάδες ήταν
τα ψηφίσματα συμπαράστασης που κατατέθηκαν στο δικαστήριο. Σαν πρώτη
μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πάτρας, Κατερίνα Γεροπαναγιώτη, τονίζοντας στην κατάθεσή της πως η από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την μη παραχώρηση χώρων και γενικότε-
ρα τη μη διευκόλυνση της δράσης της Χρυσής Αυγής, από τον Δήμο Πατρέων
ήταν ομόφωνη.

Χαρακτηριστική είναι η απάντησή της, σε ερώτηση του υπόδικου στη δίκη
της ΧΑ πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, για το αν η απόφαση έβλαψε την
Χρυσή Αυγή στη διάρκεια των εκλογών: «Ωφέλησε τον Πατραϊκό λαό» είπε.

“Ο κόσμος που βρίσκεται εδώ σήμερα συγκεντρωμένος, το κάνει γιατί θέλει
να υπερασπιστεί τις ανθρώπινες αξίες, να χτυπήσει το ρατσισμό κι εκείνες τις
απόψεις που δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή της πόλης”, δήλωσε μεταξύ άλ-
λων ο Δήμαρχος Πάτρας λίγο πριν μπει στο Δικαστήριο.

Στάση εργασίας

“Από νωρίς το πρωί με στάση εργασίας και με εντυπωσιακή συμμετοχή βρέ-
θηκαν στην κινητοποίηση οι εργαζόμενοι του Δήμου της Πάτρας ενώ με στάση
εργασίας συμμετείχαν και οι εκπαιδευτικοί της πόλης. Οι εργαζόμενοι στο Δή-
μο περίμεναν το Δήμαρχο έξω από το δημαρχείο και σχημάτισαν μεγάλη μα-
χητική πορεία μαζί με τον Κ. Πελετίδη μέχρι τα δικαστήρια. Εκτός από την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ που συμμετείχε στην κινητοποίηση στο πλευρό του Κ. Πελετίδη, με
πανό βρέθηκε το ΠΑΜΕ και η ΛΑΕ ενώ πήραν μέρος αντιπρόσωποι από όλες
τις δημοτικές παρατάξεις”, ανέφερε μιλώντας στην ΕΑ ο Νεκτάριος Χάινταρ
που βρέθηκε στην κινητοποίηση με τις σημαίες της ΚΕΕΡΦΑ, πίσω από το πα-
νό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

“Η άρνηση των διευκολύνσεων στους υπόδικους νεοναζί για διεύθυνση εγ-
κληματικής οργάνωσης  χρειάζεται να προχωρήσει παντού και όχι μόνο στους
Δήμους”, τονίζεται στην ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ που στηρίζει τον Κ. Πελετί-
δη και μεταξύ άλλων τονίζει πως “είναι σκάνδαλο ότι στέλνεται στα δικαστήρια
γι αυτή του τη στάση, όταν η Βουλή ψήφισε νόμο με τον οποίο ανέστειλε την
χρηματοδότηση στην Χρυσή Αυγή”. 

“Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4203/2013, όπως αναφέρεται,
όταν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι, υπό τον μανδύα ή υπό την κάλυψη
ενός πολιτικού κόμματος, τελούνται από ηγετικά στελέχη αυτού, σοβαρές εγ-
κληματικές δραστηριότητες οι οποίες στρέφονται άμεσα κατά της ίδιας της
χώρας ή πλήττουν βάναυσα τη δημόσια τάξη αυτής, ανακύπτει ανάγκη απο-
τροπής του ενδεχομένου άμεσης ή έμμεσης κατάχρησης της κρατικής χρημα-
τοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη των ως άνω εγκληματι-
κών δραστηριοτήτων». Ανακοίνωση συμπαράστασης στο δήμαρχο Πάτρας
εξέδωσε και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Κ.Μ.

Για την 1η Νοέμβρη του 2017 αναβλήθηκε τελικά, η εκ-
δίκαση της αγωγής κατά της εκλεγμένης στο ΔΣ του Νο-

μαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ στα Χανιά, εκπαιδευτικού, Μαργαρίτας Πα-
παμηνά και των άλλων τριών Χανιωτών αντιφασιστών. 

Η δίκη των 4 είχε προγραμματιστεί για τις 8/2, αλλά αναβλήθηκε, λόγω πα-
ρέλευσης του ωραρίου. Η δίκη είναι η συνέχεια της αγωγής που έγινε από μέ-
λη της Χρυσής Αυγής για τα γεγονότα που σημειώθηκαν στις 2 Απριλίου 2013
στο λιμάνι των Χανίων στα οποία ο Βλαμάκης, ένας εκ των στελεχών της ΧΑ
εκείνη την περίοδο, κατέληξε να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. 

Σημαντική ήταν και η συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια στα Χανιά με
τους αλληλέγγυους αντιφασίστες να στέλνουν μήνυμα ενάντια στη στοχοποί-
ηση των αντιφασιστών, κρούοντας ταυτόχρονα τον κώδωνα του κινδύνου σχε-
τικά με τις προσπάθειες της ΧΑ να στήσει ξανά τα τάγματα εφόδου, απολαμ-
βάνοντας για μια ακόμη φορά ασυλία από τμήματα του κρατικού μηχανισμού.
Και τονίζουν ότι το αντιφασιστικό κίνημα δεν θα επιτρέψει να στηθεί ξανά βιο-
μηχανία διώξεων στα Χανιά, αλλά και οπουδήποτε αλλού.

Κάτω τα χέρια από
τους αντιφασίστες
ΠΑΤΡΑ

ΒΙΒΕΧΡΩΜ

ΣΕΛΜΑ

ΧΑΝΙΑ

Καθολική ήταν η συμμετοχή στην 24ωρη απερ-
γία των εργαζομένων στη Βιβεχρώμ, την Πέμπτη
9/2, στη Μάνδρα Αττικής. Αφορμή για την απεργία
στάθηκε η απόλυση εργάτη μετά την τοποθέτησή
του σε γενική συνέλευση των εργαζομένων, που
δεν άρεσε στην εργοδοσία.

Η συγκέντρωση έξω από το εργοστάσιο “πήρε
τη μορφή Γενικής Συνέλευσης χωρίς ούτε ένας
εργαζόμενος να διαβεί την πύλη του εργοστασί-
ου!” λέει η ανακοίνωση της ΟΕΧΒΕ, της συνδικα-
λιστικής ομοσπονδίας των εργατών στην χημική
βιομηχανία. Μια σειρά σωματεία της περιοχής του
Θριασίου, δήλωσαν τη συμπαράστασή τους.

“Όλοι οι εργαζόμενοι ομόφωνα αποφάσισαν να
μην επιτρέψουν να περάσει ο δρόμος της τρομο-
κρατίας που έχει επιλέξει ο Διευθύνοντας Σύμβου-
λος κ.Προβατάς. Κοινή διαπίστωση είναι ότι επι-
λέχθηκε ένας δρόμος τρομοκρατίας που στοχεύει
στην κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομέ-
νων”, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Συγκέντρωση στις 9πμ στο
υπουργείο Εργασίας καλεί το Σω-

ματείο Μισθωτών Τεχνικών την Πέμπτη 16 Φλεβά-
ρη στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που πραγ-
ματοποιεί από τις 9πμ έως τις 12μες για το ασφα-
λιστικό και το ζήτημα με τα «μπλοκάκια».

Στην ανακοίνωσή του το ΣΜΤ καταγγέλλει τον
αντι-ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου, ενώ για το
ζήτημα με τα μπλοκάκια αναφέρει ότι και νέα εγ-
κύκλιος του υπουργείου δικαιολογεί την αμοιβή
με μπλοκάκι παρά την εξαρτημένη σχέση εργα-
σίας που έχει η πλειοψηφία των εργαζόμενων. 

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η κυβέρνηση από τη
μία αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι ‘’η καλυμμένη
παροχή εξαρτημένης εργασίας από έναν εργαζό-
μενο που εμφανίζεται ως αυτοαπασχολούμενος
συνιστά παράνομη πρακτική’’, από την άλλη όμως
δεν καταργεί το μπλοκάκι στην εξαρτημένη σχέση
εργασίας. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση μέ-
σω της εγκυκλίου νομιμοποιεί και διαιωνίζει την
αμοιβή με ‘’δελτίο παροχής υπηρεσιών’’, που υπο-
κρύπτει σχέση εξαρτημένης μισθωτής εργασίας».  

ΣΜΤ

Την απελευθέρωση του Γ. Πο-
λύμερου θεραπευόμενου στο
πρόγραμμα του 18 ΑΝΩ ζητά το
"Σωματείο Υποστήριξης του κοι-
νωνικού και επιστημονικού έργου
του 18 ΑΝΩ"  συμπληρώνοντας
ότι “η θέση των εξαρτημένων δεν
είναι στη φυλακή. Είναι στην απε-
ξάρτηση και στη μάχη για τη
ζωή”. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση
«Ο Γιώργος Πολύμερος, 38 χρό-
νων, μέλος της Κοινωνικής Επα-
νένταξης του 18 ΑΝΩ και μαθη-
τής του σχολείου του 18 ΑΝΩ,
παρουσιάστηκε στις 3/2/2017 στο
ΑΤ Αιγάλεω για να δώσει το "πα-
ρών". Εκεί κρατήθηκε, χωρίς να
του γνωστοποιηθεί ο λόγος της
κράτησής του. Αργότερα του
ανακοινώθηκε ότι θα οδηγηθεί
στις φυλακές Κορυδαλλού μέχρι
να δικαστεί (με κατηγορίες που
αφορούν την εποχή που ήταν στη
χρήση). Αυτή η ενέργεια βάζει σε
κίνδυνο τη θεραπεία απεξάρτη-
σης αυτού του νέου ανθρώπου,
δημιουργεί κινδύνους υποτροπής
και μ' αυτό τον τρόπο θέτει σε
κίνδυνο την ίδια την ζωή του.

Στη σημερινή εποχή της κοινω-
νικής και οικονομικής κρίσης και
της αύξησης της διάδοσης των

ναρκωτικών και των εξαρτήσεων
κάθε τύπου, η Πολιτεία οφείλει να
δημιουργεί όλες τις προϋποθέ-
σεις για να προσελκύονται οι
εξαρτημένοι στα θεραπευτικά
προγράμματα και να ολοκληρώ-
νουν κανονικά την απεξάρτησή
τους και το σχολείο τους και να
επανεντάσσονται ισότιμα στο κοι-
νωνικό σύνολο. Όμως αυτό που
συμβαίνει σήμερα είναι το ακρι-
βώς αντίθετο. Αυτοί που βρί-
σκουν το κουράγιο και παίρνουν
την απόφαση να απεξαρτηθούν
βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν
αμείλικτο κατασταλτικό μηχανι-
σμό που διακόπτει τη θεραπεία

τους και τη φοίτησή τους και
τους οδηγεί στη φυλακή.

Απαιτούμε την άμεση απελευ-
θέρωση του Γιώργου Πολύμερου.
Ζητάμε από τους φορείς της απε-
ξάρτησης και ολόκληρη την κοι-
νωνία, που αγωνίζεται να αντιμε-
τωπίσει τις συνέπειες της κρίσης
στη ζωή όλων, να σταθεί στο
πλευρό του Γιώργου Πολύμερου
και του 18 ΑΝΩ και να δώσει μαζί
τους τη μάχη για την ελευθερία,
για τις αξίες μιας ζωής χωρίς ου-
σίες και χωρίς χειραγώγηση. Κα-
λούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης
αλλά και τον Υπουργό Παιδείας
να πάρουν θέση”.

18 ΑΝΩ «Η θέση των εξαρτημένων 
δεν είναι στη φυλακή»

Πανεργατική απεργία
27 Νοέμβρη 2014
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Την Τετάρτη 8/2 πραγματοποιήθηκε στο Εργα-
τικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης ανοιχτή σύσκεψη
του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια. 

Την συζήτηση άνοιξε ο Γιώργος Αρχοντόπου-
λος, πρόεδρος του Σωματείου της ΕΥΑΘ, ο οποί-
ος περιέγραψε το πώς κατάφεραν να σταματή-
σουν την ιδιωτικοποίηση, ενώ αναφέρθηκε και
στην μάχη της προηγούμενης περιόδου για την
υπογραφή νέας καλύτερης συλλογικής τους
σύμβασης. Όπως εξήγησε, σαν Σωματείο ετοιμά-
ζονται για τη νέα μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν κάνει
πίσω σε καμιά από τις μνημονιακές δεσμεύσεις.
Στις προετοιμασίες τους έχουν έρθει σε επαφή
με τους συναδέλφους τους από το ΣΕΚΕΣ στην
ΕΥΔΑΠ της Αθήνας αλλά και με πολλούς συνα-
δέλφους τους σε διάφορες δημοτικές επιχειρή-
σεις σε όλη τη χώρα.

Παράδοση αγώνων

Η Φανή Γουργούρη από το λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης και Γ.Γ. της ΟΜΥΛΕ, αφού αναφέρθηκε
στην μεγάλη παράδοση αγώνων που έχουν στο
χώρο, εξήγησε τις δυσκολίες και τα διάφορα
προβλήματα συντονισμού και την προσπάθεια
συγκρότησης του κοινού μετώπου πάλης όλων
των εργαζόμενων στο λιμάνι. Όπως εξήγησε,
ετοιμάζονται να δώσουν ακόμα μια μεγάλη μάχη
αφού, όπως έμαθαν και από τα δημοσιεύματα
της προηγούμενης εβδομάδας, η κυβέρνηση έχει
δημοσιοποιήσει την 25η Μάρτη ως τη νέα ημερο-
μηνία που θα γίνει ξανα ο διαγωνισμός για το ξε-
πούλημα του λιμανιού. 

Στην τοποθέτησή του ο Γιάννης Κούτρας, ανα-
πληρωτής γραμματέας της ΕΝΙΘ, μίλησε για την
κατάσταση στα νοσοκομεία, τις μάχες της προ-
ηγούμενης περιόδου και τους αγώνες που έρ-
χονται για μόνιμες προσλήψεις, ενώ από την
πλευρά μου μίλησα για τις τεράστιες ελλείψεις
προσωπικού και τις προσπάθειες ιδιωτικοποί-
ησης ολόκληρων κομματιών των δημοτικών υπη-
ρεσιών.

Στη συνέχεια το λόγο πήραν η Κατερίνα Αβρα-
μίδου από το ΨΝΘ, η Δήμητρα Κομιανού από τον
ΟΑΣΘ, ο Κώστας Τορπουζίδης από την Εναλλα-
κτική Πρωτοβουλία Δικηγόρων, ενώ αίσθηση
έκανε και η τοποθέτηση του Παλαιστίνιου φοιτη-
τή στη Σχολή Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
Γιώργου Μπούλου ο οποίος ως μέλος του Συνδέ-
σμου Παλαιστίνιων Β. Ελλάδας μίλησε για το Πα-
λαιστινιακό και την κατάσταση όπως διαμορφώ-
νεται μετά την εκλογή του Τραμπ.

Η σύσκεψη κατέληξε στο ότι πρέπει να βγει
αφίσα και υλικό ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και
να οργανωθούν περιοδείες και εξορμήσεις σε
διάφορους χώρους. Αποφασίσαμε πως πρέπει
να ξαναβρεθούμε με ακόμα πιο διευρυμένη σύν-
θεση και κόσμο από καινούριους χώρους, ενώ
τονίσαμε την αναγκαιότητα συντονισμού με πα-
ρεμβάσεις και παρουσία σε ό,τι πρόγραμμα απο-
φασίσει ο καθένας στο δικό του χώρο.

Νίκος Χατζάρας
μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζόμενων 

Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Συντονισμός
Ενάντια 
στα Μνημόνια 
στη Θεσσαλονίκη

Σε πανελλαδική στάση εργασίας από τις
12μες έως το τέλος του ωραρίου και συγ-
κέντρωση στο κτίριο του Οργανισμού Ερ-
γατικής Κατοικίας (Σολωμού 60 και Πατη-
σίων) στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 15
Φλεβάρη καλεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος
υπαλλήλων ΟΑΕΔ-τ.ΟΕΕ-τ.ΟΕΚ. Οι εργαζό-
μενοι, πέντε χρόνια μετά το κλείσιμο του
ΟΕΚ, παλεύουν για την επανασύσταση του
Οργανισμού. Την κινητοποίηση στηρίζει και
η ΑΔΕΔΥ. 

Τα αιτήματα των εργαζόμενων όπως ανα-
φέρονται στην ανακοίνωση-κάλεσμα στην
κινητοποίηση είναι τα εξής: «Απαιτούμε και

διεκδικούμε: Άμεση επανασύσταση των
ΟΕΚ και ΟΕΕ. Κατασκευή εργατικών κατοι-
κιών. Πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου.
Ρυθμίσεις όλων των δανείων του ΟΕΚ. Άμε-
ση επισκευή, κλήρωση και διάθεση όλων
των κατοικιών ΟΕΚ στους δικαιούχους του.
Χορήγηση άτοκων επισκευαστικών δανεί-
ων. Κατασκευή φοιτητικών εστιών σε όλη
την Ελλάδα. Ενεργειακή αναβάθμιση όλων
των εργατικών κατοικιών και ικανοποίηση
των αιτημάτων των κατοίκων του ηλιακού
χωριού.

Εκπόνηση εκδρομικών προγραμμάτων
και προγραμμάτων παροχής δελτίων αγο-
ράς βιβλίων καθώς και θεατρικών εισιτη-
ρίων. Προσλήψεις προσωπικού στους βρε-
φονηπιακούς σταθμούς για τη δωρεάν φι-
λοξενία 700 επιπλέον βρεφών και νηπίων
και λειτουργία των ετοιμοπαράδοτων βρε-
φονηπιακών παιδικών σταθμών σε Καρδί-
τσα, Καβάλα, Αργοστόλι και Χαϊδάρι για τη
φιλοξενία επιπλέον 400 παιδιών.

Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
του ΟΕΚ και ΟΕΕ. Άμεση απόδοση όλων
των οφειλόμενων του ΙΚΑ και διάθεση των 
346 εκ. � αποθεματικών του ΟΕΚ και ΟΕΕ
σε προγράμματα στέγασης και μέριμνας». 

Τη Δευτέρα 13/2 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η απερ-
γία των συμβασιούχων της Υπηρεσίας Ασύλου. Απέργησαν 221 συ-
νάδελφοι πανελλαδικά, συμμετοχή 70%, με αποτέλεσμα την υπο-
λειτουργία λόγω απόλυτης ή συντριπτικής συμμετοχής στα γρα-
φεία σε κάποια νησιά αλλά και στην Αττική. Ο Σύλλογος των μόνι-
μων συναδέλφων είχε προκηρύξει 3ωρη στάση εργασίας στην
έναρξη του ωραρίου κι έτσι η Κεντρική Υπηρεσία στην Κατεχάκη
άνοιξε μετά το τέλος της στάσης τους. Στη Χίο το νομαρχιακό τμή-
μα της ΑΔΕΔΥ προκήρυξε στάση εργασίας σε συμπαράσταση. 

Την αλληλεγγύη του εξέφρασε και το σωματείο εργαζομένων
του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Συγκεντρώσεις
με πολύ καλή συμμετοχή έγιναν στη Λέσβο στο κτίριο της Περιφέ-
ρειας και στην Αθήνα στο Υπουργείο Μετανάστευσης στην Κλαυθ-
μώνος, όπου έγινε συνάντηση με τον υφυπουργό Μπαλάφα. Ο
υφυπουργός μας είπε ότι δεν είχε ενημέρωση και επί της ουσίας
δε δεσμεύτηκε ούτε για την άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων,
ούτε για την ανανέωση των συμβάσεων, ούτε για τις συνθήκες ερ-
γασίας. Στη συνέχεια έγινε συνέλευση που αποφασίστηκε να ζητη-

θεί νέα συνάντηση με τον Υπουργό μέχρι τις 22/2 στην οποία να
δεσμευτεί σε σχέση με τα αιτήματα, ειδάλλως θα κλιμακώσουμε
τις απεργιακές κινητοποιήσεις. 

Λουκάς Θεοτοκάτος

Με τις εκλογές για νέο ΔΣ
και αντιπροσώπους στη ΓΣΕΕ

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 30ου
Έκτακτου Συνεδρίου του ΕΚΑ. Πρώτη δύνα-
μη αναδείχτηκε ξανά η ΔΑΣ, παράταξη που
στηρίζεται από το ΠΑΜΕ, ενώ η Αγωνιστική
Ταξική Ενότητα (στην οποία συμμετέχουν τα
μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ) εξέλεξε ένα μέλος στο
ΔΣ και δύο αντιπροσώπους για το επόμενο
συνέδριο της ΓΣΕΕ. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως
εξής: Ψήφισαν 1203. 'Εγκυρα 1196. Για το
ΔΣ πήραν: ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) 322 ψήφους και 9
έδρες, ΕΑΚ (ΣΥΡΙΖΑ-τμήμα της ΛΑΕ-Φωτό-
πουλος) 273 ψήφους και 7 έδρες, ΠΑΣΚΕ
204 ψήφους και 6 έδρες, Νέα Πορεία (διά-
σπαση της ΔΑΚΕ) 128 ψήφους και 3 έδρες,
ΔΑΚΕ 119 ψήφους και 3 έδρες, ΕΜΕΙΣ (διά-
σπαση της ΠΑΣΚΕ) 59 ψήφους και 2 έδρες,
Αγωνιστική Ταξική Ενότητα 51 ψήφους και 1
έδρα, Ρεσάλτο (ΛΑΕ) 27 ψήφους, ΑΡΠΕ (ΣΥ-
ΡΙΖΑ) 9 ψήφους και ΕΚΕ 4 ψήφους. 

Για τους αντιπροσώπους στη ΓΣΕΕ, πή-
ραν: ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) 51 ψήφους και 4 αντιπρο-
σώπους, ΕΑΚ (ΣΥΡΙΖΑ-τμήμα της ΛΑΕ-Φω-
τόπουλος) 41 ψήφους και 3 αντιπροσώ-
πους, ΠΑΣΚΕ 35 ψήφους και 3 αντιπροσώ-
πους, ΔΑΚΕ 41 ψήφους και 4 αντιπροσώ-
πους, ΕΜΕΙΣ (διάσπαση της ΠΑΣΚΕ) 27 ψή-
φους και 2 αντιπροσώπους, Αγωνιστική Τα-
ξική Ενότητα 21 ψήφους και 2 αντιπροσώ-
πους, Νέα Πορεία (διάσπαση της ΔΑΚΕ) 14
ψήφους και 1 αντιπρόσωπο, Ρεσάλτο (ΛΑΕ)
8 ψήφους, ΑΡΠΕ (ΣΥΡΙΖΑ) 3 ψήφους.

ΕΚΑ

OEK

Για τις 19 Δεκέμβρη 2017 ανα-
βλήθηκε η δίκη των 12 φοιτητών
του Φυσικού του Ηρακλείου
Κρήτης, που διώκονται ποινικά
για την συμμετοχή τους σε κινη-
τοποίηση που καλούσε ο Φοιτη-
τικός τους Σύλλογος το 2011, στα πλαί-
σια των καταλήψεων ενάντια στο νόμο
Διαμαντοπούλου. Μαζική συγκέντρωση
φοιτητικών συλλόγων, σωματείων και
φορέων με αίτημα την αθώωσή τους έγι-
νε την Παρασκευή 10/2 έξω από το δικα-
στήριο πριν ανακοινωθεί η αναβολή.
Ακολούθησε πορεία στο κέντρο του
Ηρακλείου.

“Το Πανεπιστήμιο Κρήτης με μία άθλια
και γεμάτη ψεύδη ανακοίνωση της Συγ-
κλήτου, στις 5μμ την ημέρα πριν τη δίκη,
προσπάθησε να εκθέσει τους φοιτητές
μπροστά στο δικαστήριο”, αναφέρει
ανακοίνωση του ΣΕΚ στις σχολές, “Η
ανακοίνωση προδικάζε εμμέσως την
απόφαση του δικαστηρίου ζητώντας η
καταδίκη των φοιτητών, να μη γίνει με
την ανωτάτη των ποινών!! Στο τέλος της
η ανακοίνωση επέρριπτε αόριστα ευθύ-

νες περί βίας, καθώς και φυλετικής, θρη-
σκευτικής σεξουαλικής και πολιτικής μι-
σαλοδοξίας.

Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θράσος
της Συγκλήτου στην προσπάθειά της να
καταστείλλει τον φοιτητικό συνδικαλι-
σμό, να εξομοιώνει φοιτητές που πα-
λεύουν για τον δημόσιο και δωρεάν χα-
ρακτήρα της Παιδείας με τους νεοναζί.
Το φοιτητικό κίνημα έχει δώσει και συνε-
χίζει να δίνει σκληρές αντιφασιστικές μά-
χες καθημερινά, με πιο πρόσφατο παρά-
δειγμα τους 9 φοιτητές της Ξάνθης που
διώκονται για την αντιφασιστική τους
δράση. Καταδικάζουμε λοιπόν, με τον
πιο έντονο τρόπο τη στάση της διοίκη-
σης του Πανεπιστημίου και καλούμε κά-
θε καθηγητή/τρια που εναντιώνεται στην
ποινική δίωξη των φοιτητών, να πάρει
ανοιχτά θέση να λήξει άμεσα η ποινική
δίωξη των φοιτητών”.

Αναβολή 
για τους 12 
του Φυσικού
Κρήτης

ΥΠ. ΑΣΥΛΟΥ Επιτυχημένη απεργία

Νέα από τους χώρους

Απεργιακή συγκέντρωση συμβασιούχων Υπ. Ασύλου, 13/2

Ηράκλειο, 10/2



ΧΑΛΑΝΔΡΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 καφέ Big Mouth 8μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 καφέ Big Mouth 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 καφέ Vocal 8μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 καφέ Vocal 8μμ
Ταξικοί αγώνες στη Γαλλία του 1848
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 καφέ Vocal 8μμ
Η ημέρα των γυναικών
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Vocal 8μμ
Υπήρχε αντιφασιστικός αγώνας στη
γερμανική κατοχή;
Ομιλητής: Πάνος Πόλκας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 καφέ Κρίκος 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 καφέ Τρίπορτο (Παρα-
μυθίας & Αρτεμησίου) 7μμ
Οι αντιστάσεις στον Α’Παγκόσμιο Πό-
λεμο και οι επαναστάσεις 1917-1918
Ομιλητής: Φοίβος Πουλτσιάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 καφέ 1968 (στοά Θη-
σεως και Αγ.Παντων) 7.30μμ
Τα διδάγματα της Συριακής Επανάστασης
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 
στέκι αριστερής κίνησης 6.30μμ
Παντελής Πουλιόπουλος: δημοκρατική ή
σοσιαλιστική επανάσταση στην Ελλάδα;
Ομιλητής: Μάριος Μέρτικας

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης – άσυλο και στέγη στους πρό-
σφυγες – οργανώνουμε τις 18 Μάρτη
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 
Μεγαλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέν-

τρωσης – άσυλο και στέγη στους πρό-
σφυγες – οργανώνουμε τις 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 
καφέ Mr.Coffee (Σισσυφου 4) 7μμ
Τα διδάγματα της Συριακής επανάστασης
Ομιλητής: Κώστας Λαππας

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 
στεκι (Ρήγα Φερραιου) 5.30μμ
Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης – άσυλο και στέγη στους πρό-
σφυγες – οργανώνουμε τις 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή 
του Ντόναλντ Τραμπ
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 Sweet Home 7.30μμ
Διαγράψτε το χρέος
Ομιλήτρια: Φωτεινή Τσαμούρη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ, 7μμ
Ρωσία  1917, πως νίκησε 
η επανάσταση
Ομιλητής: Αρης Παναγιωτίδης

ΧΑΝΙΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Όχι στην Ευρωπη φρούριο – πώς οργα-
νωνουμε τις 18 Μαρτη
Ομιλητης: Σεραφείμ Ρίζος
•ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η πάλη για την απελεύθερωση 
των γυναικών
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Οι αντιστάσεις στον Α’Παγκοσμιο Πό-
λεμο και οι επαναστάσεις 1917-1918
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 καφέ Πολύκεντρο

6.30μμ
Τα διδάγματα της Συριακής επανάστασης
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΞΑΝΘΗ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 Φίλοιστρο 7μμ
Τρότσκι, η αυτοκριτική του πιο λαμπρού
«ανένταχτου» 
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 Φίλοιστρο 7μμ
Η κρίση της Ε.Ε. και η αντικαπιταλιστική
εναλλακτική 
Ομιλητής: Γιάννης Πατζανακίδης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 Φίλοιστρο 7μμ
Πώς νίκησαν οι εργάτες 
στην επανάσταση;
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 καφέ Γιωτης 8μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Τραμπ
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 κυλικείο πολιτιστικού
κέντρου «Χρ.Τσακίρης» 7μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 καφέ Di Capitano 7μμ
Τα διδάγματα της Συριακής επανάστασης
Ομιλητής: Φώτης Ταμπακόπουλος

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 καφέ Νότος 7.30μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Γιώργος Μαυρίδης

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 δημαρχείο 6.30μμ
25 χρόνια Μάαστριχτ
Ομιλήτρια: Κατερινα Θωίδου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Τρότσκι, η αυτοκριτική του πιο λαμπρού
«ανένταχτου» 
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Τα διδάγματα της Συριακής επανάστασης
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/2 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Οι αντιστάσεις στον Α’ Παγκοσμιο Πό-
λεμο και οι επαναστάσεις 1917-1918

Ομιλητής: Λευτέρης Μπάνος

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 16/2 ΕΛΜΕ (Γκραβα) 7μμ
Τρότσκι, η αυτοκριτική του πιο λαμπρού
«ανένταχτου» 
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/2 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Τρότσκι, η αυτοκριτική του πιο λαμπρού
«ανένταχτου» 
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 16/2 καφέ Ποετα 8μμ
Η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/2 Φιλοσοφική 7μμ
Η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασιου

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 16/2 καφέ Τσίου (απέναντι
νομαρχία) 7μμ
Μπορούμε να κανουμε τη νέα χρόνια
καλύτερη;
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 16/2 Θόλος 7μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Τα διδάγματα της Συριακής επανάστασης
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 16/2 καφέ Ξύλινη Βέσπα
(Ζίννη 30) 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΒΥΡΩΝΑΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 16/2 καφέ Υγιεινο 6.30μμ
Διαγράψτε το χρέος
Ομιλητής: Αρης Αναστασίου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 16/2 Σύλλογος Ιμβρίων 8μμ
Τα διδάγματα της Συριακής επανάστασης

Ομιλητής: Νίκος Φούρλας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 16/2 καφέ Quiz 7μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστακη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 16/2 καφέ Κρόκος 8μμ
Η φασιστική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/2 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Τρότσκι, η αυτοκριτική του πιο λαμπρού
«ανένταχτου» 
Ομιλητής: Θάνος Βυνιάς

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/2 καφέ Σκαντζόχοιρος
6.30μμ
Τα διδάγματα της Συριακής επανάστασης
Ομιλητής: Νίκος Αναστασίου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 καφέ Βαβέλ 8μμ
Οι αντιστάσεις στον Α’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο και οι επαναστάσεις 1917-1918
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

Στιςσχολές
ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 16/2 αιθ. Β2, 2ΜΜ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΑΣΚΤ

ΠΕΜΠΤΗ 24/2 αιθ. Γραμμικού σχεδίου 12μ
Τα διδάγματα της Συριακής επανάστασης
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου
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ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 16/2
ΜΕΝΙΔΙ πλ. Αγ.Βλάσση 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/2
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 6μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλατεία Αγ. Ιερόθεου 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου & Τσιμισκή 7μμ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ.Θεράποντα 7μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκη του Βούλγαρη 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/2
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ.Ολυμπίου 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 11πμ 
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι» πεζόδρ. Εθν. Αντίστασης 12μ 
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου & Γαλατσίου 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12.30μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 12μ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12.30μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12.30μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Χαλανδρίου 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12.30μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μ
ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φερραίου 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 12μ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11.30πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ Πηγάδι 11πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αγ.Λαμπράκη 10.30πμ

Στιςσχολές
ΝΟΠΕ Τετάρτη 11πμ και Παρασκευή 12μ
ΑΣΚΤ Πέμπτη 11πμ
ΦΛΣ Παρασκευή 11πμ
ΠΑΝΤΕΙΟ καθημερινά 11πμ
ΤΕΙ Αθήνας Δευτέρα 11πμ και Τρίτη 11πμ

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.

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

Τ.Ε. Ν.ΙΩΝΙΑΣ - Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 
Πνευματικό Κέντρο Ν.Χαλκιδώνας 7μμ
Συνέλευση

Τ.Ε. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2  
Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 7μμ
Η πολιτική πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλητές: 
Κώστας Παπαδάκης, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
Σπύρος Αλεξίου, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ



Ή
ταν 7 Φλεβάρη του 1992 όταν στο
Μάαστριχτ, μια μικρή κωμόπολη της
Ολλανδίας, οι δώδεκα χώρες που

συγκροτούσαν την ΕΟΚ (Ευρωπαϊκή Οικονομι-
κή Κοινότητα) υπέγραφαν τη Συνθήκη μετεξέ-
λιξής της σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν γυρίσει
κανείς πίσω εκείνες τις μέρες, περίσσευαν οι
πανηγυρισμοί και οι ψεύτικες ελπίδες για την
“ευρωπαϊκή ολοκλήρωση”.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ θα έβαζε στο
χρονοντούλαπο της ιστορίας τις αντιπαραθέ-
σεις ανάμεσα στα κράτη της Ευρώπης, προ-
σφέροντάς τους ενιαία εξωτερική πολιτική,
κοινό στρατό και “λύση” στα αδιέξοδα της οι-
κονομίας. Η απελευθέρωση των αγορών θα
ήταν ευκαιρία για τις ισχυρές οικονομίες να
απλωθούν χωρίς φραγμούς. Για τους ασθενέ-
στερους θα άνοιγε η προοπτική της “σύγκλι-
σης”, η ελπίδα δηλαδή ότι οι οικονομίες τους
θα φτάσουν σταδιακά στο ίδιο επίπεδο με
τους υπόλοιπους. Οι υποσχέσεις για εξίσωση
μισθών, συντάξεων και άλλων κοινωνικών πα-
ροχών των πιο αδύναμων οικονομιών στα επί-
πεδα των πιο δυνατών πατούσαν πάνω στην
προοπτική του κοινού νομίσματος, του ευρώ,
το οποίο ήρθε τελικά λιγότερο από μια δεκαε-
τία αργότερα.

Η ίδια προπαγάνδα κυριαρχούσε και στην
Ελλάδα. Η συνθήκη του Μάαστριχτ ήταν η
“Ευκαιρία της Ελλάδας στην Ευρώπη”. Η χώ-
ρα δεν έπρεπε να μείνει έξω από τη διαδικασία
της ευρωπαϊκής ενοποίησης, δεν έπρεπε να
χάσει την ευκαιρία της “σύγκλισης” που θα
έφερνε η κοινή πορεία και το κοινό νόμισμα,
έλεγαν όχι μόνο η κυβέρνηση του Μητσοτάκη
τότε αλλά και το ΠΑΣΟΚ και ο Συνασπισμός.
‘Όταν στα τέλη Ιούλη του 1992 η Συνθήκη ήρ-
θε προς επικύρωση στη Βουλή, η πλειοψηφία
ήταν συντριπτική. 286 “ναι” και μόλις 8 “όχι”
καταγράφηκαν.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά, βέβαια, το δόγμα
της “ευρωπαϊκής ενοποίησης” ακούγεται μόνο
σαν ανέκδοτο. Η κρίση, οικονομική και πολιτι-
κή, συγκλονίζει το οικοδόμημα της ΕΕ. Μία
από τις χώρες πυλώνες της, η Βρετανία, βρί-
σκεται σε διαδικασία εξόδου μετά την επικρά-
τηση του BREXIT στο δημοψήφισμα του περα-
σμένου καλοκαιριού. Το ίδιο το παραδοσιακό
διευθυντήριο Γερμανίας-Γαλλίας-Ιταλίας συγ-
κλονίζεται από κόντρες αναμεταξύ τους και
εσωτερικές κρίσεις.

Ένωση των αφεντικών

Η πραγματικότητα είναι ότι, παρά τα παχιά
λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και πιο πριν από
αυτήν η ΕΟΚ, δεν ήταν ποτέ το κοινό “σπίτι των
λαών” αλλά η ένωση των αφεντικών σε βάρος
της εργατικής τάξης και των φτωχών. Η λογική
της “ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης” ήταν ότι οι ευ-
ρωπαίοι καπιταλιστές θα έβαζαν σε ένα βαθμό
στην άκρη τους ανταγωνισμούς μεταξύ τους,
ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν με καλύτε-
ρους όρους στην διεθνή αρένα. Για να γίνει
όμως αυτό χρειαζόταν όλοι μαζί να κάνουν τις
οικονομίες τους πιο “ανταγωνιστικές”.

Όχι τυχαία, το Μάαστριχτ έβαζε τέσσερις
όρους στις χώρες που ήθελαν να ενταχθούν
στο νέο νόμισμα. Να ρίξουν τον πληθωρισμό,
να μειώσουν το δημόσιο χρέος και τα κρατικά
ελλείμματα, να μην κάνουν υποτιμήσεις μέχρι
να εφαρμοστεί το ευρώ και τέλος να κρατή-
σουν χαμηλά τα επιτόκια. Το ποιος πλήρωσε
αυτούς τους όρους είναι πλέον γνωστό. Όχι
μόνο δεν άνοιξαν μεγαλύτερες δυνατότητες
για τους εργάτες μέσα σε κάθε χώρα, αλλά

αντίθετα σήμαιναν χτύπημα μισθών και συντά-
ξεων, περικοπές και ιδιωτικοποιήσεις.

Η περιβόητη “σύγκλιση” όχι μόνο δεν επε-
τεύχθη αλλά γιγαντώθηκε η απόκλιση σε όλα
τα επίπεδα. Η πορεία των μισθών στην Ελλάδα
είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα. Σύμφωνα
με την Ετήσια ‘Εκθεση για την Ελληνική Οικο-
νομία και την Απασχόληση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για
το έτος 2007 (που βασίζεται στα στοιχεία της
Eurostat): “Από την σύγκριση των κατώτατων
μηνιαίων μισθών σε ευρώ, προκύπτει ότι οι
αποκλίσεις είναι ήδη μεγάλες στην ΕΕ-15, ανά-
μεσα στις νότιες χώρες μέλη (Πορτογαλία, Ελ-
λάδα και Ισπανία) και στις υπόλοιπες χώρες
παλιά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βέ-
βαια είναι ακόμη μεγαλύτερη η απόσταση που
χωρίζει τους κατώτατους μισθούς των νέων
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - με
εξαίρεση την Μάλτα και την Σλοβενία - από
τους αντίστοιχους μισθούς τόσο των χωρών
μελών του ευρωπαϊκού νότου όσο κυρίως των
υπολοίπων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης”. Συγκεκριμένα: “ο κατώτατος μηνι-
αίος μισθός σε ευρώ στην Ελλάδα ανέρχεται
περίπου στο ήμισυ (54%) του αντίστοιχου κα-
τώτατου μισθού των πλουσιότερων χωρών με-
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες
ισχύει ο κατώτατος μισθός σε εθνικό επίπεδο”.

Αν το επίπεδο του κατώτατου μισθού στην
Ελλάδα βρισκόταν στο μισό των πλουσιότε-
ρων χωρών της ΕΕ το έτος 2007, πριν το ξέ-
σπασμα της κρίσης, μπορούμε να φανταστού-
με που φτάνει μετά τις μνημονιακές επιθέσεις
και το πετσόκομμα των μισθών. Σύμφωνα με
την αντίστοιχη Έκθεση του Ινστιτούτου της

ΓΣΕΕ για το 2016: “Η Ελλάδα είναι η μοναδική
χώρα της ΕΕ όπου επιβλήθηκε το 2012, στο
πλαίσιο του δεύτερου ΠΟΠ (Πρόγραμμα Οικο-
νομικής Προσαρμογής), ονομαστική μείωση
πρωτοφανούς εύρους στον κατώτατο μισθό
και στο κατώτατο ημερομίσθιο κατά 22% (και
κατά 32% για τους νέους ηλικίας κάτω των 25
ετών)”. Τι σήμαινε αυτό πχ για την αγοραστική
δύναμη των εργαζόμενων; “Η μείωση της αγο-
ραστικής δύναμης του πραγματικού κατώτα-
του μισθού στην Ελλάδα δεν επιδέχεται σύγ-
κριση με καμία άλλη περίπτωση ευρωπαϊκής
χώρας, δεδομένου ότι την περίοδο 2010-2015
σημειώθηκε μείωση κατά 24,7% και κατά
34,3% για τους νέους κάτω των 25 ετών”.

Αντίστοιχη πορεία είχαν όλα όσα αφορού-
σαν στην κοινωνική πολιτική, όπως οι δαπάνες
κοινωνικής προστασίας και οι δαπάνες υγείας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2012
στην Ελλάδα οι δαπάνες κοινωνικής προστα-
σίας βρίσκονταν στις 5.224,44
ευρώ ανά κάτοικο, την ίδια
στιγμή που ο μέσος όρος της
ΕΕ-15 βρισκόταν στις 8.714,2
ευρώ. Ενώ από το 2009 (αρχή
της οικονομικής κρίσης) και
έως το 2012, η Ελλάδα υπέ-
στη μείωση δαπανών υγείας
της τάξης του 12,88%.

Εικοσιπέντε χρόνια μετά, η
“ευρωπαϊκή προοπτική” της
χώρας μέσα σε ένα θεσμό που
δεν είχε άλλο στόχο από την
ολοκλήρωση της Ευρώπης
της λιτότητας, του πολέμου

και του ρατσισμού, αποδείχτηκε απάτη. Αυτό
είναι ένα κρίσιμο συμπέρασμα για τη στάση
της Αριστεράς απέναντι στην ΕΕ σήμερα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κουβαλάει την αρνητική κληρονο-
μιά του Συνασπισμού: “Η συνθήκη του Μάα-
στριχτ απέτρεψε την αποδιοργάνωση της Ευ-
ρωπαϊκής Κοινότητας και έδωσε ισχυρή ώθη-
ση στην ευρωπαϊκή ενοποίηση... Η Ελλάδα
πρέπει να θέσει ως στόχο να ευρεθεί μέσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δημιουργία
της. Λόγοι οικονομικοί και κοινωνικοί, εθνικοί
και γεωπολιτικοί επιβάλλουν να μην περιθω-
ριοποιηθούμε, να μην βρεθούμε στο "δεύτερο
ή τρίτο κύμα" διεύρυνσης της Ένωσης, οπότε
θα βρεθούμε να "ανταγωνιζόμαστε" με άλλες
χώρες, περιλαμβανομένων των Βαλκανικών.
Αντίθετα, στην Ένωση μπορούμε να παίξουμε
σημαντικό σταθεροποιητικό και ειρηνευτικό
ρόλο στα Βαλκάνια για το καλό όλων”, έλεγε
το 1992 η Κεντρική Επιτροπή του Συνασπι-
σμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως συνέχειά του, δε στηρίζει
απλά την ΕΕ αλλά έχει φτάσει πλέον να εφαρ-
μόζει ως κυβέρνηση όλες τις πολιτικές της σε
βάρος των εργατών και της νεολαίας.

Το ΚΚΕ, ως το μοναδικό κόμμα που καταψή-
φισε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ τότε στη Βου-
λή, ισχυρίζεται ότι είναι η μοναδική δύναμη
που μπορεί να περηφανεύεται ότι αντιστάθηκε
όλα αυτά τα χρόνια στις επιθέσεις της ΕΕ
έχοντας ξεκάθαρη θέση απέναντί της. Κι όμως
οι δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
και τότε και σήμερα ήταν και είναι ξεκάθαρες
ότι η προοπτική είναι η σύγκρουση και η ρήξη.

Ενάντια

“Είμαστε ενάντια στην ΕΟΚ γιατί είναι ένας
συνασπισμός των καπιταλιστών και ο ελληνι-
κός καπιταλισμός ενισχύεται από τη συμμετο-
χή του σ' αυτόν”, έγραφε η Εργατική Αλληλεγ-
γύη τον Ιούλη του 1992, “Ενισχύεται οικονομι-
κά, πολιτικά και διπλωματικά. Αντίθετα η εργα-
τική τάξη δεν έχει τίποτα να κερδίσει από αυτή
τη συμμετοχή. ΕΟΚ για τους εργάτες σημαίνει
άγρια προγράμματα λιτότητας στο όνομα της
ανταγωνιστικότητας. Σημαίνει στρατιωτικές
δαπάνες και στρατιωτικές εξορμήσεις στην
περιοχή. Πάλη ενάντια στην ΕΟΚ σημαίνει γνή-
σια διεθνιστική πολιτική. Πάλη με τους εργά-
τες των χωρών της ΕΟΚ ενάντια στις περικο-
πές στο όνομα της καπιταλιστικής ολοκλήρω-
σης. Αλλά και πάλη ενάντια στο ρατσισμό απέ-
ναντι στους μετανάστες”.

Όταν ψηφιζόταν η Συνθήκη του Μάαστριχτ
στη Βουλή, εμείς της Εργατικής Αλληλεγγύης
ήμασταν στους δρόμους διαδηλώνοντας ενάν-
τια στη Συνθήκη και στο πλευρό των απεργών
της ΕΑΣ που αντιστέκονταν στην ιδιωτικοποί-
ηση των λεωφορείων της Αθήνας. Συνεχίσαμε
στην πράξη αυτόν τον αγώνα. Εξέλιξη αυτής
της στάσης είναι η συμβολή στο αντικαπιταλι-

στικό πρόγραμμα της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ για διαγραφή
του χρέους, έξοδο από
ευρώ και ΕΕ, κρατικοποι-
ήσεις τραπεζών και μεγά-
λων επιχειρήσεων με ερ-
γατικό έλεγχο. Μετά από
25 χρόνια επιμένουμε ότι
αυτή η μάχη δεν ανήκει
στο μακρινό μέλλον αλλά
είναι υπόθεση της εργατι-
κής τάξης και των αγώ-
νων της σήμερα.

Λένα Βερδέ

15 Φλεβάρη 2017, Νο 126125 χρόνια από το Μάαστριχτ

Η Συνθήκη 
της “σύγκλισης” που
αποδείχθηκε σφαγείο
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Ποιος ήταν ο Αμπράμ Λεόν και πότε γράφτηκε αυ-

τό το βιβλίο; 

O Αμπράμ Λεόν γεννήθηκε στη Βαρσοβία το
1918. Συγκέντρωνε θα λέγαμε δύο χαρακτηριστι-
κά απεχθή για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες του με-
σοπολέμου: Ήταν Εβραίος και κομμουνιστής. 

Η σύντομη ζωή του -εξοντώθηκε στο Άουσβιτς
σε ηλικία 26 ετών το 1944, όπως τα εκατομμύρια
άλλων Εβραίων- ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα
της έντονης πολιτικοποίησης και συμμετοχής του
εβραϊκού στοιχείου στους εργατικούς αγώνες και
το ανερχόμενο σοσιαλιστικό κίνημα των αρχών
του 20ου αιώνα, αλλά και της συνεχούς αναζήτη-
σης ασφαλούς καταφυγίου, λόγω του αυξανόμε-
νου αντισημιτισμού.

Η οικογένεια του Λεόν μετοίκησε από την Πο-
λωνία στο Βέλγιο, περνώντας για ένα σύντομο
χρονικό διάστημα και από την Παλαιστίνη. Ο Αμ-
πράμ Λεόν στρατεύτηκε αρχικά στις τάξεις της
σιωνιστικής αριστεράς και της οργάνωσης νεολαί-
ας Χασομέρ Χατσαΐρ για να περάσει με το ξέσπα-
σμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στις τάξεις της
επαναστατικής αριστεράς και της αριστερής αντι-
πολίτευσης, συμπορευόμενος με τον Λέον Τρό-
τσκι.

Συνελήφθη ενώ αγωνιζόταν για να οργανώσει
συνδικαλιστικά τους ανθρακωρύχους και ενώ
ετοίμαζε -από κοινού με Γάλλους κομμουνιστές-
ένα περιοδικό στα γερμανικά το οποίο απευθυνό-
ταν στους στρατιώτες της γερμανικής Βέρμαχτ.

Το χειρόγραφο του βιβλίου, «Το Εβραϊκό Ζήτη-
μα, μια μαρξιστική προσέγγιση» βρέθηκε μετά το
θάνατο του Λεόν και εκδόθηκε πρώτη φορά στα
γαλλικά το 1946. 

Λόγω της επικράτησης του σταλινισμού, το βι-
βλίο δεν έτυχε ιδιαίτερης δημοσιότητας στους
αριστερούς κύκλους της εποχής. «Ανακαλύφθη-
κε» ξανά και επανεκδόθηκε την ταραγμένη περίο-
δο του Μάη του ’68, με την εμφάνιση μιας νέας
ριζοσπαστικής αντισταλινικής αριστεράς.

Μπορείς να σκιαγραφήσεις την κεντρική του ιδέα;

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να εξηγήσει το «Εβραϊ-
κό Ζήτημα», το πρόβλημα δηλαδή του καλπάζον-
τος αντισημιτισμού στις αρχές του 20ου αιώνα,
περίοδο που είχε αρχίσει η ενσωμάτωση του πο-
λυάριθμου εβραϊκού στοιχείου που ζούσε στην
Ευρώπη, με κοινωνικοοικονομικούς όρους.

Αναλύει την οικονομική-κοινωνική θέση των
Εβραίων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (την
εποχή που γράφτηκε το βιβλίο) και ανάγει τις ρί-
ζες του σύγχρονου αντισημιτισμού στον ιδιαίτερο
κοινωνικό-οικονομικό ρόλο που διαδραμάτιζαν οι
Εβραίοι την περίοδο της φεουδαρχίας.

Ο αντισημιτισμός επανήλθε με σφοδρότητα κα-
τά τον Λεόν, στις συνθήκες παρακμής του καπιτα-
λισμού την εποχή του Μεσοπολέμου. Οι βαθειά
ριζωμένες αντισημιτικές προκαταλήψεις στην Ευ-
ρώπη, χρησιμοποιήθηκαν από τους ναζί, προκει-
μένου να αποπροσανατολίσουν τις μάζες από τον
πραγματικό τους εχθρό.

«Όπως είναι απαραίτητο να παρουσιάζονται οι
διαφορετικές κοινωνικές τάξεις ως μία μόνο φυ-
λή, έτσι είναι και απαραίτητο η “φυλή” αυτή να
έχει έναν μόνο εχθρό: “τον διεθνή Εβραίο”», γρά-
φει σε κάποιο σημείο του βιβλίου του, τονίζοντας
ότι «ο εβραϊκός καπιταλισμός είναι μύθος».

Για τον Λεόν, το πρόβλημα του αντισημιτισμού
θα λυθεί μόνο με την παγκόσμια επανάσταση και
την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας και

τη στράτευση των εβραϊκών μαζών σε αυτήν και
όχι, για να χρησιμοποιήσω σημερινούς πολιτικούς
όρους, με την «εθνική αναδίπλωση» και «απομο-
νωτισμό».

Στο προλογικό κείμενό σου γράφεις ότι στις σημε-

ρινές συνθήκες ο αντισημιτισμός "ανασύρεται

ως βολική ερμηνεία προκειμένου να συσκοτίζον-

ται οι πραγματικές αιτίες της κρίσης". Τι εννοείς μ'

αυτό; Τί έχει να μας "πει" σήμερα ένα τέτοιο βι-

βλίο;

Όπως γράφει και ο Λεόν στο βιβλίο του, «με το
μύθο του “εβραϊκού καπιταλισμού”, οι μεγάλες
επιχειρήσεις επιδίωξαν να εκτρέψουν και να ελέγ-
ξουν το αντικαπιταλιστικό μίσος των μαζών για δι-
κό τους αποκλειστικό όφελος».

Με άλλα λόγια όσο η κρίση θα βαθαίνει, τόσο
περισσότερο οι άρχουσες τάξεις θα ανασύρουν
τις παραδοσιακές προκαταλήψεις, προκειμένου
να συσκοτίσουν τις πραγματικές αιτίες της κρίσης
και να της αποδώσουν σε «σκοτεινά (εβραϊκά)
συμφέροντα», που επιβουλεύονται την πατρίδα ή
τον κόσμο...

Ο αντισημιτισμός, από ιδεολογία του περιθωρί-
ου, θα επιστρατεύεται ως βολική ερμηνεία για τα
δεινά που προκαλεί η ποικιλώνυμη κρίση στην
πλειονότητα του κόσμου, αναζητώντας στο φαν-
ταστικό πρόσωπο της διαβολικής παρουσίας του
«Εβραίου», που κυριαρχεί με το χρήμα στον κό-
σμο, τον υπεύθυνο για τα δεινά. 

Το «εβραϊκό κεφάλαιο» αποκτά ιδιαίτερες «δια-
βολικές» ιδιότητες, προκειμένου να ξεχαστεί ο ρό-
λος του εθνικού κεφαλαίου, του παγκόσμιου χρη-
ματοπιστωτικού συστήματος, των κυβερνήσεων
και των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.

Οι αιτίες της κρίσης αποδίδονται σε «σιωνιστι-
κές συνωμοσίες» και την «εβραϊκή κυριαρχία»
στον κόσμο του χρήματος, με τα Πρωτόκολλα
των σοφών της Σιών (δημιούργημα της αστυνο-
μίας του Τσάρου, Οχράνα), να εξακολουθούν να

σαγηνεύουν το αδαές αναγνωστικό κοινό. Η «κα-
πιταλιστική παγκοσμιοποίηση» εξηγείται ως «παγ-
κόσμια εβραϊκή συνομωσία», η οποία επιχειρεί να
επιβληθεί είτε μέσω υπερεθνικών δομών όπως η
ΕΕ, είτε με τη μορφή των διάφορων «κόκκινων»
που απεργάζονται την εθνική αλλοτρίωση και
υποδούλωση.

Το είδαμε στη χώρα μας με τον «υπουργό της
μιας μέρας» Δημήτρη Καμμένο των ΑΝ.ΕΛ και μά-
λιστα σε υποτιθέμενη κυβέρνηση της αριστεράς,
ο οποίος επιδίδονταν σε αντισημιτικά σχόλια στα
κοινωνικά δίκτυα, στα πλαίσια του «αντιμνημονια-
κού» του οίστρου.

Το βλέπουμε στην Αμερική με την εκλογή του
Τραμπ και την αύξηση των κρουσμάτων αντισημι-
τικής βίας. Αύξηση σε μια χώρα που οι Εβραίοι
θεωρούνται πλήρως ενσωματωμένοι και κατά την
άποψη ορισμένων «ψεκασμένων» και όχι μόνο,
υπαγορεύουν την αμερικανική πολιτική, «ελέγχον-
τας» τη Γουόλ Στριτ ή μέσω του «εβραϊκού λόμ-
πι».

Είναι ωστόσο πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός,
ότι στις χιλιάδες κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ,
μετέχουν και δεκάδες εβραϊκές οργανώσεις.

Για παράδειγμα ραβίνοι διαδήλωσαν έξω από
το μέγαρο του Τραμπ κατά της απαγόρευσης ει-
σόδου μεταναστών, ή στο Τέξας η τοπική εβραϊκή
κοινότητα έδωσε τα κλειδιά της συναγωγής, στην
μουσουλμανική κοινότητα προκειμένου να έχει
χώρο προσευχής, έως ότου ανοικοδομηθεί το
τζαμί, το οποίο είχε δεχτεί ρατσιστική εμπρηστική
επίθεση.

Αυτό είναι και το νόημα θα έλεγα του βιβλίου
αυτού στη σημερινή εποχή. Στην ανάγκη από κοι-
νού καταπολέμησης του αντισημιτισμού, του ρα-
τσισμού και των άλλων μορφών φυλετικού, θρη-
σκευτικού ή εθνοτικού διαχωρισμού.

Όπως γράφω και στο προλογικό μου σημείωμα
στο βιβλίο, «δεν νοείται πάλη κατά του ρατσισμού
χωρίς πάλη κατά του αντισημιτισμού. Χωρίς εκ-
πτώσεις… Όπως δεν νοείται πάλη κατά του αντι-
σημιτισμού χωρίς πάλη εναντίον κάθε μορφής ρα-
τσιστικής, εθνικής, θρησκευτικής διάκρισης και
καταπίεσης».

Μιας και γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την
Οκτωβριανή Επανάσταση ας θυμηθούμε κάποια
από τα όχι και τόσο γνωστά λόγια του μεγάλου
επαναστάτη Βλαδιμίρ Ίλιτς Λένιν:

«Δεν είναι οι Εβραίοι ο εχθρός του εργαζόμε-
νου λαού. Οι εχθροί των εργατών είναι οι καπιτα-
λιστές όλων των χωρών. Μεταξύ των Εβραίων
υπάρχουν εργάτες και είναι η πλειοψηφία. Είναι
τα αδέλφια μας, οι οποίοι, όπως εμείς, καταπιέ-
ζονται από το κεφάλαιο, είναι οι σύντροφοί μας
στη μάχη για τον σοσιαλισμό. Μεταξύ των Εβραί-
ων υπάρχουν κουλάκοι, εκμεταλλευτές και καπι-
ταλιστές, όπως και μεταξύ των Ρώσων και μεταξύ
των λαών όλων των εθνικοτήτων».

Ο Μωυσής Λίτσης μίλησε 
στον Λέανδρο Μπόλαρη

INFO
Το βιβλίο του Αμπράμ Λεόν,  Το εβραϊκό ζήτημα, μια
μαρξιστική προσέγγιση, θα παρουσιαστεί το Σάββατο
18 Φλεβάρη, στις 7.00 μμ, στα γραφεία των εκδόσεων
Διεθνές Βήμα, Σόλωνος 142, 3ος όροφος, Πλ. Κάνιγ-
γος.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο μεταφραστής του βιβλίου

Μωυσής Λίτσης και ο Ζορζ Μεχραμπιάν, από τις εκδό-
σεις Διεθνές Βήμα.

Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr

Διαβάστε επίσης

ΑΜΠΡΑΜ ΛΕΟΝ “Το Εβραϊκό ζήτημα”

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Βιβλιοπαρουσίαση
Για το βιβλίο του Άλεξ Καλλίνικος 
«Η Αποκρυπτογράφηση 
του Κεφάλαιου» 
Θα μιλήσουν ο Χρήστος Λάσκος, 
η Χριστίνα Καρακιουλάφη, 
ο Βασίλης Δρουκόπουλος
και ο Πάνος Γκαργκάνας

Συνέντευξη με τον Μωυσή Λίτση

μεταφραστή του βιβλίου
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Η οργή της νεολαίας μεγαλώνει
στις λαϊκές γειτονιές! Σε απάντηση
στο βιασμό του Τέο, ενός μαύρου
νεαρού από προάστιο του Παρισιού
πριν 10 μέρες, από διαπιστευμένους
βασανιστές, πολλαπλασιάζονται οι
διαδηλώσεις αγανάκτησης και αλλη-
λεγγύης.

Ένα ειδεχθές έγκλημα: ενώ εναν-
τιωνόταν ειρηνικά σε εξακρίβωση
που του γινόταν εξαιτίας του χρώ-
ματος του, ο Τέο, ένας νεαρός από
τα προάστια του Ωλναί στο Παρίσι,
που είχε κερδίσει τον σεβασμό της
γειτονιάς του και δεν είχε προηγού-
μενα προβλήματα με την αστυνομία,
οι μπάτσοι του έκαναν βιαία προσα-
γωγή, τον κτύπησαν άγρια και τον
βίασαν με ένα γκλομπ. Οι βασανι-
στές του συνέχισαν τα χτυπήματα
και τα ρατσιστικά σχόλια και μέσα
στο αυτοκίνητο που τον πήγαινε στο
αστυνομικό τμήμα, μέχρι να φτάσει
το ασθενοφόρο που τον πήγε στο

νοσοκομείο όπου υπεβλήθη κατεπει-
γόντως σε μακρά χειρουργική επέμ-
βαση. Παραμένει ως και σήμερα νο-
σηλευόμενος.

Χωρίς δικαιοσύνη.. δεν υπάρχει ει-
ρήνη! Αυτή η βάρβαρη πράξη, αυ-
τός ο βιασμός, που έγινε από αστυ-
νομικούς  που «εγγυώνται τη δημό-
σια τάξη» προκάλεσε τεράστια ορ-
γή, που τη δυνάμωσε το αίσθημα
της ατιμωρησίας των βασανιστών, οι
οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι και κα-
λύπτονται από την υπηρεσία εσωτε-
ρικών υποθέσεων που τολμάει να
λέει για «βιασμό από ατύχημα»!

Οι διαδηλώσεις περιορισμένες αρ-
χικά στα  προάστια του Παρισιού,
πολλαπλασιάζονται (Παρίσι, Μπορν-
τώ, Τουλούζ, Μασσαλία, Ρουέν…).
Σε όλες χαραγμένη η ανάμνηση των
πολλαπλών εγκλημάτων της αστυνο-

μίας από το 2005, όταν η νεολαία
των λαϊκών γειτονιών είχε ξεσηκωθεί
μετά τη δολοφονία των Ζύεντ και
Μπουνά.

Με την ευκαιρία της παγκόσμιας
μέρας πάλης ενάντια στον ρατσι-
σμό, θα γίνει στο Παρίσι μια πορεία

για τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέ-
πεια, που οργανώνεται από πολλές
συλλογικότητες, «ενάντια στο ρατσι-
σμό, την αστυνομική βία, την περι-
φρόνηση, το κυνήγι των μετανα-
στών».

Αυτή η πορεία θα είναι ευκαιρία

για τους ακτιβιστές του κινήματος
της περασμένης άνοιξης και του κα-
λοκαιριού να ξαναβγούν στο δρόμο,
να ενώσουν τις μάχες μέσα από ένα
«μέτωπο του όχι» όλων εκείνων που
δεν αντέχουν πια να ζουν σε μια χώ-
ρα σε διαρκή κατάσταση έκτακτης
ανάγκης. Η σοβαρή πολιτική κρίση
που προκλήθηκε από την ήττα του
κυβερνητικού σοσιαφιλελευθερι-
σμού, και την απονομιμοποίηση στα
μάτια του κόσμου μιας δεξιάς
μπλεγμένης στη διαφθορά και την
κατάχρηση, ανοίγουν το δρόμο στο
Εθνικό Μέτωπο. Οι εκλογές δεν θα
λύσουν το πρόβλημα.  

Ο δρόμος είναι η λύση, όχι οι
εκλογές! 

Όλοι και όλες μαζί στις 19 Μάρτη!

Alain Pojolat, , μέλος του NPA

Τ
ρεις χιλιάδες εργάτριες και εργάτες στις
υφαντουργίες της Μαχάλα αλ-Κούμπρα
της Αιγύπτου βγήκαν σε απεργία την πε-

ρασμένη βδομάδα. Παρότι το καθεστώς Σίσι
ανέβηκε στην εξουσία πάνω στο αίμα χιλιάδων
ανθρώπων που δολοφόνησε στους δρόμους
και στις φυλακές, οι εργατικοί αγώνες κάθε
άλλο παρά έχουν εξαφανιστεί. Ειδικά οι εργά-
τριες και οι εργάτες της Μαχάλα έχουν μια
ιστορία αγώνων που δύσκολα μπορεί να τη
σβήσει η καταστολή του Σίσι. Έπαιξαν πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στα χρόνια πριν από την επα-
νάσταση, δείχνοντας ότι μπορούν να οργανω-
θούν νικηφόροι αγώνες στους εργατικούς χώ-
ρους όταν το καθεστώς του Μουμπάρακ επέ-
βαλλε απόλυτη σιωπή στους δρόμους. Πάντα
με πρωτοπορία τις γυναίκες, που είναι πλει-
οψηφία στη Μαχάλα, συνέχισαν τους αγώνες
και μετά την επανάσταση. Τον Οκτώβρη του
2015 βγήκαν σε απεργία δώδεκα ημερών κερ-
δίζοντας το επίδομα που ζητούσαν.

Η απεργία της περασμένης βδομάδας έκλει-
σε γρήγορα, καθώς όπως καταγγέλλουν οι ερ-
γάτες, η διοίκηση άρχισε να απειλεί μεμονωμέ-
νες εργάτριες ότι θα τις απολύσει. Όμως, η
διαμάχη δεν έκλεισε. Το βασικό αίτημα ήταν οι
αυξήσεις στους μισθούς και τα επιδόματα, για
να καλυφθεί η απόσταση από τον πληθωρισμό
που έχει εκτοξευθεί στην Αίγυπτο. Ο “δομικός
πληθωρισμός” έφτασε το 26% τον Δεκέμβρη,
ένα ρεκόρ δωδεκαετίας. Σαν να μην έφτανε
αυτό, η κυβέρνηση Σίσι αποφάσισε από 1η
Φλεβάρη να αυξήσει την τιμή της επιδοτούμε-
νης ζάχαρης και του λαδιού. 20 εκατομμύρια
φτωχότερες οικογένειες εξαρτώνται από αυτά
τα αγαθά, τα οποία προμηθεύονται σε τιμές
πιο χαμηλές από αυτές της αγοράς. Είναι η
δεύτερη τέτοια αύξηση που επιβάλλει ο Σίσι.
Τώρα η ζάχαρη ανέβηκε από 7 λίρες το κιλό
στις 8 και το λάδι από 10 σε 12. Σιγά σιγά οι τι-
μές φτάνουν στα επίπεδα της αγοράς.

Αυτές οι “διαρθρωτικές αλλαγές” έχουν να
κάνουν με τον τρόπο που ελπίζει το καθεστώς
Σίσι να βγει από την βαθιά οικονομική κρίση.
Πρόσφατα, μετά από σχεδόν πέντε χρόνια δια-
πραγματεύσεων υπέγραψε συμφωνία με το
ΔΝΤ για δάνειο 12 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων. Ανάμεσα στις πολλές απαιτήσεις για αυ-

τά τα δάνεια είναι να σταματήσει η “προστα-
σία” των φτωχών και οι ενισχύσεις προς τις
κρατικές βιομηχανίες. Η Κριστίν Λαγκάρντ
ήταν την περασμένη βδομάδα στο Ντουμπάι
και δεν παρέλειψε να δώσει τα συγχαρητήριά
της στην Αίγυπτο για την πρόοδο.

Οι εργάτες έχουν διαφορετική άποψη. Σύμ-
φωνα με μια έρευνα, το 2016 οργανώθηκαν
478 απεργίες στον ευρύτερο κρατικό τομέα,
133 απεργίες στο δημόσιο τομέα και 107
απεργίες στον ιδιωτικό τομέα. Τον Γενάρη η
αστυνομία εισέβαλε σε σαπωνοβιομηχανία στο
Σουέζ για να σπάσει μια καθιστική διαμαρτυ-
ρία. Πρόσφατα οργανώθηκε απεργία σε μια
από τις μεγαλύτερες σοκολατοβιομηχανίες,
την Κοβερτίνα. Στα τσιμέντα “Τιτάν” της οικο-
γένειας Κανελλόπουλου, στο Μπένι Σουέιφ,
συνεχίζεται εδώ και τρεις βδομάδες αγώνας
ενάντια στις “υποχρεωτικές παραιτήσεις” που
θέλει να επιβάλει η εργοδοσία.

Ξέπλυμα ενός καθεστώτος

Τις τελευταίες βδομάδες μια σειρά χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έβγαλαν την Αίγυπτο
από τη λίστα με τους επικίνδυνους προορι-
σμούς, ακολουθώντας τις συμβουλές του ΔΝΤ
που λέει πως είναι ώρα να ξαναπάρει μπρος ο
τουρισμός της χώρας. Πρόκειται για το πιο
απροκάλυπτο ξέπλυμα ενός καθεστώτος που
έχει γεμίσει τις φυλακές και τα νεκροταφεία
με αγωνιστές. Η κυβέρνηση Τσίπρα δυστυχώς
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού του ξε-
πλύματος. Η συνεργασία με την Αίγυπτο θεω-
ρείται κομβική, για χάρη του περίφημου άξονα
με την Κύπρο και το Ισραήλ, που υποτίθεται
θα εξασφαλίσει φυσικό αέριο αλλά και ‘σταθε-
ρότητα” στην Ανατολική Μεσόγειο.

Γι’ αυτό το λόγο, η υπόθεση Τζούλιο Ρετζένι
συνεχίζει να είναι αγκάθι στα πλευρά του κα-
θεστώτος Σίσι και των ευρωπαϊκών κυβερνή-

σεων που τον καλοπιάνουν. Έκλεισε πλέον
ένας χρόνος από τότε που βρέθηκε το πτώμα
του ιταλού φοιτητή στην Αίγυπτο. Είναι πλέον
ξεκάθαρο ότι ο Ρετζένι βασανίστηκε και δολο-
φονήθηκε από το αιγυπτιακό κράτος. Βρισκό-
ταν υπό συνεχή παρακολούθηση και είχε βρε-
θεί και σε αστυνομικό τμήμα, καθώς η παρου-
σία του στην Αίγυπτο είχε να κάνει με την
έρευνά του σχετικά με τα ανεξάρτητα συνδι-
κάτα και τους αγώνες τους. Ο Ρετζένι έκανε
την έρευνα για το διδακτορικό του, συνομι-
λώντας καθημερινά με συνδικαλιστές βάσης
και άλλους αγωνιστές και παίρνοντας μέρος
σε συνελεύσεις και συσκέψεις. Ο Ρετζένι δο-
λοφονήθηκε αφού βασανίστηκε επί μία βδομά-
δα με διαλείμματα ανά δέκα ώρες. Οι αρχές
στην αρχή το παρουσίασαν στην αρχή ως τρο-
χαίο, μετά ως ερωτικό έγκλημα και στη συνέ-
χεια ως κατά λάθος θύμα σε συμπλοκή λη-
στών με την αστυνομία.

Το κίνημα “Αλήθεια για τον Τζούλιο Ρετζένι”
που έχει απλωθεί στην Ιταλία αλλά και σε άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες χάρη σε μια καμπάνια
της Διεθνούς Αμνηστίας έχει προκαλέσει κρί-
ση στις σχέσεις Ιταλίας - Αιγύπτου. Ο ιταλός
πρέσβης ανακλήθηκε από την κυβέρνηση Ρέν-
τσι και δεν έχει επιστρέψει στην Αίγυπτο ούτε
με την καινούργια κυβέρνηση. Τα διεθνή μέσα
σχολιάζουν ότι η ιταλο-αιγυπτιακή ρήξη έχει
επιπτώσεις στις εξελίξεις στη Λιβύη, όπου οι
δύο πλευρές υποστηρίζουν αντιμαχόμενες
πτέρυγες στις συγκρούσεις ανάμεσα στις δια-
φορετικές κυβερνήσεις της χώρας.

Το καθεστώς Σίσι είναι ο εκτελεστής της
αραβικής Άνοιξης, αλλά τα θεμέλιά του είναι
πολύ σαθρά.

Η κυβέρνηση Τσίπρα δεν μπορεί να συνεχί-
σει να κάνει ότι δεν ξέρει τίποτα για το φόνο,
όχι μόνο του Ρετζένι αλλά και των υπόλοιπων
500 εξαφανισμένων, άλλων τόσων που πέθα-
ναν από βασανιστήρια και των χιλιάδων που
σαπίζουν στις φυλακές.

Νίκος Λούντος

ΑΙΓΥΠΤΟΣ Απεργία στη Μαχάλα

ΠΑΡΙΣΙ Δικαιοσύνη για τον Τεό, όλοι στις 19 Μάρτη



Η δίκη της Χρυσής Αυγής εργατικη αλληλεγγυη 

Ο μάρτυρας Παναγιώτης Τσαφολόπουλος κατέθεσε την 125η ημέρα (9/2)
της δίκης της Χρυσής Αυγής. Έφτασε στο Συνεργείο μετά από ειδοποίηση
του γιου του. Περιέγραψε το χώρο, σαν «βανδαλισμένο». Μετέφερε στο δι-
καστήριο τα λεγόμενα των περιοίκων για τη μοτοπορεία, «κονβόι, πολλές
μηχανές δικάβαλες με ανθρώπους που φορούσαν κράνη». 

Αναγνώρισε σε φωτογραφίες από το σημείο της επίθεσης τον βουλευτή
Ν.Μίχο οδηγό σε μία από τις μηχανές. Ισχυρισμός της υπεράσπισης ήταν ότι
οι φωτογραφίες είναι μεταγενέστερες, ωστόσο ο μάρτυρας ξεκαθάρισε ότι
έχουν παρθεί την ώρα της επίθεσης από τον καρδιολόγο που διατηρεί ια-
τρείο στο κτίριο που στεγαζόταν στο Συνεργείο.

Επιπλέον τόνισε την προκλητική στάση της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί
ΔΕΛΤΑ που έφτασαν δεν έκαναν καμία έρευνα και είχαν επιθετική συμπερι-
φορά προς τον κόσμο. Όταν ζήτησε από τους αστυνομικούς να αποχωρή-
σουν, τον απείλησαν λέγοντας «θα τα ξαναπούμε». Για το κίνητρο, ο μάρτυ-
ρας είπε ότι ήταν ένας χώρος με σαφές αντιφασιστικό πρόσημο στις εκδη-
λώσεις του οποίου είχαν συμμετάσχει χιλιάδες κόσμος της γειτονιάς.

Κατά την 126η δικάσιμο (10/2) ξεκίνησε την κατάθεσή του ο Παναγιώτης
Δριμυλής, μέλος του Συνεργείου και θύμα της επίθεσης του τάγματος εφό-
δου τον Ιούλιο του 2013. Περιγράφει: «Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν να κό-
ψω το μάθημα [Αγγλικών που γινόταν εκείνη την ώρα], διότι η πρακτική της
Χρυσής Αυγής τότε ήταν ήδη επιθετική. Τέσσερα παιδιά τα έβγαλα, τα άλλα
μισά κατά τη διάρκεια της επίθεσης κρύφτηκαν μέσα στην τουαλέτα με τη
δασκάλα. Πριν δούμε τη μοτοπορεία την ακούσαμε. Ακούστηκε πολύ το ‘αί-
μα τιμή’, μαρσαρίσματα, κορναρίσματα.

Άρχισαν να κατεβαίνουν οι συνεπιβάτες από τις πρώτες μηχανές. Κρατού-
σαν τις σημαίες με ξύλα. Περικυκλώνουν όλο το χώρο, σταματάνε, κατεβαί-
νουν, συνεχίζουν. Μαυροντυμένοι, μπλούζες Χρυσή Αυγή, κάποιοι με παραλ-

λαγή. Άνδρες από 20 ως 50 ετών. Με χτύπησαν 10 με 15 άτομα. Έναν μαθητή
τον χτύπησαν στο πόδι. Η όλη επίθεση δεν πρέπει να κράτησε 2 λεπτά. Δεν
έμεινε τίποτα όρθιο, η τζαμαρία, το ψυγείο, ο υπολογιστής είχαν σπάσει». 

Ο μάρτυρας χαρακτήρισε την επίθεση «καταδρομική». Γι’ αυτό το λόγο,
πιστεύει επιπλέον ότι η επίθεση ήταν «κουβεντιασμένη από πριν». Οι οδηγοί
των μηχανών μάλιστα δεν κατέβηκαν από αυτές, περίμεναν τους συνεπιβά-
τες να κάνουν την επίθεση και να ξανανέβουν ώστε να φύγουν γρήγορα.

Αντιφασιστικός χώρος
Για το κίνητρο και τις συνέπειες της επίθεσης ο μάρτυρας είπε: «Το Συ-

νεργείο ήταν αποτέλεσμα του κινήματος των πλατειών του 2011, ενάντια
στο Μεσοπρόθεσμο. Η μαζικότητα ήταν η διασφάλιση ότι θα μπορεί να λει-
τουργεί και να πληρώνουμε τα έξοδά του. Το 2012 φτιάχτηκαν αντιφασιστι-
κά μέτωπα σε όλη την Αθήνα. Το Συνεργείο πρωταγωνιστούσε στην Ηλιού-
πολη σαν αντιφασιστικός χώρος.

Η Χρυσή Αυγή προσπαθούσε τότε να βγει στο δρόμο, να αρχίσει να καλ-
λιεργεί τρόμο. Αυτός ήταν ο λόγος που έγινε η επίθεση, ο τρόμος. Οι γονείς
μας ευχαρίστησαν που προφυλάξαμε τα παιδιά, αλλά σταμάτησαν να τα
στέλνουν. Οι ηλικιωμένοι θαμώνες σταμάτησαν να έρχονται». 

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στην παρουσία των βουλευτών Μίχου και Λαγού
και στη χρήση του βουλευτικού αυτοκινήτου από τον δεύτερο. Ανέφερε την
προαναγγελία της επίθεσης από τον Παναγιώταρο σε εκδήλωση της τοπικής
του Αλίμου λίγους μήνες πριν. Από την κατάθεση του αστυνομικού που ακο-
λούθησε τη μοτοπορεία από την έναρξή της, είπε ότι το τάγμα συγκροτήθηκε
στα γραφεία του Αλίμου. Τέλος επιβεβαίωσε κι αυτός ότι οι φωτογραφίες που
απεικονίζουν το Μίχο, τον Μπαρέκα, τον Τσακανίκα κλπ, πάρθηκαν την ώρα
της επίθεσης από τον καρδιολόγο που εργάζεται στο κτίριο του Συνεργείου.

Επόμενες δικάσιμοι: 
24/2, 28/2, 3/3, 7/3, 8/3, 13/3, 16/3
και 30/3 στο Εφετείο 
και 16/2, 23/2, 2/3, 9/3, 
14/3 και 20/3 στον Κορυδαλλό.

Ψηφίσματα
Ψήφισμα καταδίκης της

Χρυσής Αυγής εξέδωσαν, εν
όψει της εξέτασης των μαρτύ-
ρων για την επίθεση στο Συ-
νεργείο, το Δημοτικό Συμβού-
λιο Ηλιούπολης, η Ζ’ ΕΛΜΕ, ο
Σύλλογος ΠΕ Αμαρουσίου και
άλλοι πολιτικοί, πολιτιστικοί
και περιβαλλοντικοί φορείς.
Το ψήφισμα κλείνει: «Εκφρά-
ζουμε την αλληλεγγύη στους
συμπολίτες που κινδύνεψαν ή
χτυπήθηκαν κατά την επίθεση
στον ‘Ελεύθερο Κοινωνικό
Χώρο Συνεργείο’ και απαιτού-
με την καταδίκη των δραστών
της Χρυσής Αυγής».

Η επίθεση στο αντιεξουσια-
στικό στέκι Αντίπνοια στα Πε-
τράλωνα είναι η υπόθεση με
την οποία συνεχίζεται η εξέτα-
ση των μαρτύρων στη δίκη
της Χρυσής Αυγής. Η επίθεση
έγινε στις 30/6/2008, ενώ η δί-
κη για τη συγκεκριμένη υπό-
θεση έγινε το Σεπτέμβριο του
2014 και καταδικάστηκαν οι
χρυσαυγίτες Α. Στράτος και
Β. Σιατούνης, με τον τελευ-
ταίο να αποτελεί μέλος της
κεντρικής επιτροπής της Χρυ-
σής Αυγής την εποχή της επί-
θεσης στο Αντίπνοια.

Το 2015 η απόφαση κατέ-
στη αμετάκλητη, σύμφωνα με
απόφαση του Μικτού Ορκω-
τού Εφετείου Αθηνών, η
οποία αναφέρει, μεταξύ άλ-
λων: «Πρέπει να σημειωθεί ότι
η “Χρυσή Αυγή” είχε αναβαθ-
μίσει τις επιθέσεις σε πολιτικά
στέκια μεταναστών, στη Βίλα
Αμαλίας, κλπ. […] Οργανωμέ-
νη επίθεση από πολλά άτομα
με όπλα στο χώρο των παθόν-
των, χωρίς πρόκληση από
τους τελευταίους. Εν τούτοις
η [ανθρωποκτόνος] πρόθεση
των κατηγορούμενων δεν
ολοκληρώθηκε, επειδή ένα
από τα πρόσωπα της ομάδας
φώναξε “τέλος χρόνου” με
αποτέλεσμα την άμεση απο-
χώρηση των επιτιθέμενων από
το χώρο […] Ξεπεράστηκαν
τα χρονικά όρια της προμελε-
τημένης εναντίον των θυμά-
των επίθεσης».

Μ
ε αστυνομική καταστολή τελείωσε η 127η
δικάσιμος της δίκης της Χρυσής Αυγής,
στις 14/2. Μονάδες ΜΑΤ και ΥΜΕΤ εισέ-

βαλαν στην αίθουσα, ενώ εξελισσόταν ένταση
ανάμεσα στο αντιφασιστικό κοινό και τους χρυ-
σαυγίτες, προσπέρασαν τους χρυσαυγίτες και
χτύπησαν απροκάλυπτα τους αντιφασίστες. Όταν
η διμοιρία κατάφερε να διώξει όλους τους αντι-
φασίστες με ξύλο, οι χρυσαυγίτες χειροκρότησαν
και αποχώρησαν συνοδεία της αστυνομίας.

Αιτία για την ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές
ήταν η άρνηση της Αστυνομίας να αφήσει αντιφα-
σίστες που ήθελαν να παρακολουθήσουν μέσα
στην αίθουσα για την πρώτη κατάθεση για την
επίθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας του τάγ-
ματος εφόδου στο στέκι Αντίπνοια. 

Η αστυνομία είχε φροντίσει, κατά τη συνήθη
τακτική της, να καθυστερήσει τους αντιφασίστες
αρχικά απαγορεύοντάς τους την είσοδο με το ψέ-
μα της έλλειψης χώρου και στη συνέχεια βάζον-
τάς τους αργά-αργά ανά πεντάδες. Στο μεταξύ
το χρυσαυγίτικο κοινό μπήκε χωρίς καμία καθυ-
στέρηση. Όταν ο ίδιος ο μάρτυρας διαμαρτυρή-
θηκε στην έδρα για το γεγονός, οι χρυσαυγίτες
βρήκαν την ευκαιρία να προκαλέσουν ένταση με
την κάλυψη της αστυνομίας και μάλιστα να προ-
καλέσουν τη Μάγδα Φύσσα λέγοντάς της “Που
είναι τώρα ο Παύλος;”. Στη συνέχεια η αστυνομία
βρήκε ευκαιρία να χτυπήσει τους αντιφασίστες
με την επιδοκιμασία των χρυσαυγιτών.

Η ΚΕΕΡΦΑ εξέδωσε ανακοίνωση για το γεγονός
που αναφέρει μεταξύ άλλων: «Προκλητική ήταν η
παρουσία των χρυσαυγιτών στη δίκη της Χρυσής
Αυγής, με πρωτοστατούντες “στο κοινό” γνω-
στούς τραμπούκους των ταγμάτων εφόδου του

Πειραιά… Το βίντεο με τους υπόδικους
της Χρυσής Αυγής να σηκώνουν την ση-
μαία της Βέρμαχτ και να τραγουδούν
τους χιτλερικούς ύμνους και να απευθύ-
νουν ναζιστικούς χαιρετισμούς δεν αφή-
νουν κανένα περιθώρια παρερμηνείας για
την εγκληματική ναζιστική συμμορία. Ο
αγώνας για την απομόνωση και το τσάκι-
σμα των νεοναζί είναι προτεραιότητα για
όλους. Η απάντησή μας θα δοθεί με τις
μεγάλες αντιφασιστικές αντιρατσιστικές
κινητοποιήσεις στις 18 Μάρτη στην Αθήνα στην
Ομόνοια στις 3μμ και σε άλλες πόλεις».

Νωρίτερα την ίδια μέρα ολοκλήρωσε την κατά-
θεσή του ο μάρτυρας Π. Δριμυλής κλείνοντας

έτσι την υπόθεση της επίθεσης στο Συνεργείο. Η
δίκη θα συνεχιστεί την Πέμπτη 16/2 στην αίθουσα
του Κορυδαλλού. 

Αφροδίτη Φράγκου

ΜΑΤ χτυπάνε αντιφασίστες
μέσα στο δικαστήριο!

Η επίθεση
στο Αντίπνοια

Καταδρομική επιχείρηση στο “Συνεργείο”

Χημικά και ξύλο από τα ΜΑΤ στους αντιφασίστες
μέσα στο Εφετείο, 14/2. Φωτό: Τατιάνα Μπόλαρη

Αντιφασιστική συγκέντρωση την ίδια μέρα έξω από το Εφετείο.


