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Σύνοδοι ΕΕ και G20 σε πανικό
Μ

ε εκβιασμούς και ανοιχτές απειλές
ετοιμάζονται οι ηγέτες της Ευρώπης
να υποδεχτούν τη νέα ελληνική κυβέρ-

νηση στο Γιούρογκρουπ αυτής της εβδομά-
δας. Πίσω από την αδιαλλαξία, τους βρυχηθ-
μούς και τις φωνές, όμως, κρύβεται μια Ευρω-
παϊκή Ένωση ξεδοντιασμένη, περικυκλωμένη
από τέρατα και δράκους και βυθισμένη σε μια
κρίση που δυσκολεύεται ολοένα και περισσό-
τερο να αντιμετωπίσει. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η ιδέα και μόνο
μιας “μονομερούς ενέργειας” είναι ικανή να
σπρώξει στον χειρότερο πανικό τις άρχουσες
τάξεις της Ευρώπης. Δυστυχώς η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκλείσει προκαταβολικά
την πιθανότητα να καταφύγει σε κάποια “μονο-
μερή ενέργεια”.

Η σύνοδος των G20

Τα προβλήματα δεν είναι αποκλειστικά ευ-
ρωπαϊκά. Κάθε άλλο. Τη Δευτέρα, την ώρα
που γράφεται αυτό το κείμενο, οι υπουργοί Οι-
κονομικών των G20, των είκοσι πλουσιοτέρων
χωρών του πλανήτη, ετοιμάζονται να συναντη-
θούν στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.
Από την εποχή της κατάρρευσης της Λήμαν
Μπράδερς, οι G20 έχουν μετατραπεί στο βασι-
κό “φόρουμ” συντονισμού της δράσης των κυ-
βερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών όλου
σχεδόν του πλανήτη, για την αντιμετώπιση της
κρίσης που έχει χτυπήσει την παγκόσμια οικο-
νομία. 

Επτά χρόνια έχουν περάσει από τότε αλλά
οι πληγές που άφησε πίσω της αυτή η κρίση
εξακολουθούν να αιμορραγούν. Οι “θεραπεί-
ες” αποδείχτηκαν όχι μόνο ανεπαρκείς αλλά
και επικίνδυνες: τα συμπτώματα από τις παρε-
νέργειες είναι, σε πολλές περιπτώσεις (η Ελ-
λάδα είναι το προφανές παράδειγμα αλλά με
κανένα τρόπο το μόνο) πολύ χειρότερα από
τις ίδιες τις αρχικές επιπτώσεις της κρίσης.

Την περασμένη εβδομάδα η Κριστίν Λαγ-
κάρντ, η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματι-
κού Ταμείου, έστειλε μια “αυστηρή” προειδο-
ποίηση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η
παγκόσμια οικονομία αν οι κυβερνήσεις και οι
κεντρικές τράπεζες δεν πάρουν άμεσα πρωτο-
βουλίες: “Χωρίς δράσεις”, έγραψε στο μπλογκ
της, “κινδυνεύουμε να δούμε το σούπερ τάν-
κερ της παγκόσμιας οικονομίας να συνεχίζει
να είναι βυθισμένο στα ρηχά νερά μιας υποτο-
νικής ανάπτυξης και πενιχρής δημιουργίας θέ-
σεων εργασίας”. 

Όπως γράφει η εφημερίδα Financial Times,
τον Νοέμβρη οι ηγέτες της ομάδας των G20
δεσμεύτηκαν να πάρουν μια σειρά από άμεσα
μέτρα που θα προσέθεταν άμεσα, αθροιστικά,
δυο τρισεκατομμύρια δολάρια στο ακαθάρι-
στο παγκόσμιο προϊόν. Αντί για αυτό, όμως, η
παγκόσμια ύφεση επιταχύνθηκε μέσα στους
μήνες που πέρασαν από τότε. Το ΔΝΤ αναθε-
ώρησε πρόσφατα -προς τα κάτω- τις εκτιμή-
σεις του για τους παγκόσμιους ρυθμούς ανά-
πτυξης μέσα στο 2015. 

Η μοναδική, σχεδόν, εξαίρεση στη σημερινή
κατήφεια έρχεται από τις ΗΠΑ, όπου η οικονο-
μία δείχνει να έχει μπει, έστω και καθυστερη-
μένα, σε έναν πραγματικό κύκλο ανάπτυξης.
Οι συνέπειες, όμως, αυτής της αμερικανικής

επιτυχίας κινδυνεύουν να γυρίσουν μπούμε-
ρανγκ για ολόκληρο τον πλανήτη: η αμερικανι-
κή κεντρική τράπεζα έχει ήδη σταματήσει τα
“πιεστήρια” (έχει διακόψει το πρόγραμμα της
“ποσοτικής χαλάρωσης”) και ετοιμάζεται τώρα
να επαναφέρει τα επιτόκια σε “φυσιολογικά”
επίπεδα (ήταν σχεδόν στο μηδέν για πολλά
χρόνια). Το αποτέλεσμα, όμως, αυτής της επι-
στροφής στην “κανονικότητα” είναι ένα κύμα
επαναπατρισμού κεφαλαίων, από τις κερδο-
σκοπικές επενδύσεις στις αναδυόμενες αγο-
ρές των πρώτων υλών πίσω στις αμερικανικές
τράπεζες. 

Σημάδι

Το πιο άμεσο και ορατό σημάδι αυτών των
συνεπειών είναι η κατάρρευση της τιμής του
πετρελαίου: από τα 115 δολάρια ανά βαρέλι
τον Ιούνη, η τιμή του Brent έχει πέσει σήμερα
στα 55. Η πτώση της τιμής της ενέργειας και η
αύξηση της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του
Ευρώ έσωσε, είναι αλήθεια, προσωρινά την
Ευρωζώνη από μια τυπική ύφεση (με αρνητι-
κούς ρυθμούς ανάπτυξης). 

Αλλά οι κίνδυνοι που προκαλεί το κύμα του
επαναπατρισμού των κεφαλαίων -με δισεκα-
τομμύρια να εγκαταλείπουν κυριολεκτικά σε
μια νύχτα τις αναδυόμενες αγορές- με τις από-
τομες ανισορροπίες που προκαλεί είναι πολύ
πιο επικίνδυνο ακόμα και από μια τυπική ύφε-
ση. Οι αναδυόμενες οικονομίες, γράφει η Λαγ-
κάρντ, “είναι ιδιαίτερα ευάλωτες γιατί μέσα
στην προηγούμενη πενταετία πολλές από τις
τράπεζες και τις επιχειρήσεις τους αύξησαν
τον δανεισμό τους σε δολάρια”. Με απλά λό-
για, η επιστροφή της Αμερικής στην “κανονι-
κότητα” απειλεί να σπείρει τον πλανήτη με

εκατοντάδες μικρές Λήμαν Μπράδερς.

Η αφετηρία (χρονικά) της σημερινής κρίσης
ήταν το σκάσιμο της φούσκας των στεγαστι-
κών δανείων υψηλού ρίσκου -που άρχισαν να
γίνονται μαζικά “κόκκινα” από τα μέσα του
2007 στις ΗΠΑ. Από τα νοικοκυριά τα τοξικά
χρέη πέρασαν στις τράπεζες και από τις τρά-
πεζες στα κράτη -για να καταλήξουμε στη λι-

τότητα, τις περικοπές, τους ισοσκελισμένους
προϋπολογισμούς, τις Τρόικες και τα μνημό-
νια. Αλλά και σε αυτό το επίπεδο η “θεραπεία”
δεν είχε κανένα αποτέλεσμα (αν εξαιρέσει κα-
νείς τις φριχτές παρενέργειες φυσικά): η
υπερχρέωση τόσο των χωρών, όσο και των
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών έχει επιδει-
νωθεί μέσα στα χρόνια της “εξυγίανσης” αντί
να βελτιωθεί. 

Πριν λίγες μέρες η Mckinsey Co, μια από τις
πιο έγκυρες εταιρείες “συμβούλων” στον κό-
σμο, έδωσε στη δημοσιότητα μια μελέτη που
έκανε για το χρέος. Τα αποτελέσματα της με-
λέτης, που καλύπτει 47 χώρες, είναι αποκαλυ-
πτικά: “Μετά το ξέσπασμα της οικονομικής
κρίσης του 2008 και τη μακρύτερη και βαθύτε-
ρη παγκόσμια ύφεση μετά τον Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο ήταν πλατιά αναμενόμενο ότι οι οικο-
νομίες όλου του κόσμου θα όδευαν προς απο-
μόχλευση (δηλαδή προς τη μείωση του χρέ-
ους)”, γράφει η έκθεση. “Αυτό δεν έγινε. Αντί
για αυτό, το χρέος συνεχίζει να αυξάνει σχε-
δόν σε όλες τις χώρες και σε απόλυτες τιμές
και σε σχέση με το ΑΕΠ. Αυτή η κατάσταση
δημιουργεί νέους κινδύνους σε κάποιες χώρες
και περιορίζει τις προοπτικές ανάπτυξης για
τις περισσότερες”. 

Τα νούμερα είναι απλά ανατριχιαστικά: “Από
το 2007 μέχρι σήμερα το παγκόσμιο χρέος έχει
αυξηθεί κατά 57 τρισεκατομμύρια δολάρια,
ανεβάζοντας τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ κατά
17 ποσοστιαίες μονάδες... Το δημόσιο χρέος
έχει ανέβει κατά 25 τρισεκατομμύρια και θα
συνεχίσει να ανεβαίνει σε πολλές χώρες, με
βάση τα σημερινά οικονομικά δεδομένα...”

Οι αναφορές στην Ελλάδα είναι ελάχιστες
στην έκθεση. Το πιο τρομαχτικό, σύμφωνα με
τους συντάκτες της, είναι η εξάπλωση της
υπερχρέωσης σε χώρες και περιοχές που
έμοιαζαν να έχουν ξεφύγει από τις συνέπειες
της κρίσης του 2007. Τα χρέη των νοικοκυριών
-ιδιαίτερα τα στεγαστικά- έχουν φτάσει σε επι-
κίνδυνα επίπεδα σε μια σειρά από χώρες “υπε-
ράνω υποψίας” όπως η Αυστραλία, η Νότια
Κορέα, η Σουηδία και η Ολλανδία. Στον κατά-

λογο των χωρών με βάση το συνολικό τους
χρέος (δημόσιο, νοικοκυριά, επιχειρήσεις) σε
σχέση με το ΑΕΠ, η Ελλάδα είναι στην έβδομη
θέση. Η Ολλανδία είναι ακριβώς από πάνω,
στην έκτη θέση. Στην πρώτη θέση είναι η Ια-
πωνία. Στην 22η θέση είναι η Κίνα. Από τις 47
χώρες που εξετάζει η έκθεση, μόνο πέντε μεί-
ωσαν μέσα στην επταετία 2007-14 το συνολικό
τους χρέος. Οι υπόλοιπες 42 το αύξησαν. 

Η McKinsey προτείνει μια σειρά από “έκτα-
κτα” μέτρα για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλη-
μα. Κάποια είναι αναμενόμενα από μια εταιρεία
“συμβούλων”-πχ η εφάπαξ φορολόγηση των
πολιτών για τη μείωση του δημόσιου χρέους.
Αλλά είναι σαφές ότι με τέτοια μέτρα -και με τα
νοικοκυριά σε μεγάλο βαθμό υπερχρεωμένα-
τα συμβατικά μέτρα δεν επαρκούν. Οι συντά-
κτες προτείνουν, ανάμεσα στα άλλα, την δια-
γραφή των χρεών που έχουν τα κράτη προς τις
κεντρικές τράπεζες. Το δημόσιο χρέος της Ια-
πωνίας, γράφουν, θα μπορούσε με αυτόν τον
τρόπο, κυριολεκτικά με μια κοντυλιά, να πέσει
από το 234% του ΑΕΠ σήμερα στο 94%.

Η παγκόσμια οικονομία μοιάζει με μπαρου-
ταποθήκη σήμερα -όχι με ένα λιμάνι ασφάλει-
ας και νηνεμίας. Ακόμα και η πιο μικρή σπίθα
είναι ικανή να τινάξει όλο αυτό το φριχτό οικο-
δόμημα -με τα χρέη, τους “ανεξάρτητους” κεν-
τρικούς τραπεζίτες, τους κερδοσκόπους, τις
νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, τη λιτότητα
κλπ- στον αέρα. 

Ουκρανία

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι ηγέτες
της Ευρωζώνης που θα συναντηθούν αυτή την
εβδομάδα στις Βρυξέλλες έχουν ένα ακόμα
πρόβλημα να αντιμετωπίσουν: την όξυνση των
γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Το πιο θερμό ση-
μείο, όσον αφορά στην ίδια την Ευρώπη, είναι
η κατάσταση στην Ουκρανία. 

Πριν από ένα χρόνο η Δύση κατάφερε -εκμε-
ταλλευόμενη κύρια την λαϊκή δυσαρέσκεια
ενάντια στην κυβέρνηση του Γιανουκόβιτς- να
κερδίσει την Ρωσία του Πούτιν στον διπλωμα-
τικό αγώνα δρόμου για τον προσεταιρισμό της
Ουκρανίας. Η “νίκη” αυτή, όμως, έχει γυρίσει
μπούμερανγκ για τα αφεντικά της Ευρώπης
και των ΗΠΑ. Και η αιτία δεν είναι μόνο η επέμ-
βαση της Ρωσίας που αφού κατέλαβε και προ-
σάρτησε την Κριμαία συντηρεί έκτοτε τον εμ-
φύλιο πόλεμο, στηρίζοντας το αυτονομιστικό
κίνημα στις ανατολικές επαρχίες: είναι και η
οικονομική κατάρρευση της κυβέρνησης του
Κιέβου. 

Η ΕΕ και το ΔΝΤ έχουν “προθυμοποιηθεί” να
στηρίξουν την κυβέρνηση του Ποροσένκο έτσι
ώστε να αποφύγει μια άτακτη χρεοκοπία -με
τους γνωστούς όρους φυσικά. Αλλά το τελευ-
ταίο πράγμα που έχει σήμερα ανάγκη η κυβέρ-
νηση της Ουκρανίας είναι μια Τρόικα.

Στη συνεδρίαση του Γιούρογκρουπ οι ηγέ-
τες των χωρών της Ευρωζώνης θα βρεθούν
αντιμέτωποι με μια ολόκληρη σειρά από αδιέ-
ξοδα. Για τους εργάτες και τους φτωχούς η
αδυναμία των “από πάνω” είναι πάντα ένα
θαυμάσιο νέο. Πως θα την χειριστεί αυτή την
αδυναμία η “κυβέρνηση της αριστεράς”, αυτό
μένει να το δούμε.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Μέρκελ και Ομπάμα συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα 9/2
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Μ
ε κάθε ώρα και κάθε μέρα που περ-

νάει, γίνεται όλο και πιο φανερό ότι

η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει

τον εαυτό της σε ένα λούκι που οδηγεί σε

συνεχείς εκπτώσεις σε βάρος των προσδο-

κιών του κόσμου που την ανέδειξε.

Η αναζήτηση ενός συμβιβασμού με την

ΕΕ έχει παραχωρήσει στους τραπεζίτες και

στις Βρυξέλλες ένα βέτο απέναντι σε κάθε

διεκδίκηση των εργατών και της νεολαίας.

Αύξηση του κατώτατου μισθού; «Δεν μπο-

ρεί η Ελλάδα να έχει κατώτατο μισθό μεγα-
λύτερο από άλλες χώρες της ΕΕ»» λέει ο
Σόιμπλε. Επαναπρόσληψη των απολυμέ-
νων; «Θα παραβιάσετε το πλεόνασμα του
προϋπολογισμού» λέει η Κομισιόν. Σταμά-
τημα των ιδιωτικοποιήσεων; «Κλείνω τη
στρόφιγγα ρευστότητας για τις ελληνικές
τράπεζες» λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα.

Οι επιπτώσεις αυτών των εκβιασμών είναι
ήδη ορατές στις κυβερνητικές εξαγγελίες,
τόσο στη συζήτηση για τις προγραμματι-
κές δηλώσεις στη Βουλή, όσο και στις προ-
ετοιμασίες για ένα «πρόγραμμα-γέφυρα»
που θα προτείνουν ο Βαρουφάκης και ο
Τσίπρας στο Γιούρογκρουπ και στη Σύνοδο
Κορυφής αυτής της βδομάδας. Μπορείτε
να δείτε στις επόμενες σελίδες την εικόνα
των υποχωρήσεων που φέρνει αυτή η τα-
κτική.

Υπάρχει εναλλακτική

Το άμεσο, πιεστικό ερώτημα που αναδει-
κνύεται είναι: Υπάρχει εναλλακτική; Εδώ η
απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Αν η κυβέρ-
νηση αρνηθεί να πληρώσει τα ομόλογα που
λήγουν τον επόμενο μήνα, κερδίζει αυτό-
ματα όλο τον χρόνο που διεκδικεί με τη
φόρμουλα του «προγράμματος-γέφυρας».
Αν προχωρήσει στη διαγραφή του χρέους,
απαλλάσσεται από όλη την πίεση να φτιά-
χνει πλεονασματικούς προϋπολογισμούς
για να πληρώνει τόκους. Αν κρατικοποιήσει

το τραπεζικό σύστημα, μπορεί να ακυρώσει
τη στρόφιγγα της Φρανκφούρτης.

Είναι φανερό ότι αυτή η εναλλακτική ση-
μαίνει ρήξη με το ευρώ και την ΕΕ. Και
πρέπει να γίνει φανερό ότι τώρα είναι η
ώρα για αυτή τη ρήξη, γιατί το πρόβλημα
το έχει η άλλη πλευρά, και οικονομικά και
πολιτικά. Ο φόβος ότι μια ελληνική ρήξη με
το ευρώ μπορεί να γίνει μια νέα Λήμαν
Μπράδερς για την παγκόσμια οικονομία εκ-
φράζεται ανοιχτά από κορυφαίους παρά-
γοντες και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Κα-
μιά ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν έχει το κύ-
ρος και τη σταθερότητα για να αναλάβει το
πολιτικό κόστος μιας τέτοιας αναταραχής.

Δεν πρέπει να περιμένουμε είτε παθητικά
(είτε ακόμη χειρότερα χειροκροτώντας)
τους υπουργούς της νέας κυβέρνησης να
κάνουν στροφή και να εγκαταλείψουν τους
συμβιβασμούς με την ΕΕ. Ο δρόμος προς
την εργατική εναλλακτική μπορεί να ανοίξει
μόνο με την επιμονή του οργανωμένου ερ-
γατικού κινήματος ότι δεν κάνουμε πίσω
από τις δίκαιες διεκδικήσεις μας. Κάθε
κομμάτι που επιμένει αγωνιστικά ότι δεν θα
θυσιάσουμε την επιστροφή στις δουλειές
μας, στα νοσοκομεία και στα σχολεία μας,
στο βωμό των «γεφυρών» με την ΕΕ, χρει-
άζεται να έχει τη συμπαράσταση όλων μας.
Ώστε όλοι μαζί να ξεμπλοκάρουμε την κα-
τάσταση βροντοφωνάζοντας: Διαγράψτε
το χρέος, όχι τις εργατικές διεκδικήσεις. 

Ανάστατοι ήταν οι δια-
θέσιμοι εκπαιδευτικοί με-
τά τις Προγραμματικές
Δηλώσεις του Αλέξη Τσί-
πρα την Κυριακή 8 Φλεβά-
ρη αφού στο σημείο που
αναφέρθηκε στις διαθεσι-
μότητες παρέλειψε(;) να
αναφερθεί στους ίδιους.
Ανέφερε ονομαστικά μόνο
τους Σχολικούς Φύλακες,
τις Καθαρίστριες και τους
Διοικητικούς των ΑΕΙ. 

Τα αντανακλαστικά των
διαθέσιμων εκπαιδευτικών
υπήρξαν άμεσα. Οι διαθέ-
σιμοι της Λάρισας αποφά-
σισαν να καλέσουν σε κι-
νητοποίηση το πρωί της
Τρίτης 10 Φλεβάρη στο
Σύνταγμα έξω από τη
Βουλή, οι Παρεμβάσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης κυκλοφόρησαν
ανακοίνωση (δείτε σελίδα
14), ενώ σε όλα τα εκπαι-
δευτικά σάιτ υπήρχε ανα-
στάτωση. 

Τοποθέτηση

Τελικά, αργά το βράδυ
της Δευτέρας 9/2 με την
τοποθέτηση του αναπλη-
ρωτή Υπουργού Παιδείας,
Τάσου Κουράκη έγινε
γνωστό ότι καταργείται ο
νόμος 4172/13 για τις δια-
θεσιμότητες, οι εκπαιδευ-
τικοί των 50 ειδικοτήτων
που είχαν καταργηθεί το-
ποθετούνται άμεσα στα
ΕΠΑΛ, ενώ από την επό-
μενη εκπαιδευτική χρονιά
θα επαναλειτουργήσουν
οι καταργημένοι Τομείς.
Επίσης, θα επαναλειτουρ-
γήσουν και θα στελεχω-
θούν οι δομές της ειδικής
αγωγής με την επάνοδο
των ειδικοτήτων που είχαν
τεθεί σε διαθεσιμότητα. 

Μόνο με αυτό τον τρό-
πο οι διαθέσιμοι της Λάρι-
σας αποφάσισαν ότι θα
ματαιώσουν την κινητο-
ποίηση τους. Οι εκπαιδευ-
τικοί δεν σταματούν τον
αγώνα για την επανα-
πρόσληψη όλων όσων
έχασαν τη δουλειά τους.
Για αυτό η Διακλαδική
Συντονιστική Επιτροπή
των Διαθέσιμων-Απολυμέ-
νων καλεί στο συλλαλητή-
ριο για να ξανανοίξει η
ΕΡΤ την Τετάρτη 11/2 στο
Ραδιομέγαρο. 

Κόψτε τις “γέφυρες” με την ΕΕ

Να γυρίσουν 
οι καθηγητές
στα σχολεία

Οι διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί σε κοινή διαδήλωση με τις καθαρίστριες ενάντια στις απολύσεις
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Δ
εν έχουν κλείσει ακόμα τρεις βδομάδες
από την συγκρότηση της κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ και καλείται να αντιμετωπί-

σει έναν κύκλο σκληρών εκβιασμών από την
ΕΕ, την ΕΚΤ και όλους τους λεγόμενους “δα-
νειστές”.

Αυτόν τον κύκλο εκβιασμών φρόντισε προ-
καταβολικά να στηρίξει ο πρώην πρωθυπουρ-
γός Σαμαράς, καθώς όπως αποκάλυψε ο Γι-
ούνκερ στον Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός
είχε αρνηθεί εξάμηνη παράταση του μνημονί-
ου, στενεύοντας τα χρονικά περιθώρια για την
επόμενη κυβέρνηση.

Παρόλα αυτά δεν είναι αυτός ο καθοριστι-
κός παράγοντας για την εξέλιξη των διαπραγ-
ματεύσεων όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι
τώρα, αλλά η πολιτική γραμμή της νέας κυ-
βέρνησης και συγκεκριμένα η ειλημμένη από-
φαση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να τις ξεκινήσει
κάνοντας, με το καλημέρα, δύο μεγάλες υπο-
χωρήσεις.

Η πρώτη ήταν η υπαναχώρηση από την θέ-
ση του ΣΥΡΙΖΑ για διαγραφή ή κούρεμα μεγα-
λύτερου μέρους του χρέους στην θέση για
“ελάφρυνση” ή “απομείωση” του χρέους μέσα
από ανταλλαγή ομολόγων με νέα ομόλογα αέ-
ναης διάρκειας και ομόλογα με ρήτρα ανάπτυ-
ξης - στην ουσία ένα “συμβιβασμό” διαιώνισης
του δημόσιου χρέους και απομύζησης της
όποιας ανάπτυξης. 

Η δεύτερη υποχώρηση αφορά την όψιμη
αποδοχή ότι το 60-70% των μέτρων που προ-
έβλεπαν τα μνημόνια ήταν “καλά”. Μια παρα-
δοχή που στην ουσία μεταφράζεται σε συνέχι-
ση τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα της πολιτι-
κής της λιτότητας. 

Από το “μεγαλύτερο μέρος” 
του χρέους στο μεγαλύτερο 
μέρος των μνημόνιων

Ετσι, μέσα σε λίγες μέρες, η νεοεκλεγμένη
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πέρασε από την δια-
γραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους
στην παραδοχή του μεγαλύτερου μέρους των
μνημονίων. Μια θέση που δεν εκφράζει μόνο
τον υπουργό Οικονομικών Βαρουφάκη, αλλά
ολόκληρη την κυβέρνηση. Πώς υποδέχτηκαν
όμως οι “εταίροι” και οι “δανειστές” αυτήν την
αυτές τις δύο υποχωρήσεις; 

Τις υποδέχτηκαν με δύο εκβιαστικές επιθέ-
σεις. Η πρώτη σε οικονομικό επίπεδο ήταν η
απόφαση της ΕΚΤ να σταματήσει να δέχεται
ως ενέχυρο τα ομόλογα του Ελληνικού Δημο-
σίου, κόβοντας την χρηματοδότηση και μάλι-
στα 17 μέρες νωρίτερα από την λήξη της πα-
ράτασης που είχε πάρει ο Σαμαράς. Την επίθε-
ση αυτή ακολούθησε η κατρακύλα στο χρημα-
τιστήριο και οι απανωτές υποβαθμίσεις ελληνι-
κής οικονομίας, τραπεζών από τους “εκπρο-
σώπους” των “αγορών”. 

Η δεύτερη σε διπλωματικό και πολιτικό επί-
πεδο, ήταν τα τελεσίγραφα του Σόιμπλε και
άλλων αξιωματούχων για “συνέχιση”, ή “παρά-
ταση του προγράμματος”, δηλαδή του μνημο-
νίου και της λιτότητας σαν προϋπόθεση για να
συνεχίσει η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ είτε
κατευθείαν είτε μέσω ELA (μια χρηματοδότη-
ση που, ας σημειώσουμε εδώ, θα καταλήξει
κατευθείαν στις τσέπες των δανειστών για την
αποπληρωμή παλαιότερων χρεών). 

“Η Ελλάδα πρέπει να υποβάλει αίτηση για
παράταση του προγράμματος έως τις 16 Φε-
βρουαρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η
Ευρωζώνη θα συνεχίσει να τη στηρίζει οικονο-

μικά” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντάισελμ-
πλουμ.  Δεν ξέρει τι να πρωτοθαυμάσει κανείς
στις πολιτικές κινήσεις των εταίρων, τον απο-
λύτως  εξευτελιστικό τρόπο με τον οποίο αντι-
μετωπίζουν τις ας πούμε “κινήσεις καλής θέ-
λησης” μιας νεοεκλεγμένης κυβέρνησης; Ή
την επί της ουσίας ακόμα πιο ψυχρή επιμονή
στην συνέχιση της άγριας λιτότητας και την
καταστροφή της ζωής εκατομμυρίων ανθρώ-
πων;

Ποια ήταν όμως η απάντηση της κυβέρνη-
σης σε αυτούς τους εκβιασμούς;  Όπως την
διατύπωσε ο Βαρουφάκης στην ομιλία του στη
Βουλή στην διάρκεια των προγραμματικών δη-
λώσεων: «Η δική μας πρόταση είναι η εξής:
Ούτε θα σκίσουμε το ισχύον πρόγραμμα, ούτε
εσείς θα απαιτήσετε την τυφλή εφαρμογή του,
λες και δεν έγιναν εκλογές. Όπως κάνουν οι
σοβαρές επιχειρήσεις, οι έξυπνοι συμβεβλημέ-
νοι σε κάποιο συμβόλαιο, όταν αλλάξουν τα
δεδομένα συμφωνούν να υπάρξει μια μεταβα-
τική περίοδος, μια γέφυρα μεταξύ των συμβο-
λαίων, μεταξύ της ισχύουσας συμφωνίας και
μιας νέας που θα εξασφαλίσει ικανό χρόνο
στα δύο μέρη να προβούν στις συζητήσεις και
στις διαβουλεύσεις που θα παράξουν μια κοι-
νώς επωφελή, νέα συμφωνία», “ένα νέο-συμ-
βόλαιο μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ που θα λύσει
το πρόβλημα”.  

Για να το πούμε απλά: η νέα κυβέρνηση δια-
πραγματεύεται μια “γέφυρα” περιορισμένης
κατά 30% λιτότητας που θα ενώνει το χθεσινό
μνημόνιο με το αυριανό (“πρόγραμμα”, “συμ-
βόλαιο”, “συμφωνία” ή όπως αλλιώς αποφασί-
σει να το ονομάσει ο νέος υπουργός Οικονομι-
κών) με αντάλλαγμα τη συνέχιση της χρηματο-
δότησης δόση τη δόση (για να πληρώνονται
τα χρέη των παλιών τόκων και να δημιουρ-
γούνται νέα χρέη των καινούργιων).

Είναι βαρέλι δίχως πάτο αυτή η διαπραγμά-
τευση. Υπάρχει όμως εναλλακτική διέξοδος;

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης, αλλά και των
μέχρι πρότινος εχθρικών προς τον ΣΥΡΙΖΑ
ΜΜΕ, περιγράφουν μια σύγκρουση που από

τη μια πλευρά έχει την Γερμανία και από την
άλλη ένα “κοινό μέτωπο” που περιλαμβάνει
από (διεθνώς) τον Ομπάμα, τον Ολάντ, τον
Ντράγκι, τον ΔΝΤ και τον ΟΟΣΑ μέχρι (εγχω-
ρίως) την Γιάννα Αγγελοπούλου, τους τραπεζί-
τες, τα κόμματα των μνημονίων, τα κόμματα
της αριστεράς και τον κόσμο του κινήματος
που καλείται μάλιστα να διαδηλώσει στο Σύν-
ταγμα για να υποστηρίξει αυτήν την διαπραγ-
μάτευση.

Οσον αφορά τους “φιλικά προσκείμενους
εταίρους”, και ο Ρέντσι και ο Ολάντ που την
προηγούμενη βδομάδα χτυπούσαν τον Τσίπρα
φιλικά στην πλάτη, ταυτόχρονα του μπήγαν
και ένα μαχαίρι, καλύπτοντας πλήρως την
ενέργεια του μέχρι πρότινος “καλού” Ντράγκι
και της ΕΚΤ να σταματήσει να δέχεται τα ελλη-
νικά ομόλογα.  Η τοποθέτηση του ιταλού
υπουργού Οικονομικών -“δεν είναι δυνατόν να
ζητήσουμε από αυτήν την κυβέρνηση να κάνει
ακριβώς (sic)το ίδιο πράγμα που ζητήσαμε
από τις προηγούμενες κυβερνήσεις” - δεν εί-
ναι λιγότερο εξευτελιστική από την σκληρή
στάση του Σόιμπλε.

Συνέχιση “μεταρρυθμίσεων”

Επί της ουσίας, όλες οι πλευρές των “δανει-
στών”, είτε υποστηρίζουν την “ποσοτική χαλά-
ρωση” είτε όχι, συμφωνούν σε ένα πράγμα:
Την συνέχιση των “μεταρρυθμίσεων” εις βά-
ρος της εργατικής τάξης και των φτωχών και
υπέρ των πλουσίων. 

«Θα καταθέσουμε και θα βάλουμε μπροστά
βαθιές μεταρρυθμίσεις σε συνεργασία με τον
ΟΟΣΑ” συνέχισε ο Βαρουφάκης στην Βουλή
τονίζοντας ξανά ότι “θα εφαρμόσει το 70%
των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο
μνημόνιο”. Τι είδους “μεταρρυθμίσεις” προ-
βλέπει ο ΟΟΣΑ; 

“Μείωση των θεσμοθετημένων εμποδίων
στον ανταγωνισμό”, “άνοιγμα των κλειστών
επαγγελμάτων”, “ταχεία υλοποίηση του προ-
γράμματος ιδιωτικοποιήσεων”,  “ταχεία πρό-
οδο όσον αφορά την αξιολόγηση των εκπαι-

δευτικών ιδρυμάτων και των καθηγητών, την
εφαρμογή των νόμων του 2012 και την ολο-
κλήρωση της προγραμματισμένης εξωτερικής
αξιολόγησης των ανώτατων ιδρυμάτων, “σύ-
στημα αξιολόγησης των επιδόσεων του προ-
σωπικού στην δημόσια διοίκηση...” Σας θυμί-
ζουν τίποτα όλα αυτά; 

Ξεπέρασε τον εαυτό του σε “εθνική ομοψυ-
χία” ο Βαρουφάκης στη Βουλή λέγοντας: «Θα
προσέλθω στο Eurogroup με τις εξής σκέψεις:
ότι εκπροσωπώ όλους τους Έλληνες, όχι μόνο
το 40% που μας ψήφισε... Θα θυμάμαι την
αγωνία του Κωνσταντίνου Καραμανλή...θα θυ-
μάμαι την χρήσιμη κριτική του ΚKE...το μάθη-
μα που μας δίδαξε ο Ανδρέας Παπανδρέου...”

Τι κοινό έχει άραγε η Γιάννα Αγγελοπούλου
που δίνει συνεντεύξεις υποστήριξης στο ΣΥΡΙ-
ΖΑ με ένα άνεργο; Τι κοινό έχει ο Κοντομηνάς
με έναν ανασφάλιστο; Τι κοινό έχουν οι έλλη-
νες τραπεζίτες με τα εκατοντάδες χιλιάδες
χρεοκοπημένα νοικοκυριά; Τι κοινό οι Καρα-
μανλήδες και οι Παπανδρέου με τις θυσίες του
λαού και της εργατικής τάξης;  Απολύτως κα-
νένα. 

Οι τραπεζίτες δεν θα είχαν πρόβλημα με μια
συνέχιση της χρηματοδότησης και των πακέ-
των διάσωσης (που αδιάκοπα συνεχίστηκε τα
χρόνια των μνημονίων) με καλύτερους όρους
για τους ίδιους. Οι βιομήχανοι ίσως θα ήθελαν
η συνέχιση των “διαρθρωτικών αλλαγών” και
των ιδιωτικοποιήσεων, να συνοδευτεί με μια
χαλάρωση του μνημονίου “να πάρει ανάσα η
οικονομία”. Αρκετοί από αυτούς στέκονται φι-
λικά, σε μια «ήπια» διαπραγμάτευση, που θα
έχει σαν αποτέλεσμα μια συμφωνία που θα
οδηγήσει σε βελτίωση της θέσης της ελληνι-
κής άρχουσας τάξης. 

Ομως βελτίωση της θέσης των καπιταλιστών
δεν σημαίνει τίποτα καλύτερο για τους εργα-
ζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιού-
χους. Ακόμα και αν ελληνική κυβέρνηση και
δανειστές συμφωνήσουν ότι κλείνουν “μια κοι-
νώς επωφελή συμφωνία”, όπου κατά το συνή-
θειο όλοι θα εμφανίζονται σαν κερδισμένοι, θα
ισχύει το ίδιο για εκείνους που τόσα χρόνια
πληρώνουν το μάρμαρο;

Κοιτάζοντας τις προγραμματικές δηλώσεις
ήταν φανερό ότι όσον αφορά στις δεσμεύσεις
προς τον κόσμο που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, η “γέφυ-
ρα” μεταφράζεται σε περικοπές στην υλοποί-
ηση αυτών των δεσμεύσεων: Δεν υπάρχει ζή-
τημα επαναπροσλήψεων, οι επαναπροσλήψεις
“δεν αφορούν ούτε το 1% των ανέργων” ήταν
η χαρακτηριστική απάντηση του Βαρουφάκη
στην Αμανπούρ του CNN.

Η απάντηση στους εκβιασμούς της ΕΕ και
των τραπεζιτών δεν μπορεί να είναι ο φαύλος
κύκλος της διαπραγμάτευσης του χρέους αλ-
λά η ολική διαγραφή του και η έξοδος από την
ΕΕ, η κρατικοποίηση των τραπεζών. 

Η δύναμη που μπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο
δεν είναι οι λυκοσυμμαχίες με τους τραπεζί-
τες, τους βιομήχανους ή οι αυταπάτες για
τους εταίρους. Είναι η οργάνωση της δύναμης
του εργατικού κινήματος, που με απεργίες και
διαδηλώσεις  πέτυχε την ανατροπή τριών μνη-
μονιακών κυβερνήσεων σε πέντε χρόνια. Και
το χτίσιμο μιας εργατικής αριστερής αντιπολί-
τευσης που δεν θα υποκύπτει στην υποκρισία
της “εθνικής ομοψυχίας” αλλά μέσα από τον
εργατικό έλεγχο θα αρχίσει να χτίζει την δική
της εναλλακτική απέναντι στα αδιέξοδα και
την βαρβαρότητα που σκορπάει το σύστημα.

Γιώργος Πίττας
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“ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ”

Βαρέλι χωρίς πάτο

Βαρουφάκης και Σόιμπλε: “συμφωνούν να διαφωνούν” ή συμφωνούν στο 70% των μνημονίων;



Τ
ις προγραμματικές δηλώσεις
Τσίπρα σίγουρα τις περίμεναν
όλοι με πολύ ενδιαφέρον. Από

τη μία οι εργαζόμενοι και ο κόσμος
του κινήματος περίμεναν να ακού-
σουν για πρώτη φορά ένα πρωθυ-
πουργό που προέρχεται από την
αριστερά και έχει υποσχεθεί ότι θα
ακολουθήσει την λαϊκή εντολή που
του δόθηκε. Από την άλλη μεριά, η
Τρόικα (αλλά και ο παγκόσμιος Τύ-
πος) είχε τα μάτια της εδώ για να ξέ-
ρει τι ακριβώς έχει να αντιμετωπίσει. 

Ο Αλέξης Τσίπρας με την ομιλία
του επιχείρησε να ικανοποιήσει και
τις δύο πλευρές. Nα καθησυχάσει
τους Ντάισελμπλουμ και τους Σόιμ-
πλε, αλλά και να μείνει κοντά στις
προεκλογικές υποσχέσεις και στα
αιτήματα που έχει βάλει με τους
αγώνες του το εργατικό κίνημα τα
προηγούμενα χρόνια. 

Μόνο που αυτές οι πλευρές είναι
αντίπαλες. Όσες αναφορές και να
γίνουν στην «πατρίδα», στην εθνική
«υπερηφάνεια» και την «αξιοπρέ-
πεια», όσος συναισθηματισμός κι αν
υπάρξει στις αναφορές για την υπε-
ράσπιση του Συντάγματος, όσο και
να μην χρησιμοποιεί κανείς τις λέ-
ξεις «αριστερά» ή «εργατικό κίνη-
μα», αυτά τα δύο στρατόπεδα παρα-
μένουν αντιμέτωπα το ένα με το άλ-
λο. Για αυτό, ακόμα και το μίνιμουμ
Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης περι-
είχε περισσότερα από ό, τι είπε στη
Βουλή.  

Μπορεί οι προγραμματικές δηλώ-
σεις να ξεκίνησαν με την δέσμευση
ότι η κυβέρνηση του έχει δημοκρατι-
κή υποχρέωση να μην απογοητεύσει
τον κόσμο που έχει ελπίδες και ανυ-
ψωμένο ηθικό μετά τα πέντε χρόνια
της μνημονιακής βαρβαρότητας
όπου το χρέος ανέβηκε στο 180%
του ΑΕΠ, αλλά η συνέχεια ήταν δια-
φορετική. 

Στις αμέσως επόμενες αναφορές
του τόνισε κατηγορηματικά ότι η κυ-
βέρνησή του θέλει μια «αμοιβαία
επωφελή λύση», «θέλει να εξυπηρε-
τήσει το χρέος» αλλά δεν μπορεί,
καθώς και ότι «δεν έχουμε στόχο να
απειλήσουμε τις ισορροπίες στην
Ευρώπη, αλλά να τις αποκαταστή-
σουμε». 

Νέο μεσοπρόθεσμο

Στόχος είναι μια νέα «συμφωνία-
γέφυρα» μέχρι τον Ιούνη, για να
υπάρξει μετά ένα νέο «αμοιβαία
αποδεκτό συμβόλαιο» με τους δα-
νειστές. Μάλιστα, χρησιμοποίησε
την έκφραση «Μεσοπρόθεσμο Πρό-
γραμμα» για τα μέτρα που θα χρει-
αστούν, πράγμα που σίγουρα δεν
φέρνει σε κανένα ευχάριστες ανα-
μνήσεις εξαιτίας των μνημονιακών
πακέτων που ονομάστηκαν έτσι από
τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

Αυτοί οι στόχοι είναι που επιβάλ-
λουν και το πετσόκομμα όσων ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ είχε υποσχεθεί πριν τις εκλο-
γές, αν κοιτάξει κανείς τα βασικά ζη-

τήματα στα οποία αναφέρθηκε ο
πρωθυπουργός. 

Το ζήτημα της ΕΡΤ είναι ίσως αυ-
τό που «χτυπάει» περισσότερο. Είναι
λογικό αφού αυτός ο αγώνας ήταν
που έδωσε ένα από τα πιο δυνατά
χτυπήματα στην κυβέρνηση των Σα-
μαροβενιζέλων με την ΔΗΜΑΡ να
αναγκάζεται να αποχωρήσει από την
τότε τρικομματική κυβέρνηση. 

Μπορεί ο Τσίπρας στην ομιλία
του να ονόμασε το «μαύρο» της
11ης Ιούνης του 2013 «έγκλημα»,
όμως αυτό που υποσχέθηκε ήταν η
επανασύσταση της ΕΡΤ από «μηδε-
νική βάση». 

Αυτή η τοποθέτηση δεν ικανοποι-
εί τις διεκδικήσεις και για ό, τι αγω-
νίζονται διαρκώς επί 20 μήνες οι
εργαζόμενοι που κρατούν ανοιχτό
το ΕΡΤ-open, την ΕΡΤ3 και τις Πε-
ριφερειακές ΕΡΑ και έχουν καταθέ-
σει τις προτάσεις τους για την επό-
μενη μέρα.

Αν ισχύσει αυτή η τοποθέτηση οι
εργαζόμενοι μπορεί να μείνουν ξε-
κρέμαστοι. Θα πρέπει να περάσουν
από «αξιολόγηση», όπως έχει ανα-
φερθεί σε άλλες τοποθετήσεις του
ΣΥΡΙΖΑ; Θα επαναπροσληφθούν
όλοι όσοι δούλευαν πριν το κλείσι-
μο; Τι θα γίνει με τους απεργοσπά-
στες (διευθυντικά στελέχη, μεγαλο-
δημοσιογράφοι) που πέρασαν στην
ΝΕΡΙΤ; Θα υπάρχει έλεγχος των ερ-
γαζόμενων πάνω στο πρόγραμμα
και την εργασία τους όπως έχουν
καταφέρει μέχρι τώρα; 

Το άλλο κομμάτι των εργαζόμε-
νων που έδωσαν μεγάλη μάχη απέ-
ναντι στην προηγούμενη κυβέρνηση
ήταν οι διαθέσιμοι από τους χώρους
του δημοσίου. Ανακοινώθηκε η επα-
ναπρόσληψη των Καθαριστριών του

Υπουργείου Οικονομικών, των Σχολι-
κών Φυλάκων και των Διοικητικών
των πανεπιστημίων (με τα χρήματα
του παρόντος προϋπολογισμού). 

Τι θα γίνει όμως με τον μεγάλο όγ-
κο των διαθέσιμων εκπαιδευτικών;
Δεν υπήρξε καμιά αναφορά ούτε
στους διαθέσιμους, ούτε στις καταρ-
γημένες ειδικότητες των ΕΠΑΛ για
χάρη των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων,
ούτε στις καταργήσεις-συγχωνεύ-
σεις σχολείων. Είναι χαρακτηριστικό
ότι ήδη εκπαιδευτικοί σχολιάζουν
πως οι αναφορές του Τσίπρα για την
αξιολόγηση είναι ανησυχητικά πανο-
μοιότυπες με δηλώσεις του Αρβανι-
τόπουλου και της Διαμαντοπούλου…
Επίσης, λακωνικές και χωρίς καμιά
συγκεκριμένη δέσμευση ήταν οι ανα-
φορές στην Υγεία όσον αφορά την
πρόσληψη προσωπικού ή το άνοιγμα
των κλειστών νοσοκομείων. 

Στη συνέχεια ο νέος πρωθυπουρ-
γός έπιασε το φορολογικό ζήτημα.
Όμως, η φρασεολογία και οι στόχοι
ήταν οι τετριμμένοι. Πόσες και πό-
σες αναφορές σε παλιότερες προ-
γραμματικές δηλώσεις δεν υπήρχαν
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο για «δί-
καιο φορολογικό σύστημα», για «μά-
χη κατά της διαφθοράς και της δια-
πλοκής», «για την φοροαποφυγή και
την φοροδιαφυγή»; 

Μένουν οι φοροαπαλλαγές
των εφοπλιστών

Ο Τσίπρας είπε για τις λίστες
Λαγκάρντ και Λιχνεστάιν, αλλά δεν
αναφέρθηκε στο πιο απλό από
όλα. Αυτό που δεν έχει να κάνει
γενικά με την φοροδιαφυγή, αλλά
με τις διαβόητες φοροαπαλλαγές
που έχει το εφοπλιστικό κεφάλαιο
στην Ελλάδα. Η αριστερά πάντα

αναφερόταν σε αυτό. 

Μίλησε για Φόρο Μεγάλης Ακίνη-
της Περιουσίας, αλλά πως ακριβώς
θα τον επιβάλλει αν δεν μπει χέρι
στις περίφημες off-shore στις οποίες
ανήκει πραγματικά ένα μεγάλο κομ-
μάτι ακίνητης περιουσίας. Και τέλος
επιφύλαξε το «σκωτσέζικο ντους»
του ΕΝΦΙΑ. Ναι μεν θα καταργηθεί
το 2015, αλλά κάλεσε το λαό να
πληρώσει τις τελευταίες δόσεις του
2014 «για να ενισχυθεί η εθνική προ-
σπάθεια». Λες και οι προηγούμενοι
δεν έντυναν την επιβολή του ΕΝΦΙΑ
με αυτή τη δικαιολογία…

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο
«μεταναστευτικό». Σίγουρα μια από
τις πιο θετικές αποφάσεις είναι η
υπόσχεση της ιθαγένειας στα παιδιά
της δεύτερης γενιάς από τη μεριά
της νέας κυβέρνησης. Παρόλο που
μέσα σε αυτήν έχουν θέση οι χειρό-
τεροι ρατσιστές, όπως ο Νικολόπου-
λος των ΑΝΕΛ, οι οποίοι έχουν δη-
λώσει ότι θα καταψηφίσουν το συγ-
κεκριμένο μέτρο. 

Προφανώς, η δική τους γραμμή
πέρασε σε σχέση με όλα τα άλλα ζη-
τήματα που αφορούν τους μετανά-
στες. Δεν ειπώθηκε τίποτα όσον
αφορά τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, τα ζωντανά κολαστήρια που
εξακολουθούν να υφίστανται. Δεν ει-
πώθηκε τίποτα σε σχέση με τις δο-
λοφονίες μεταναστών στα σύνορα ή
στο Αιγαίο με την Frontex και τον
φράχτη του μίσους. Μια κουβέντα
για τα 9 θύματα της νέας τραγωδίας
έξω από τη Σύμη. Και πάνω από όλα
δεν υπήρχε αναφορά στο τεράστιο
ζήτημα της νομιμοποίησης των με-
ταναστών. Οι μόνες αναφορές του
Τσίπρα είχαν να κάνουν με τις «με-
ταναστευτικές ροές που δεν είναι

μόνο θέμα της Ελλάδας». 
Σε ό, τι αφορά το ασφαλιστικό εί-

ναι θετικό ότι αποφασίστηκε ότι δεν
θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας κι ότι
θα επαναχορηγηθεί η 13η σύνταξη
ως Δώρο Χριστουγέννων στο τέλος
του 2015 σε όσους λαμβάνουν σύν-
ταξη κάτω από 700 ευρώ. Τι θα γίνει
όμως με τους ψηφισμένους νόμους
από τις μνημονιακές κυβερνήσεις
που επέβαλλαν το τσεκούρι στις
συντάξεις όλων; Θα παραμείνουν
και αυτοί για χάρη της «εθνικής προ-
σπάθειας»; 

Στάδια προσαρμογής

Ακόμα και η ρύθμιση για τον βασι-
κό μισθό στα 751 ευρώ θα εφαρμο-
στεί σταδιακά μέχρι το 2016. Μπορεί
ο Τσίπρας να είπε ότι αυτό θα φέρει
ανάσα στα ταμεία, αλλά και αυτό θα
γίνει με στάδια «ώστε να διασφαλι-
στεί η αρμονική προσαρμογή της
πραγματικής οικονομίας και ταυτό-
χρονα να προσαρμοστούν οι κοινω-
νικοί εταίροι των οποίων τη συμφω-
νία θα επιδιώξουμε». 

Στο ζήτημα της εξωτερικής πολιτι-
κής ο Τσίπρας απέφυγε να αναφερ-
θεί στο ζήτημα της συνεργασίας με
το Ισραήλ. Το Παλαιστινιακό ζήτημα,
για το οποίο χιλιάδες και χιλιάδες
ακτιβιστές και ο ίδιος ο κόσμος του
ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ως μάχη που συνε-
χίζεται, πήγε περίπατο. 

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός επανέ-
λαβε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος
αποτελούν σημείο σταθερότητας
ανάμεσα στο «τρίγωνο» της Ουκρα-
νίας, της Συρίας και της Βόρειας
Αφρικής κάνοντας έμμεση αναφορά
στα σχέδια για συνέχιση της προ-
ηγούμενης πολιτικής όσον αφορά
τον άξονα με το Ισραήλ και την ανά-
μειξη στους ιμπεριαλιστικούς αντα-
γωνισμούς. 

Τέλος, η μοναδική του αναφορά
στη Χρυσή Αυγή ήταν η «μπηχτή»
που πέταξε προς το τέλος της ομι-
λίας του σε σχέση με τις «πτέρυγες
της Βουλής» που δεν είναι όλες στο
«συνταγματικό τόξο». Οι γενικές
αναφορές στις μάχες των λαών κα-
τά του φασισμού σίγουρα δεν είναι
η καλύτερη απάντηση στην φασιστι-
κή απειλή. 

Τα παραπάνω είναι ορισμένα μόνο
«μελανά» σημεία από τις προγραμ-
ματικές δηλώσεις. Δεν τα αναφέ-
ρουμε ούτε σαν γκρίνια, ούτε σαν
στείρα καταγγελία. Είναι η απόδειξη
ότι τίποτα δεν τελείωσε. Η ελπίδα
των εργαζόμενων και των απλών αν-
θρώπων ότι κάτι αλλάζει είναι δύνα-
μη. Για να φτάσουμε όμως μέχρι το
τέλος, για να γίνει η νίκη της αριστε-
ράς στις εκλογές πραγματικές εργα-
τικές νίκες και να ανοίξει ο δρόμος
για την αντικαπιταλιστική ανατροπή,
χρειάζεται ανεξάρτητο εργατικό κί-
νημα από την κυβέρνηση και συνέχι-
ση των αγώνων μας χωρίς συμβιβα-
σμούς και αναμονή. 

Νεκτάριος Δαργάκης
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Τ
ην Τετάρτη 4 Φλεβάρη έγινε η συνέλευση του Συντο-
νιστικού Σωματείων, Επιτροπών Αγώνα και Εργαζο-
μένων Νοσοκομείων, για να συζητήσουμε τις πολιτι-

κές εξελίξεις και να οργανώσουμε τη συνέχεια του αγώνα.

Συμμετείχαν αγωνιστές και αγωνίστριες από το Γεννη-
ματάς, το Φλέμινγκ, το Θριάσειο, το Αλεξάνδρα, το
Αγλαΐα Κυριακού και το Αττικό και έγινε πλούσια συζήτη-
ση σε σχέση με τη νέα περίοδο, την ανατροπή της συγ-
κυβέρνησης Σαμαροβενιζέλων και τον τρόπο με τον
οποίο μπορεί το εργατικό κίνημα να επιβάλλει τη δικαίω-
ση των αγώνων του. Ήταν κοινή άποψη όλων όσων συμ-
μετείχαν πως ο κόσμος που έδωσε τους αγώνες ήταν
καθοριστικός παράγοντας για την ανατροπή και ότι χρει-
άζεται να συνεχίσουμε έτσι και να καθορίσουμε τις εξελί-
ξεις. Να πάρουμε πίσω τις δουλειές μας και να γίνει
πραγματικότητα η παροχή δημόσιας και δωρεάν Υγείας
σε όλο τον κόσμο.

Το πρώτο πράγμα που αποφασίσαμε ήταν η στήριξη
στο συλλαλητήριο που καλούν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ
και ο Συντονισμός ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθε-
σιμότητες στις 11 Φλεβάρη έξω από το Ραδιομέγαρο. Οι
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία στήριξαν τον αγώνα της
ΕΡΤ και θέλουμε να βρεθούν όλοι εκεί την Τετάρτη και
να απαιτήσουμε να ανοίξει το Ραδιομέγαρο και να λει-
τουργήσει η ΕΡΤ με τον τρόπο που προτείνουν οι εργα-
ζόμενοί της και κάτω από τον έλεγχό τους. Ήδη διάφο-
ρα σωματεία νοσοκομείων, όπως το Αγλαΐα και το Αττι-
κό, καλούν στις 5.30μμ στην Αγία Παρασκευή. Θα βά-
λουμε τις δυνάμεις μας να γενικευτεί. 

Συζητήσαμε επίσης για το συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ που
γίνεται στις 9-10-11 Φλεβάρη. Ο στόχος από τη δική μας

τη μεριά είναι να μαυριστούν ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ και στο συνέ-
δριο όπως έγινε στις εκλογές του Γενάρη αλλά και σε
μια σειρά σωματεία νοσοκομείων το προηγούμενο διά-
στημα. Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα για την αριστερά
που συμμετέχει με περισσότερους σύνεδρους να καθο-
ρίσει τη συζήτηση και τις αποφάσεις. 

Κινητοποίηση
Ταυτόχρονα θέλουμε να βγουν συγκεκριμένα κινηματι-

κά ραντεβού για να διεκδικήσουμε να ανοίξουν τα κλει-
στά νοσοκομεία, τα ΙΚΑ, να γίνουν προσλήψεις προσωπι-
κού και αυξήσεις στους μισθούς. Σαν πρώτο βήμα προ-
τείνουμε πανυγειονομική κινητοποίηση στις αρχές Μάρ-
τη. Το θέλουμε σαν απόφαση του Συνεδρίου, θέλουμε
όμως να γίνουν και συνελεύσεις μέσα σε κάθε νοσοκο-
μείο για να το οργανώσει ο ίδιος ο κόσμος. Ήδη σε κά-
ποια νοσοκομεία είναι προγραμματισμένες, χρειάζεται
να γίνει σε όλα για να ανοίξει η πολιτική συζήτηση με
τους συναδέλφους.

Η προσπάθεια του συντονισμού των δράσεων στα νο-
σοκομεία όλο το προηγούμενο διάστημα έπαιξε πολύ
σημαντικό ρόλο στο να μπορέσουν να γενικευτούν οι αν-
τιστάσεις και να ενωθούν τα αιτήματα του κάθε νοσοκο-
μείου σε μια κατεύθυνση συνολικότερης διεκδίκησης. Σε
αυτή την περίοδο θεωρούμε πως ο ρόλος του Συντονι-
στικού είναι ακόμα πιο αναγκαίος και ξεκινάμε την προ-
σπάθεια να απλωθούμε σε περισσότερα νοσοκομεία και
να κερδίσουμε περισσότερους συντρόφους στη μάχη
για να τα πάρουμε όλα πίσω!

Γιώργος Τσιρώνης, Ειδικευόμενος γιατρός στο Αλεξάνδρα, 
Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ

Μ
έσα σε κλίμα αγωνιστικής διάθεσης έγινε το 14ο
Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ (των εργαζομένων στα
νοσοκομεία), που έγινε στις 9-10-11 Φλεβάρη

στην Αθήνα, με τίτλο «Χαράζουμε την πορεία της ανα-
τροπής των μνημονίων, της ανάκτησης των απωλειών.
Αγωνιστικά κι Ενωτικά» και τη συμμετοχή 740 συνέδρων.

Χαρακτηριστικό του κλίματος ήταν το γεγονός πως
την πρώτη μέρα έγινε χαιρετισμός από την Ειρήνη Φω-
τέλλη, από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, η οποία κάλεσε
στο συλλαλητήριο της Τετάρτης 11 Φλεβάρη στο Ραδιο-
μέγαρο και καταχειροκροτήθηκε από όλους. Αντίστοιχα,
όταν ανέβηκε στο βήμα ο εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ, έγινε
παρέμβαση από κάτω για το απαράδεκτο προεκλογικό
σποτάκι της ΝΔ που παρουσίαζε τους δημόσιους υπαλ-
λήλους αραχτούς και τεμπέληδες. Παρέμβαση που επί-
σης καταχειροκροτήθηκε.

Οι αγώνες των υγειονομικών το προηγούμενο διάστη-
μα είχαν αντανάκλαση στη σύνθεση του Συνεδρίου αλλά
και στην παραδοχή όλων ότι το μπλοκάρισμα της αξιολό-
γησης ήταν μια μεγάλη νίκη. Η ΠΑΣΚΕ καταβαραθρώθη-
κε συμμετέχοντας με λιγότερους από τους μισούς σύνε-
δρους απ’ ό,τι τρία χρόνια πριν, και η ΔΑΚΕ είχε περίπου
την ίδια δύναμη με το προηγούμενο συνέδριο. H αριστε-
ρά κέρδισε τη μεγάλη πλειοψηφία στη στροφή του κό-
σμου, αλλάζοντας τους συσχετισμούς σε μια από τις πιο
γραφειοκρατικές ομοσπονδίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν διπλα-
σιάστηκε σε αριθμό συνέδρων, ενώ το ΠΑΜΕ και η αντι-
καπιταλιστική αριστερά (Αγωνιστική Πρωτοβουλία για
την Ανατροπή) ανέβασαν και αυτοί τις δυνάμεις τους.

Η Μαρία Αλιφιέρη, τεχνολόγος από το Αγλαΐα Κυρια-
κού και Σύνεδρος με την Αγωνιστική Πρωτοβουλία και το
ΝΥΣΤΕΡΙ, είπε στην τοποθέτησή της: “Όλα αυτά που συ-

ζητάμε συνάδελφοι, οι επιθέσεις στην Υγεία και στις
δουλειές μας όλη την τελευταία πενταετία, ήταν αποτέ-
λεσμα των πολιτικών της εξυπηρέτησης του χρέους. Τα
εκατοντάδες εκατομμύρια που κόπηκαν από τους προ-
ϋπολογισμούς για την Υγεία κόπηκαν ακριβώς για αυτό
το λόγο. Και άρα χρειάζεται το επόμενο διάστημα το αί-
τημα της διαγραφής του χρέους να είναι στο κεφάλι των
αιτημάτων και των αγώνων μας.

Όλοι σήμερα μιλάνε εδώ για ανατροπή των μνημο-
νίων. Όμως η ανατροπή των μνημονίων έχει συγκεκριμέ-
να δια ταύτα. Τη μάχη για να ανοίξουν τα κλειστά νοσο-
κομεία και τα ΙΚΑ. Να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού, να φύγουν οι εργολαβίες από τα νοσοκομεία,
να στελεχωθεί η ψυχική υγεία, να απαιτήσουμε όλοι όσοι
εργάζονται στα νοσοκομεία να προσληφθούν από το δη-
μόσιο και όχι μέσω ΜΚΟ, να παλέψουμε για αυξήσεις, να
νομιμοποιηθούν οι μετανάστες και να υπάρχει δωρεάν
περίθαλψη για όλους. Και όλα αυτά θα γίνουν αν συνεχί-
σουμε να είμαστε στο δρόμο, όπως οι αγωνιστές της
ΕΡΤ που ήταν χτες μαζί μας.

Γι’ αυτό χρειάζεται το Συνέδριο να αποφασίσει στήρι-
ξη στο συλλαλητήριο της ΕΡΤ, συγκεκριμένη μέρα για
κινητοποίηση της Υγείας στις αρχές του Μάρτη και συμ-
μετοχή στη διεθνή αντιφασιστική μέρα δράσης στις 21
Μάρτη”.

Την Τετάρτη 11 Φλεβάρη γίνονται οι ψηφοφορίες για
τους εκπροσώπους στο Συμβούλιο, ενώ θα κατατίθονταν
και ψηφίσματα για την ΕΡΤ και τις 21 Μάρτη όπου ήδη
πολλοί σύνεδροι τα είχαν υπογράψει στηρίζοντας τις κι-
νητοποιήσεις.

Ε.Π.

Μ
ε μεγάλη καθυστέρηση ανακοινώθηκε, με επίσημο τρόπο στις
προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, η επανασύσταση
της ΕΡΤ. Αυτή η εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα του ανυποχώρητου

αγώνα μας εδώ και 20 μήνες. Τώρα θα χρειαστεί να κάνουμε και τα επό-
μενα βήματα για να κερδίσουμε όλα όσα παλεύαμε μαζί με όλους τους
κλάδους και όλη την κοινωνία.

Η μηδενική βάση που συμπλήρωσε την επαναλειτουργία της ΕΡΤ στις
προγραμματικές δηλώσεις, δείχνει για μια ακόμη φορά το πόσο ανα-
γκαίο είναι το συλλαλητήριο την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στις 5.30μμ
στο Ραδιομέγαρο της Αγ. Παρασκευής. Πόσο δίκιο έχουμε όλοι όσοι επι-
μένουμε στην αναγκαιότητα να συνεχίσουμε τον αγώνα που δίνουμε, για
να εξασφαλίσουμε ότι αυτά για τα οποία παλεύαμε, θα γίνουν πράξη και
δεν θα μείνουν στα μισά του δρόμου. Γιατί ο κίνδυνος αυτός είναι ορα-
τός, μια που “η επανασύσταση της ΕΡΤ απο μηδενική βάση” ανοίγει μια
προοπτική ανοιχτή σε κάθε κατεύθυνση.
• Από μηδενική βάση σημαίνει ότι θα πρέπει οι αγωνιζόμενοι για 20 μή-
νες εργαζόμενοι της ΕΡΤ να κάνουμε τα χαρτιά μας από την αρχή, για
να μπορέσουμε να προσληφθούμε;
• Από μηδενική βάση σημαίνει ότι θα περάσουμε όλοι οι εργαζόμενοι τη
διαδικασία της αξιολόγησης, ενάντια στην οποία παλεύαμε μαζί με
όλους τους κλάδους, για να κριθούμε αν πληρούμε τα κριτήρια (ποια θα
είναι αυτά και ποιοι θα μας κρίνουν;) για να δουλέψουμε;
• Από μηδενική βάση σημαίνει ότι είτε πάλευες για 20 μήνες ενάντια στο
«μαύρο» κρατώντας ανοιχτή τη φωνή της κοινωνίας, είτε στήριξες την
μνημονιακή συγκυβέρνηση δεν κάνει καμία διαφορά, σημαίνει ότι ΕΡΤ
και ΝΕΡΙΤ είναι το ίδιο πράγμα;
• Από μηδενική βάση σημαίνει ότι θα επανεξεταστεί το εύρος των δρα-
στηριοτήτων της «νέας ΕΡΤ», για παράδειγμα πόσα ραδιόφωνα και πό-
σοι περιφερειακοί σταθμοί θα λειτουργήσουν;
• Από μηδενική βάση σημαίνει ότι οι μισθοί μας στην «νέα ΕΡΤ» θα
μπούν σε διαπραγμάτευση «για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες κρίσης»
ή θα συνεχίσουμε από τις 10 Ιουνίου του 2013;
• Από μηδενική βάση σημαίνει ότι το πρωτόγνωρο πείραμα της αυτοδια-
χείρισης των 20 μηνών, έχει την ίδια βαρύτητα με το κάθε νεοδιοριζόμε-
νο διευθυντικό στέλεχος;

Για εμάς οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτηματικά είναι δεδομένες. Οι
20 μήνες αγώνα διαμόρφωσαν νέα δεδομένα, κατακτήσεις που έγιναν,
μέσα στη φωτιά της μάχης και αυτές δεν είναι διαπραγματεύσιμες.

Δεν περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαβούλευση για τη «νέα ΕΡΤ».
Διεκδικούμε την άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ, να μπούμε άμεσα στο
Ραδιομέγαρο με επαγγελματική σχέση. Για να μπορέσουμε να ξαναπά-
ρουμε τον μισθό που στερηθήκαμε τόσους μήνες αλλά και για να εξα-
σφαλίσουμε ότι σε αυτές τις συνθήκες θα προσφέρουμε την ενημέρωση
που στερήθηκε ο λαός από τα εκτρώματα της ΔΤ-ΝΕΡΙΤ. Ενημέρωση
που αποδείξαμε σε αυτό το 20μηνο ότι μπορούμε να προσφέρουμε.

Διεκδικούμε να ξαναλειτουργήσει η ΕΡΤ με όλες τις δραστηριότητές
της, με όλο το προσωπικό. Με σταθερές σχέσεις εργασίας για όλους,
χωρίς συμβασιούχους και με συλλογικές συμβάσεις για όλους. Χωρίς το
Προσωπικό Ειδικών Θέσεων και τους ακριβοπληρωμένους συμβούλους. 

Πάνω απ’ όλα όμως με τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και την αυ-
τοδιαχείριση που κατακτήσαμε σε αυτούς τους 20 μήνες αγώνα, γιατί
αυτή είναι και η μόνη εγγύηση ότι η ΕΡΤ δεν θα είναι μια επανάληψη του
παλιού, ένα «κυβερνητικό μαγαζί», αλλά πραγματικά δημόσια ραδιοτηλε-
όραση.

Συμμετέχουμε όλοι στο συλλαλητήριο στις 11 Φλεβάρη στο Ραδιομέ-
γαρο στις 5.30μμ και σε όλες τις πόλεις που γίνεται αντίστοιχη προσπά-
θεια.

Απέναντι στις φωνές που λένε να περιμένουμε και η νέα κυβέρνηση
θα τα κάνει, εμείς λέμε ότι χρειάζεται να συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι
τέλους. Για να γίνουν πράξη όλα όσα παλεύαμε, χωρίς πισωγυρίσματα,
χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Εργατική Αλληλεγγύη 
εργαζόμενων στην ΕΡΤ

Αυτός ο αγώνας
δεν “μηδενίζεται”

Συντονιστικό Νοσοκομείων 
Επιμένουμε για να τα πάρουμε όλα πίσω

Συνέδριο ΠΟΕΔΗΝ

“Η ανατροπή έχει συγκεκριμένα δια ταύτα”
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Σ
υλλαλητήριο έξω από το Ραδιο-
μέγαρο της ΕΡΤ στην Αγ. Παρα-
σκευή οργανώνουν την Τετάρτη

11 Φλεβάρη στις 5.30μμ η ΠΟΣΠΕΡΤ
και ο Συντονισμός ενάντια σε Κλεισί-
ματα και Διαθεσιμότητες.

Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν μια
σειρά συνδικάτα κι ομοσπονδίες εργα-
ζομένων όπως το Εργατικό Κέντρο
Αθήνας, η Διακλαδική Συντονιστική
Επιτροπή των Διαθέσιμων - Απολυμέ-
νων (ΔΙΑΣΕΔΑ), η Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας, το
Σωματείο εργαζόμενων του ΜΕΤΡΟ
(ΣΕΛΜΑ), τα σωματεία εργαζόμενων
στα νοσοκομεία Αττικό, Θριάσιο, Παί-
δων και Αγλ. Κυριακού, η oμοσπονδία
εργαζόμενων στο τέως Υπουργείο
Ανάπτυξης, το σωματείο εργαζόμενων
στην Ιντρακόμ, ο σύλλογος δασκάλων
"Αριστοτέλης", οι σύλλογοι εργαζόμε-
νων στους δήμους Βριλησσίων κι
Αγίας Παρασκευής, οι σύλλογοι φοιτη-
τών Τουρκικών και Ασιατικών Σπουδών
και Καλών Τεχνών, ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας

Όλη την προηγούμενη βδομάδα,
κλιμάκια του Συντονισμού Ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες, συ-
νεργεία της Εργατικής Αλληλεγγύης
και εργαζόμενοι της ΕΡΤ, επισκέφτη-
καν περισσότερους από 70 εργατι-
κούς χώρους της Αθήνας προκειμέ-
νουν να διαδωθεί το κάλεσμα για το
συλλαλητήριο, ενώ το Σάββατο πραγ-
ματοποιήθηκαν μεγάλες εξορμήσεις
σε περισσότερα από 20 σημεία σε γει-
τονιές της Αττικής. 

Την ημέρα του συλλαλητηρίου, ο
αγώνας των εργαζόμενων στην ΕΡΤ
συμπληρώνει 20 μήνες. Από το σοκ του
“μαύρου”, της 11/6/13, μέχρι το συλλα-
λητήριο της Τετάρτης είχαν να αντιμε-
τωπίσουν αμέτρητες προκλήσεις. Ξεκί-
νησαν με την άμεση απάντησή τους
στην ανακοίνωση του Κεδίκογλου.
“Εμείς μένουμε εδώ και συνεχίζουμε να
παράγουμε πρόγραμμα. Καλούμε όλο

τον κόσμο να έρθει και να συμπαρα-
σταθεί” ήταν η πρώτη και καθοριστική
απόφαση για να ξεκινήσει να γράφεται
η ιστορία. Η τότε κυβέρνηση προσπά-
θησε να τους λοιδορήσει, να τους συ-
κοφαντήσει και να τους απομονώσει. Η
αποτυχία της ήταν τεράστια. Η εργατι-
κή τάξη στάθηκε στο πλευρό των συνα-
δέλφων τους και αυτοί τους το ανταπέ-
δωσαν δινοντάς τους φωνή, ανοίγοντας
μικρόφωνα που μέχρι πρότινος άνοιγαν
μόνο μπροστά από υπουργικά χείλη. 

Αγώνας

Καλοθελητές και παπαγαλάκια έσπευ-
δαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα να
προεξοφλίσουν το τέλος του αγώνα.
Όταν η κυβέρνηση έστησε το απεργο-
σπαστικό μόρφωμα της ΔΤ και κατόπιν
της ΝΕΡΙΤ. Όταν με το πέρασμα των
μηνών οι πόροι εξανεμίζονταν και η
απληρωσιά γινόταν δυσβάσταχτη για
τους εργαζόμενους. Όταν οι κεραίες
στα βουνά έπεφταν “με εντολή Σαμα-
ρά”. Όταν μπήκαν τα ΜΑΤ και κατέλα-
βαν το Ραδιομέγαρο. Όταν άρχισαν να
ακούγονται δεύτερες σκέψεις για άνοιγ-
μα νέου συνεταιριστικού καναλιού. 

Κάθε φορά οι εργαζόμενοι με την

επιμονή και την αποφασιστικότητά
τους, αλλά πάνω απ'όλα με τη συλλο-
γικότητά τους και τη συμπαράσταση
όλων, κατάφερναν να ξεπερνούν τις
δυσκολίες. Η αυτοδιαχείριση, ο από-
λυτος έλεγχος πάνω στη δουλειά
τους, αποδείχτηκε ακαταμάχητο όπλο
στις τρικλοποδιές. 

Ταυτόχρονα ήταν αυτό που τους
ανέδειξε σε σύμβολο και παράδειγμα
για όλους τους εργαζόμενους που πά-
λευαν κόντρα στις μνημονιακές επιθέ-
σεις.

Με μεγάλη συμμετοχή και σε πολύ καλό κλίμα
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5/2/2015 ανοι-
χτή Γενική Συνέλευση στην αυτοδιαχειριζόμενη
ΕΡΑ Χανίων. Το παρόν στη Συνέλευση έδωσαν
εργαζόμενοι, αλληλέγγυοι και ακροατές, που
επί 20 μήνες κράτησαν όρθια, ελεύθερη και
ανοιχτή τη Δημόσια Ραδιοφωνία των Χανίων!

Με απολύτως δημοκρατικό τρόπο συζητήθη-
καν όλα τα θέματα και οι προτάσεις των παρόν-
των στη Συνέλευση με βασικό μέλημα το αύριο
της τοπικής ΕΡΑ, μετά την πρόσφατη κυβερνητι-
κή αλλαγή.

Αρχικά διαπιστώθηκε το πολύ μεγάλο ενδια-
φέρον και η αγωνία της τοπικής κοινωνίας για
την ανάγκη να αξιοποιηθεί, αλλά και να ενισχυ-
θεί η πολύτιμη εμπειρία των 20 μηνών αυτοδια-
χείρισης, ώστε τα Χανιά να αποκτήσουν ένα,
πραγματικά, δημόσιο ραδιόφωνο, όπου τον
πρώτο λόγο θα έχουν οι πολίτες!

Επίσης στο σύνολό τους οι παρόντες στη Γ.Σ.,
ζήτησαν την άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ
και την κατάργηση του μορφώματος της ΝΕΡΙΤ!

Αποφασίστηκε επίσης η συμπόρευση με τους
συναδέλφους στην Αθήνα και η πραγματοποί-
ηση συλλαλητηρίου στην πλατεία της Δημοτικής
Αγοράς των Χανίων την Τετάρτη 11/2 στις 6μ.μ.
με κεντρικό σύνθημα «20 μήνες μαύρο στη δη-
μοκρατία, 20 μήνες αγώνα, ΝΑ ΞΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΗΣΕΙ Η ΕΡΤ ΤΩΡΑ!».

Εργαζόμενοι και αλληλέγγυοι ξεκινάμε άμεσα
εκστρατεία ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας
για τις εξελίξεις στην τοπική ΕΡΑ, αλλά και γενι-
κότερα για την υπόθεση επαναλειτουργίας της
ΕΡΤ, με παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς, σε
τοπικούς φορείς, σωματεία, στο δρόμο, στις
λαϊκές και όπου αλλού χρειαστεί.

Όποιες κι αν είναι οι εξελίξεις όλοι εμείς που
κρατήσαμε την ΕΡΑ Χανίων ανοιχτή στην κοινω-

νία επί 20 δύσκολους μήνες, δηλώνουμε με όλη
τη δύναμη της φωνής μας ότι θα αγωνιστούμε
για μια οπτικοακουστική πόρτα ανοιχτή, ακηδε-
μόνευτη κι ελεύθερη, για τους πολίτες, τον πολι-
τισμό, τη Δημοκρατία, την κάθε διαφορετικότη-
τα! Δεν αποδεχόμαστε όσους έκαναν διαφορετι-
κές επιλογές και στάθηκαν εμπόδιο στον αγώνα
μας! Δεν αποδεχόμαστε «διορισμένους» διευ-
θυντές, προϊσταμένους και διοικητές, αλλά επι-
μένουμε να προχωρήσουμε αυτοδιαχειριστικά,
πλάι – πλάι με τους αλληλέγγυους που στάθη-
καν όρθιοι δίπλα μας όλο αυτόν τον καιρό!

Θα διαφυλάξουμε και θα ενισχύσουμε την εμ-
πειρία του αυτοδιευθυνόμενου 20μηνου αγώνα!
Η ώρα της νίκης έφτασε! Όχι γιατί μας περίμε-
νε, αλλά γιατί ΕΜΕΙΣ βαδίσαμε προς αυτήν.

Εργαζόμενοι και Αλληλέγγυοι
στην ΕΡΑ Χανίων

Άννα Τσινίκα 
εργαζόμενη ΕΡΤ

Συμμετείχα σε εξορμήσεις στο
δημαρχείο της Νίκαιας, σε χώρους
εργασίας του υπουργείου Πολιτι-
σμού στην Ακρόπολη και στο νοσο-
κομείο Γεννηματάς. Καλούσαμε τον
κόσμο στο συλλαλητήριο της Τε-
τάρτης στο Ραδιομέγαρο, αλλά τα
ζητήματα που άνοιγαν δεν περιορί-
ζονταν στην ΕΡΤ, ήταν ευρύτερα
πολιτικά. 

Για άλλη μια φορά πήραμε την αί-
σθηση ότι ο κόσμος είναι αλληλέγ-
γυος και πολύ ευαισθητοποιημένος
σχετικά με τον αγώνα μας. Αρκετοί
εργαζόμενοι μας έλεγαν ότι ήταν
παρόντες στις συγκεντρώσεις από
τότε που πρωτοέπεσε το “μαύρο”.
Σε ένα εργοτάξιο στο βράχο της
Ακρόπολης, μας ζήταγαν χαρακτη-
ριστικά, μόλις νικήσει η ΕΡΤ, να πά-
με και να δείξουμε τις συνθήκες ερ-
γασίας μέσα στις οποίες δου-
λεύουν. 

Αυτό πρέπει να κάνουμε. Η χαρά
μου μετά την ανακοίνωση του Τσί-
πρα για επανίδρυση της ΕΡΤ, είναι
συγκρατημένη. Έτσι όπως το ανα-
κοίνωσε ο Τσίπρας, “επανίδρυση
της ΕΡΤ από μηδενική βάση” φαίνε-
ται ότι πάνε σε μια λύση που θα εί-
ναι ανώδυνη για την κυβέρνηση αλ-
λά επώδυνη για μας. Να ακούσου-
με βέβαια πρώτα και τις λεπτομέ-
ρειες, αλλά δεν θα πρέπει να δε-
χτούμε ό,τι μας πούνε. Να βάλουμε
τους δικούς μας όρους. Για αυτό
παλεύουμε τόσο καιρό.

Γιάννης Θεοχάρης 
Δ.Σ. Σωματείο Εργαζ. ΙΝΤΡΑΚΟΜ

Έχει σημασία αυτή την περίοδο
να μην υπάρξουν συμβιβασμοί από
τη μεριά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ,
να τηρηθούν όλες οι δεσμεύσεις
προς τους εργαζόμενους και να δι-
ευρυνθούν ακόμα περισσότερο. 

Σχετικά με το άνοιγμα της ΕΡΤ
απαιτείται να μην υπάρχει καμία κα-
θυστέρηση. Αυτό σημαίνει ότι γυρ-
νάνε οι εργαζόμενοι πίσω με συνθή-
κες εργασίας καλύτερες ακόμα
από αυτές που ίσχυαν πριν πέσει το
“μαύρο”. Απαιτούμε να οργανωθεί
η διεύθυνση της νέας δημόσιας και
δημοκρατικής ΕΡΤ από τους ίδιους
τους εργαζόμενους. Στους 20 μή-
νες του αγώνα απέδειξαν ότι μπο-
ρούν να διευθύνουν αυτό τον τερά-
στιο οργανισμό πολύ καλύτερα από
τις διοικήσεις που διόριζαν οι κυ-
βερνήσεις παράγοντας ένα πολύ
πιο δημοκρατικό πρόγραμμα και δί-
νοντας μικρόφωνο και φωνή στην
κοινωνία και τον κόσμο που αγωνί-
ζεται. 

Στο συλλαλητήριο της Τετάρτης
στο Ραδομέγαρο πρέπει να είμαστε
όλες και όλοι για να μην επτρέψου-
με καμία οπισθοχώρηση στα αιτή-
ματά μας.

ΕΡΑ Χανίων “Θα διαφυλάξουμε την εμπειρία του 20μηνου αγώνα”

11/2 Όλοι στο Ραδιομέγαρο

Τετάρτη 11/2

Θεσσαλονίκη
άγαλμα Βενιζέλου
5:30μμ

Αλεξανδρούπολη
Δημαρχείο 6μμ

Βόλος
Ερα Βόλου 6μμ

Χανιά 
πλατεια δημοτικής 
Αγοράς 6μμ

Ηράκλειο
πλατεία Ελευθερίας 6μμ

Ξάνθη
Κεντρική πλατεία 6μμ
• θα ακολουθήσει εκδή-
λωση του Συντονισμού
Ενάντια σε Κλεισίματα
και Διαθεσιμότητες στο
Εργατικό Κέντρο Ξάν-
θης, με θέμα την επι-
στροφή όλων των απο-
λυμένων

Ζάκυνθος
Περιφερειακή 
Ενότητα 6.30μμ

Πέμπτη 12/2

Γιάννενα 
Νομαρχία 6μμ - 
μικροφωνική

Μυρτώ

Μαγγιώρου
Δ.Σ. συλλόγου
φοιτητών Τουρκικών
και Σύγχρονων
Ασιατικών Σπουδών

Ο φοιτητικός σύλλογος
Τουρκικών και Σύγχρονων
Ασιατικών Σπουδών καλεί
στο συλλαλητήριο στο ρα-
διομέγαρο της ΕΡΤ τη Τε-
τάρτη. 

Αντιλαμβανόμαστε την
αναγκαιότητα να βρισκό-
μαστε εκεί, να συνδέσουμε
τις μάχες μας ενάντια στις
διαγραφές και την υπο-
χρηματοδότηση των σχο-
λών μας με όλα τα αγωνι-
ζόμενα κομμάτια της κοι-
νωνίας κι έτσι να ανοίξου-
με το δρόμο για να γυρί-
σουν πίσω στις δουλειές
τους όλοι οι απολυμένοι.
Με αφετηρία αυτό μπο-
ρούν να αρχίσουν όλες οι
διεκδικήσεις μας να γίνον-
ται νίκες. 

Στις άλλες πόλεις



Μ
εγάλα συλλαλητήρια ενάντια
στον φασισμό, τον ρατσισμό
και την ισλαμοφοβία οργα-

νώνονται στις 21 Μάρτη σε Ελλάδα
Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ με
τον κατάλογο των χωρών να μεγα-
λώνει.

Στην Ελλάδα τα συλλαλητήρια
που οργανώνονται στις 21 Μάρτη σε
Αθήνα (2μμ Ομόνοια διαδήλωση και
4μμ συναυλία Σύνταγμα), Θεσσαλο-
νίκη, Πάτρα και Χανιά έρχονται σε
μια κρίσιμη περίοδο για το αντιφασι-
στικό κίνημα καθώς μέσα σε αυτό το
διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει
επιτέλους η δίκη των νεοναζί της
Χρυσής Αυγής, αλλά και για να γί-
νουν πράξη όλα τα αιτήματα του αν-
τιρατσιστικού κινήματος: 

Ιθαγένεια για τα παιδιά, νομιμο-
ποίηση για όλους τους μετανάστες,
σταμάτημα του Ξένιου Δία και των
επιχειρήσεων σκούπα σε μετανά-
στες και τσιγγάνους, κλείσιμο των
στρατοπέδων συγκέντρωσης, γκρέ-
μισμα του φράχτη στον Εβρο, κα-
τάργηση της Frontex.

Ηδη σε πόλεις, γειτονιές και χώ-
ρους εργασίας έχουν ξεκινήσει συ-
νελεύσεις και συσκέψεις για την επι-
τυχία της 21 Μάρτη, ενώ ψηφίσματα
υποστήριξης έχουν αρχίσει να μπαί-
νουν σε δημοτικά συμβούλια, σωμα-
τεία, φοιτητικούς συλλόγους.

«Το Σάββατο 7/2 συνεδρίασε το
συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ σε Πετρά-
λωνα-Ταύρο και αποφασίσαμε μια
σειρά από δράσεις ξεκινώντας από
αυτή τη βδομάδα» μας μεταφέρει η
Μαρία Σ. από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ.
«Αμεσα θα πάμε σε τέσσερα σχολεία,
9ο Λύκειο, 12ο Λύκειο στα Πετράλω-
να, 1ο ΓΕΛ και 1ο Τεχνικό Ταύρου, σε
εργατικούς χώρους - εργατοτεχνίτες
Ακρόπολης, Περιφέρεια Αττικής,
στον ΟΑΕΔ στην Σταδίου, στο ΙΚΑ
στα Κάτω Πετράλωνα και στον 9.84.
Επίσης θα γίνουν εξορμήσεις και αφι-
σοκολλήσεις στην γειτονιά, θα φτια-
χτούν πανό με στόχο να γίνει μεγάλη
τοπική εκδήλωση. Συζητήθηκε ο κα-
τάλογος των σωματείων και των φο-
ρέων για ψηφίσματα και οικονομική

ενίσχυση». 
«Την Πέμπτη 5 Φλεβάρη έγινε μια

πρώτη σύσκεψη για την διοργάνωση
παγκρήτιου συλλαλητηρίου στα Χα-
νιά με την συμμετοχή της τοπικής
ΚΕΕΡΦΑ, του Συλλόγου Δασκάλων,
της ΕΛΜΕ Χανίων, της Ανταρσίας
στα Χανιά και της Κοινωνικής Κουζί-
νας, όπου αποφασίστηκε μέσα στο
επόμενο διάστημα να παρθούν απο-
φάσεις από όλα τα σωματεία και
συλλογικότητες ώστε να εξασφαλι-
στεί η ευρεία συμμετοχή και να ακο-
λουθήσει νέα σύσκεψη», μας λέει ο
Γιώργος Μαλινάκης.

Την Παρασκευή 6 Φλεβάρη αντί-
στοιχη σύσκεψη έγινε στην Πάτρα
«με στόχο να συσπειρώσουμε όλον
τον κόσμο που κινητοποιήθηκε και
για τους εργάτες γης της Μανωλά-
δας και ακόμα παραπάνω» όπως
μας είπε η Τόνια Λαχανιώτη. «Τις
επόμενες μέρες θα κατατεθούν ψη-
φίσματα στα σωματεία, ξεκινώντας
από την ΕΛΜΕ Αχαϊας και τους φοι-
τητικούς συλλόγους και θα γίνει μα-
ζική αφισοκόλληση στην πόλη».    

Ψηφίσματα συμμετοχής στις 21

Μάρτη έχουν ήδη βγάλει η ΣΤ’ ΕΛ-
ΜΕ, Ζ’ ΕΛΜΕ και Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας,
το Σωματείο Εργαζομένων Αγλαΐα
Κυριακού, το Σωματείο Εργαζομέ-
νων στην Ιντρακόμ, η ΣΓΤΚΣ και η
ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας.  Επίσης τα δημο-
τικά συμβούλια Νίκαιας-Ρέντη, Βρι-
λησσίων και το Συμβούλιο Ενταξης
Μεταναστών Δήμου Αθήνας. 

«Καλούμε σε στήριξη της κινητο-
ποίησης για να μην πέσουν στα μα-
λακά οι δολοφόνοι νεοναζί της Χρυ-
σής Αυγής. Για να ανοίξουμε το
δρόμο να ξηλώσουμε οριστικά την
φασιστική απειλή, βάζοντας τέλος
στις επιθέσεις στις γειτονιές. Καλού-
με σε στήριξη της πανευρωπαϊκής
ημέρας δράσης κατά του ρατσισμού
και του φασισμού στις 21 Μάρτη το
2015» αναφέρει χαρακτηριστικά το
ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου
Βριλησσίων.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που
στηρίζουν και συμμετέχουν στις εκ-
δηλώσεις στις 21Μ είναι ο Βασίλης
Παπακωνσταντίνου, ο Μίλτος Πα-
σχαλίδης και άλλοι, ενώ μαζική ανα-
μένεται να είναι η συμμετοχή και

των κοινοτήτων μεταναστών όπως
φάνηκε από την ανταπόκριση στο
κάλεσμα για τις 21 Μάρτη που απη-
ύθυνε το περασμένο Σάββατο η Κα-
τερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος
Νίκαιας-Ρέντη σε μεγάλη εκδήλωση
που οργάνωσε η Πακιστανική Κοινό-
τητα στο Ρέντη.

«Και μέσα στις κοινότητες μετανα-
στών υπάρχει διάχυτη η προσδοκία
ότι κάτι θα αλλάξει, θα σταματήσουν
οι σκούπες, θα δοθεί πίσω το δι-
καίωμα στην ψήφο, ιθαγένεια στα
παιδιά» δήλωσε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη ο Τζαβέντ Ασλάμ, επικε-
φαλής της Πακιστανικής Κοινότη-
τας. «Μας παίρνουν καθημερινά τη-
λέφωνο μέλη της κοινότητας μέσα
από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
στην Αμυγδαλέζα, την Κόρινθο και
ρωτάνε, αν πέρασε ο νόμος για να
καταργηθούν τα στρατόπεδα, πότε
θα μας αφήσουν ελεύθερους, αν θα
σταματήσει επιτέλους αυτός ο φασι-
σμός. Στις 21 Μάρτη θα πρέπει να
δώσουμε μαζικά το παρών στο δρό-
μο για να μπορέσουν να γίνουν πρά-
ξη όλα αυτά». 
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Ψ
ήφισμα που καταγγέλλει την φασιστική
δίωξη ενάντια στον Πέτρο Κωνσταντί-
νου δημοτικό σύμβουλο με την Ανταρ-

σία στις γειτονιές της Αθήνας, πήρε το δημοτικό
συμβούλιο Αθήνας, υιοθετώντας το ψήφισμα
του Συμβουλίου Ενταξης Μεταναστών του Δή-
μου.

Όπως αναφέρει: «Δηλώνουμε την αλληλεγγύη
μας στον δημοτικό σύμβουλο του δήμου της
Αθήνας Πέτρο Κωνσταντίνου, ο οποίος δικάζε-

ται στις 19 Φεβρουαρίου, μετά από μήνυση που
υπέβαλαν εναντίον του στελέχη του ακροδεξιού
και ναζιστικού χώρου, με σκοπό να αμαυρώσουν
την ειρηνική απεργιακή συγκέντρωση της 29ης
Ιουνίου 2010. 

Είναι οι ίδιοι, εκφραστές του ακροδεξιού - να-
ζιστικού χώρου, που μετέτρεψαν την παιδική χα-
ρά του Αγίου Παντελεήμονα σε ορμητήριο ρα-
τσιστικής και φασιστικής βίας κατά μεταναστών
και αγωνιστών, με αποκορύφωμα τη δολοφονική

επίθεση ενάντια στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ
στο Πέραμα και τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα στο Κερατσίνι. 

Ο φασισμός και οι εκφραστές του είναι απέ-
ναντι μας και ο αγώνας εναντίον τους πρέπει να
είναι καθημερινός και δεν πρέπει να επιτρέψου-
με να φιμωθεί η πολιτική και συνδικαλιστική
δράση. Ο φασισμός και οι προκλήσεις της Χρυ-
σής Αυγής πρέπει να απομονωθούν από ολό-
κληρη την κοινωνία».

Στις 21 Μάρτη, Σάββατο
θα είμαστε όλοι εκεί, στις
2μμ στην Ομόνοια και
στις 4μμ στο Σύνταγμα.
Ενάντια στον φασισμό
και τον ρατσισμό. Θα εί-
μαστε όλοι εκεί».

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Εκατοντάδες αντιφασίστες
από τις γειτονιές του Πειραιά
συμμετείχαν στην αντιφασιστική
συγκέντρωση που έγινε το Σάβ-
βατο 7 Φλεβάρη στο μνημείο του
Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.

Η κινητοποίηση  ήταν μία πρώ-
τη απάντηση στην πρόκληση της
Χρυσής Αυγής να εμφανιστεί την
ημέρα των βουλευτικών εκλογών
στο 5ο Λύκειο Κερατσινίου, κον-
τά στο σημείο της δολοφονίας
του Παύλου Φύσσα. Μετά τη
συγκέντρωση έγινε μία μικρή πο-
ρεία, όπου φωνάχτηκαν αντιφα-
σιστικά συνθήματα. Μπροστά
ήταν το πανό του Συλλόγου Δα-
σκάλων Κερατσινίου και ακολου-
θούσαν τα πανό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της Εργατικής Λέ-
σχης Κερατσινίου, της ΚΕΕΡΦΑ, της Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ
και της ΟΡΜΑ. Δεκάδες πέρασαν από το τραπεζάκι
της ΚΕΕΡΦΑ προκειμένου να ενημερωθούν για τις

επόμενες δράσεις του αντιφασιστικού κινήματος, με
πρώτο σταθμό την Συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ την Κυ-
ριακή 15/2 στο Δημαρχείο Νίκαιας για την οργάνωση
της 21 Μάρτη, παγκόσμιας ημέρας κατά του ρατσι-
σμού και του φασισμού.

21 Μάρτη Δράσεις παντού! Συνελεύσεις
και συσκέψεις
της ΚΕΕΡΦΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας συμπαραστέκεται στον Πέτρο Κωνσταντίνου

ΚΥΨΕΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2, 
Πολιτιστικό Κέντρο Κυψέλης, 
(Καλογερά 18),  6μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2, Στέκι ‘’Δρά-
σης’’, (Πίνδου και Μαραθώ-
νος), 6μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2, 
Στέκι Αριστερής Κίνησης 
Περιστερίου (Ακροπόλεως 18
και Ιάσονος), 7μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2, Λότζια, 6μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2, 
καφέ Κιμωλία, 6μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2, 
Εργατικό Κέντρο, 6μμ

ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2, 
Γραφεία Συλλόγου Δασκάλων
(Μπουνιάλη 13-19
Εμπορικό κέντρο Ερμής), 7μμ

ΝΙΚΑΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2, 
Δημαρχείο Νίκαιας, 6.30μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΡΙΤΗ 17/2, 
καφέ Κούνια
(Θεμιστοκλέους 43), 6.30μμ

στις σχολές
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2, 
Αίθουσα προβολών, 4μμ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19/2, 
αιθ Γ1,(3ος Όροφος), 2μμ

ΑΣΚΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2, 
αίθ. Γραμμικού σχεδίου, 2μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
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“To βράδυ της Πέμπτης 22/1 νεοναζί
της Χρυσής Αυγής έγραψαν συνθήμα-
τα έξω από το σπίτι του συντρόφου
Γ.Λ., φοιτητή, μέλους της ΚΕΕΡΦΑ και
του ΣΕΚ, στον Καλαθά Ακρωτηρίου.
Καταγγέλουμε την προκλητική στοχο-
ποίηση του συντρόφου για τη συμμετο-
χή του στο αντιφασιστικό και φοιτητικό
κίνημα”.

Aυτά αναφέρει στην καταγγελία της

η ΚΕΕΡΦΑ Χανίων απευθύνοντας ταυ-
τόχρονα κάλεσμα για το παγκρήτιο αν-
τιφασιστικό συλλαλητήριο στα Χανιά
στις 21 Μάρτη: «Η δικιά μας απάντηση
θα δοθεί μαζί με το διεθνές αντιφασι-
στικό και αντιρατσιστικό κίνημα στην
μεγάλη κινητοποίηση στις 21 Μάρτη
για να ξηλωθούν τα τάγματα εφόδου
και να τσακιστεί η φασιστική απειλή»
αναφέρει.

Oλόκληρο οπλοστάσιο βρέθηκε την προηγούμενη βδομάδα
κρυμμένο σε βανάκι ιδιοκτησίας ενός 56χρονου στον Ξηροπό-
ταμο Θεσσαλονίκης, ενώ στο σπίτι και το συνεργείο του βρέθη-
καν εγχειρίδια και εφημερίδες της Χρυσής Αυγής και κάδρο του
δικτάτορα Παπαδόπουλου. 

Όπως αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα: «Συγκεκριμένα
κατασχέθηκαν από την αστυνομία: 9 αμυντικές χειροβομβίδες,
5 πολεμικά τυφέκια, 2 περίστροφα, 3 πιστόλια, εκ των οποίων
ένα κρότου και ένα αυτοσχέδιο (τύπου στιλό), 29.385 φυσίγγια
πυροβόλων όπλων, 960 φυσίγγια κυνηγετικών όπλων, 10 σιδε-
ρογροθιές, 4 θήκες όπλων, 7 φωτοβολίδες, 2 γεμιστήρες, 1
κλείστρο, 5 μαχαίρια, μία μεταλλική πτυσσόμενη ράβδος, ένα
μεταλλικό τόξο, 16 βέλη και τρεις μύτες τόξου, ένα σπρέι πιπε-
ριού, μία συσκευή εκπομπής LASER, πλήθος καρτών και συ-
σκευών αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων». 

Στην αστυνομική διεύθυνση Κο-
μοτηνής συνεχίζεται η οδύσσεια
του συντρόφου Ναζίρ Γκασεμί,
που αμέσως μετά την αποφυλάκι-
ση και την απόφαση αναστολής
της ποινής απέλασης - απειλείται
τώρα να μεταφερθεί σε ένα από τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα πε-
ριβόητα «Κέντρα Φιλοξενίας Μετα-
ναστών ή στα κρατητήρια του Αλ-
λοδαπών στην Π. Ράλλη.  

Ο Ναζίρ Γκασεμί είχε συμμετά-
σχει στον 9μηνο αγώνα και τη με-
γάλη απεργία πείνας των Αφγανών
Πολιτικών Προσφύγων στα Προπύ-
λαια το 2009-10 και κέρδισε μαζί
με δεκάδες άλλους το πολιτικό
άσυλο. Είναι πολιτικός πρόσφυγας
αναγνωρισμένος από τις επιτροπές
ασύλου και κάθε περίπτωση απέ-
λασής του είναι στην ουσία θανατι-
κή καταδίκη, καθώς στο Αφγανι-
στάν κινδυνεύει η ζωή του.

Ο Ναζίρ καταδικάστηκε άδικα σε
φυλάκιση όταν συνελήφθη (εκκρε-
μεί η εκδίκαση της έφεσης σε ένα
περίπου χρόνο) για “λαθραία μετα-
φορά μεταναστών”, επειδή προ-
σπαθούσε να φέρει την γυναίκα
του και το παιδί του! 

Αφού εξέτισε την ποινή του δου-
λεύοντας μέσα στην φυλακή στην
Κομοτηνή, επιτέλους στις 4 Φλεβά-
ρη έγινε δεκτή η αίτησή του για
αναστολή της ποινής της απέλα-
σης (μετά από δυό χρόνια) από το
Mονομελές Eφετείο Κακουργημά-
των Θράκης. Όμως επειδή η άδεια
διαμονής του έληξε κατά τη διάρ-
κεια της κράτησής του, κινδυνεύει
να βρεθεί στο Αλλοδαπών και από
εκεί να κρατηθεί εκ νέου σε κάποιο
από τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης!

«Απαιτούμε από την νέα κυβέρ-
νηση λευτεριά για το σ. Ναζίρ,
ώστε να επιστρέψει στην οικογέ-
νειά του και να μην κρατηθεί πε-
ραιτέρω σε κέντρο κράτησης, αλ-
λά και λευτεριά για τους χιλιάδες
έγκλειστους μετανάστες στις φυ-
λακές και τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης» αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η ΚΕΕΡΦΑ. 

Όπως σημειώνεται στην ανακοί-
νωση «η γυναίκα και το παιδί του
Ναζίρ διαμένουν τα δύο τελευταία
χρόνια στην Ελλάδα, είναι κάτοχοι
δελτίου αιτήσαντος ασύλου ενώ το
πεντάχρονο παιδί του πάσχει από
σοβαρή γεννητική αναπηρία στο
χέρι (χωρίς δάκτυλα) και χρήζει
άμεσης επέμβασης». 

Αναβολή για την Πέμπτη 12/2 πήρε η δίκη των 2 αντιφασι-
στών που συνελήφθηκαν  με τις κατηγορίες «της κλοπής μεγά-
λου χρηματικού ποσού, της απρόκλητης σωματικής βλάβης και
της διατάραξης της κοινής ειρήνης», ενώ έξω από τα δικαστή-
ρια βρέθηκαν αλληλέγγυοι-ες.  

Η σύλληψη των δύο αντιφασιστών έγινε μετά την αποτυχημέ-
νη απόπειρα πορείας στην πόλη λιγοστών φασιστών από πόλεις
της Β. Ελλάδας την προηγούμενη βδομάδα και την κατηγορία
ενός από αυτούς για υποτιθέμενη ληστεία 12.000 ευρώ. Την
σύλληψή τους ακολούθησε συντονισμένη επίθεση φασιστών και
αστυνομίας στην Κατάληψη-Βύρωνος 3.

Μ
έσα στον Γενάρη, οι διασωθέντες του
ναυαγίου στο Φαρμακονήσι κατέθεσαν
προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, για το ναυά-
γιο της 20ης Ιανουαρίου 2014 στο οποίο θύματα
ήταν 8 παιδιά και 3 γυναίκες.

Η προσφυγή ήταν η απάντηση στην απόφαση
της Εισαγγελίας του Ναυτοδικείου Πειραιά να
θέσει την υπόθεση στο αρχείο τον Ιούλιο 2014.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων «το
ναυάγιο έγινε κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών
ρυμουλκήσεων του πλοιαρίου τους, από σκά-
φος του Λιμενικού, προς την Τουρκία, με ένα
σκοινί 10 μέτρων και με μεγάλη ταχύτητα. Κατά
τη διάρκεια των ρυμουλκήσεων νερά εισέρρεαν
εντός του σκάφους με αποτέλεσμα την ανατρο-
πή και βύθισή του…».

Αλλά, ως φαίνεται ο ρατσισμός και η υποκρι-
σία μέσα στην δικαστική εξουσία έχουν βαθιές
ρίζες. Λίγες μέρες αργότερα στις 5 Φλεβάρη
2014, στη Ρόδο, το Τριμελές Εφετείο Κακουργη-
μάτων Δωδεκανήσου, έκρινε ένοχο ως «δουλέμ-
πορο» έναν 21χρονο από τους διασωθέντες
πρόσφυγες επιβάλλοντάς του συνολική ποινή
145 έτη χωρίς αναστολή και πρόστιμο 570.500
ευρώ! 

Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία και με
αντίθετη πρόταση του εισαγγελέα και παρά το
γεγονός ότι, όπως αναφέρεται στην εφημερίδα
Ροδιακή: «στο δικαστήριο προσκομίστηκε από
την υπεράσπιση, η προσφυγή που έχει κατατε-
θεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά και αρκε-
τές ένορκες καταθέσεις των λοιπών μεταφερο-
μένων σύμφωνα με τις οποίες ο 21χρονος Σύ-
ριος δεν φέρει καμία ευθύνη για τα όσα συνέβη-

σαν το βράδυ της 20ης Ιανουαρίου 2014 στη θα-
λάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου…

Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 6 Φλεβάρη
πραγματοποιήθηκε η τελετή παραλαβής του πρώ-
του από τα έξι Παράκτια Περιπολικά Σκάφη θα-
λάσσιας επιτήρησης του Λιμενικού που χρηματο-
δοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από εθνικούς
πόρους και κόστισε 13,4 εκατομμύρια ευρώ.

Παρών στην παραλαβή ήταν ο Αναπληρωτής
Υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας που ένα
χρόνο πριν τέτοιον καιρό υποδεχόταν, ανάμεσα
σε άλλους αλληλέγγυους, στον Πειραιά τους
ναυαγούς από το Φαρμακονήσι. Ο Θ. Δρίτσας
τόνισε κατά την παραλαβή «την προτεραιότητα
στον κοινωνικό ρόλο του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής, στην προστασία της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, χωρίς διακρί-
σεις και εξαιρέσεις».

Θεσμικός ρατσισμός

Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς τoν αντι-
ρατσισμό και τις καλές προθέσεις του νέου
υπουργού Ναυτιλίας - σε αντίθεση με τον ρατσι-
σμό των ελληνικών δικαστηρίων και σωμάτων
ασφαλείας που είναι πλέον διαβόητος σε όλη
την Ευρώπη. Αυτός ο θεσμικός ρατσισμός δεν
είναι ίδιον μόνο του ελληνικού κράτους. Πρόκει-
ται για ένα ρατσισμό σύμφυτο με την ίδια την
Ευρωπαϊκή Ενωση. 

Ας είμαστε ξεκάθαροι, τα εκατομμύρια ευρώ
που σπαταλάει για το κλείσιμο και την φύλαξη
των συνόρων η ΕΕ, δεν δίνονται για την διάσω-
ση των προσφύγων αλλά για την αποτροπή
τους. Οι άτυπες και παράνομες επαναπροωθή-

σεις, (όπως αυτή που κόστισε την ζωή τόσων
ανθρώπων στο Φαρμακονήσι και η υπουργός
Μετανάστευσης, Τασία Χριστοδουλοπούλου
έχει ήδη δηλώσει ότι θα σταματήσουν), δεν απο-
τελούν παρέκκλιση, αλλά λογική συνέπεια της
κυρίαρχης στην ΕΕ στρατηγικής της «Ευρώπης-
φρούριο».

Ακόμα και χωρίς τις επαναπροωθήσεις οι πρό-
σφυγες θα συνεχίζουν να πνίγονται μαζικά στο
Αιγαίο. Η λεγόμενη «καλύτερη φύλαξη» των
ακτών σε συνδυασμό με τον φράχτη στον Εβρο
θα συνεχίσουν να έχουν σαν συνέπεια περισσότε-
ρα ναυάγια και πνιγμούς προσφύγων που θα ελ-
πίζουν να περάσουν απαρατήρητοι με σύμμαχο
την κακοκαιρία τις πιο άγριες νύχτες του χρόνου. 

Σαν ειρωνεία το βράδυ της ίδιας μέρας, που
το Λιμενικό παραλάμβανε το σκάφος, οκτώ ακό-
μα μετανάστες από το Ιράκ και το Ιράν πνίγηκαν
(και έξι διασώθηκαν) όταν ανοιχτά της Σύμης η
ξύλινη βάρκα τους ανατράπηκε στη διάρκεια
μιας τέτοιας κακοκαιρίας. Ηρθαν να προστε-
θούν στους 2.500 πνιγμένους πρόσφυγες που
έχουν καταματρηθεί στη Μεσόγειο το πρώτο
9μηνο του 2014. 

Υπάρχει ένας πιο ασφαλής και οικονομικός
τρόπος από τα περιπολικά του Λιμενικού για να
παρέχει κανείς βοήθεια στους κυνηγημένους
των πολέμων και της δυστυχίας, στην Συρία, το
Ιράκ, το Αφγανιστάν: Το άνοιγμα των συνόρων
για τους πρόσφυγες, το ρίξιμο του φράχτη στον
Εβρο και η ρήξη με την ΕΕ των πολέμων και του
ρατσισμού. Κλειστά σύνορα για τους Ντάισενμ-
πλουμ και Σία και ανοιχτά σύνορα για τους ερ-
γάτες.

Γ.Π.

Χτες στο Φαρμακονήσι, σήμερα στη Σύμη

Η “Ευρώπη-φρούριο” δολοφονεί
Λευτεριά
στον Ναζίρ
Βάλτε τέλος 
σε αυτό 
το αίσχος!

Οπλοστάσιο στη Θεσσαλονίκη

Χρυσαυγίτικη πρόκληση στα Χανιά
ΚΑΒΑΛΑ



Πώς σχολιάζεις το βούλευμα του Συμβουλίου

Εφετών για τη Χρυσή Αυγή;

Επιτέλους ύστερα από πολλούς μήνες έχου-
με την αμετάκλητη παραπομπή της Χρυσής Αυ-
γής ως εγκληματική οργάνωση, παρά το γεγο-
νός ότι έκανε όλη αυτή την περίοδο μία τερά-
στια προσπάθεια να εμφανιστεί ως «διωκόμενο
πολιτικό κόμμα». Η προσπάθεια αυτή απέτυχε.
Στην αρχή κατηγόρησαν τις ανακρίτριες ότι εί-
ναι αντιφασίστριες, ότι είναι σε αντίθετο πολιτι-
κό χώρο. Όλη η ηγεσία της Χρυσής Αυγής (Μι-
χαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός, Παπάς) τους
έχουν κάνει τρεις τουλάχιστον μηνύσεις, για να
μπορέσουν να τις αποκλείσουν από την ανακρι-
τική διαδικασία. Δεν το κατάφεραν. Στη συνέ-
χεια υπολογίζανε ότι θα μπορέσουν να έχουν
μία απαλλαγή στο δικαστικό συμβούλιο. Και
εκεί απέτυχαν. Άρα έχουμε με τη βούλα πλέον
έξι δικαστές, (οι δύο ανακρίτριες, ο εισαγγελέ-
ας πρώτου βαθμού και οι τρεις δικαστές του
συμβουλίου εφετών) που έχουν όλοι την άπο-
ψη ότι όλες αυτές οι πράξεις, όλα αυτά τα εγ-
κλήματα έγιναν από την εγκληματική οργάνω-
ση Χρυσή Αυγή. 

Με το βούλευμα παραπέμπονται όλη η ηγε-
σία της εγκληματικής οργάνωσης, όλοι όσοι
ήταν βουλευτές μετά το 2012, την περίοδο της
δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και τα βασικά
μέλη των ταγμάτων εφόδου της Νίκαιας, του
Πειραιά, του Περάματος, του Αγίου Παντελεή-
μονα. Δηλαδή οι κεντρικοί πυρήνες οι οποίοι
ήταν οι υπεύθυνοι για όλες τις επιθέσεις στην
Αθήνα και τον Πειραιά παραπέμπονται σε δίκη
και δεκάδες άλλα στελέχη τα οποία περιφερει-
ακά συμμετείχαν σε αντίστοιχες εγκληματικές
δράσεις. Παραπέμπονται για όλα τα αδικήματα
για τα οποία έχουν εισαχθεί, δηλαδή για τη δο-
λοφονία του Π. Φύσσα, για την επίθεση στους
Αιγύπτιους ψαράδες και για την απόπειρα δο-
λοφονίας των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. Στη
δικογραφία έχουν συμπεριληφθεί και αξιολο-
γούνται όλες οι δικογραφίες στις οποίες εμ-
πλέκονται Χρυσαυγίτες. Από τον εμπρησμό
στην πλατεία Αμερικής, όλες οι επιθέσεις της
Χρυσής Αυγής στον Άγιο Παντελεήμονα στις
οποίες συμμετείχε η Σκορδέλη και ούτω κάθε
εξής. Όλα αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοι-
χεία, που θα εξεταστούνε, για την εγκληματική
δράση της οργάνωσης και θα αξιολογηθούνε
στο δικαστήριο. 

Γίνεται πολύς λόγος για την άποψη της μει-
οψηφίας του Συμβουλίου Εφετών. Αυτό που
λέει ο Εφέτης που μειοψήφησε δεν είναι ότι
δεν υπάρχουν στοιχεία. Δέχεται, όπως και οι
άλλοι δύο δικαστές, ότι όλα αυτά τα εγκλήμα-
τα έγιναν από συγκεκριμένους ανθρώπους εν-
ταγμένους στη συγκεκριμένη οργάνωση. Αυτό
στο οποίο καταφεύγει η μειοψηφία είναι σε
έναν νομικό βυζαντινισμό. Έχει τη λογική ότι
όλοι μαζί τα κάνανε σχεδιασμένα, αλλά δεν εί-
χαν οικονομικό όφελος από αυτό και για αυτό
δεν πρέπει να δώσουμε νομικά το χαρακτηρι-
σμό «εγκληματική οργάνωση». 

Αυτό είναι απολύτως λάθος. Η σύμβαση του
Παλέρμο λέει ότι το ελάχιστο που θα έπρεπε
να έχετε σαν νομοθεσία είναι: όποιοι κάνουν
αυτά τα εγκλήματα για οικονομικό όφελος

χρειάζεται να χαρακτηριστούν εγκληματική ορ-
γάνωση. Από κει και πέρα ως εθνική νομοθεσία
όποιους άλλους έχουν μία μόνιμη και διαρκή
οργάνωση, με ιεραρχία, περισσότεροι από τρία
άτομα, οργανώνονται να κάνουν εγκλήματα σε
βάθος χρόνου, μπορεί να χαρακτηριστούν εγ-
κληματική οργάνωση. Και άρα υπερκαλύπτει το
άρθρο 187 τις απαιτήσεις του Παλέρμο και
γι’αυτό είναι λάθος αυτή η άποψη. 

Αλλά αυτό δεν βοηθάει σε τίποτα το βασικό
ισχυρισμό της Χρυσής Αυγής ότι «είμαστε ένα
νόμιμο πολιτικό κόμμα». Γιατί η άποψη και του
δικαστή που μειοψήφησε είναι ότι τα εγκλήμα-
τα έχουν γίνει από τη Χρυσή Αυγή. Αν η Χρυσή
Αυγή προσχωρήσει στην άποψη της μειοψη-
φίας είναι σα να αποδέχεται ότι πράγματι όλα
τα εγκλήματα που έχει κάνει, έχουν γίνει με
κεντρική καθοδήγηση, με κεντρικές εντολές
και σχεδιασμό. 

Αυτό το βούλευμα είναι αμετάκλητο και δεν
υπάρχει άλλος δρόμος παρά μόνο η δίκη. Δεν
ήταν αυτονόητο ότι έτσι θα πήγαιναν τα πράγ-
ματα. Αρκεί να θυμηθούμε ότι μέχρι τη δολοφο-
νία του Π. Φύσσα, είχαμε εκατοντάδες επιθέσεις
Χρυσαυγιτών, τα στοιχεία ήταν εκεί, το ίδιο σο-
βαρά, το ίδιο συγκροτημένα, το ίδιο ακράδαντα,
αλλά μέχρι τότε ούτε ο κρατικός μηχανισμός,
ούτε οι διωκτικές αρχές, ούτε οι δικαστικές
«έβλεπαν» τα ρατσιστικά κίνητρα, ούτε -ακόμα
και όταν συλλαμβανόταν κάποιος- ασχολούνταν
με το ποιος είναι πίσω από αυτόν ή που εντάσ-
σεται. Χρειάστηκαν οι τεράστιες αντιφασιστικές
κινητοποιήσεις, εν μέσω γενικών απεργιών, μετά
τη δολοφονία του Φύσσα, για να γίνουν ορατές
αυτές οι αποδείξεις και για να γίνουν πιστευτά
τα θύματα και τα επιχειρήματα του αντιφασιστι-
κού κινήματος, ότι αυτά δεν είναι πρωτοβουλίες
κάποιων ανθρώπων, είναι σχεδιασμένες ενέργει-
ες κεντρικά από μία εγκληματική οργάνωση, η
οποία είχε όνομα και λεγόταν Χρυσή Αυγή. Έτσι
έγινε δυνατή η δίωξη.  

Το ίδιο ισχύει και για το τελικό βούλευμα.
Χωρίς τη συνεχή δράση του αντιφασιστικού κι-
νήματος όλη την περίοδο, χωρίς την παρουσία
της Πολιτικής Αγωγής του αντιφασιστικού κινή-
ματος, χωρίς την ανάδειξη σε κεντρικό επίπεδο
του τι είναι τα τάγματα εφόδου που οργανώνει
η Χρυσή Αυγή, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό
το βούλευμα. 

Πώς προβλέπεται να εξελιχθεί 

η διαδικασία της δίκης; 

Περιμένουμε να προσδιοριστεί η ημερομηνία
έναρξης της δίκης σε περίπου δύο μήνες και
το πιθανότερο είναι να μην γίνει στον Κορυδαλ-
λό, πράγμα που θα διευκολύνει την κινητοποί-
ηση του αντιφασιστικού κινήματος. 

Όσοι διώκονται με την κατηγορία της διεύ-
θυνσης της εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή
όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και η ηγεσία,
έχουν ένα πλαίσιο ποινής 10 με 20 χρόνια.
Όσοι έχουν κατηγορίες για τις δολοφονίες
έχουν επίσης ένα αντίστοιχο πλαίσιο ποινής,
Δεν προβλέπονται ισόβια για τις κατηγορίες
που εισάγονται. Αλλά αν επιβληθούν οι ποινές
οι οποίες προβλέπονται είναι επαρκείς για να
εξαλείψουν τον κίνδυνο αυτής της ηγεσίας από

την ενεργό δράση. 

Είναι δεδομένο το διεθνές ενδιαφέρον για τη
δίκη. Ένα από τα θέματα που θέλουμε να εξα-
σφαλίσουμε ως πολιτική αγωγή είναι ότι θα
υπάρχει απρόσκοπτη παρουσία όλων των ξέ-
νων ανταποκριτών και κυρίως όλων των αντι-
φασιστικών επιτροπών και από την Ελλάδα και
από το εξωτερικό. 

Η δίκη αναμένεται να κρατήσει αρκετά. Με
βάση τους ρυθμούς που συνεδριάζουν τα δικα-
στήρια αλλά και με βάση την εμπειρία αντίστοι-
χων δικών στο παρελθόν, τον όγκο του αποδει-
κτικού υλικού και των μαρτύρων, νομίζω θα
κρατήσει περίπου ένα χρόνο. Αυτό έχει και ένα

ακόμα αποτέλεσμα. Ότι για ένα χρόνο θα είναι
υπόδικη η Χρυσή Αυγή, μέχρι να καταδικα-
στούν ως εγκληματική οργάνωση. Και άρα θα
έχουν την ίδια δυσκολία να εμφανίζουν τα τάγ-
ματα εφόδου για να τρομοκρατούν στις γειτο-
νιές. Και αυτό αφήνει τα περιθώρια για το αντι-
φασιστικό κίνημα να μην επιτρέψει πουθενά να
εμφανιστούν τάγματα εφόδου. Εάν η αριστερά
και το αντιφασιστικό κίνημα είναι εκεί, θα
υπάρχει η δυνατότητα στο τέλος αυτής της δί-
κης να βγει η Χρυσή Αυγή, ακόμα πιο αποδυνα-
μωμένη, όχι μόνο γιατί υπάρχουν επαρκή στοι-
χεία καταδίκης της, αλλά κυρίως γιατί έξω από
το δικαστήριο και παντού θα βρίσκει μπροστά
της ενωμένες, ενιαίες, αντιφασιστικές δράσεις
και πρωτοβουλίες. 

Τα στοιχεία αποδεικνύουν κυβερνητική 

συγκάλυψη της εγκληματικής δράσης 

της Χρυσής Αυγής;

Χωρίς το ρατσισμό και την ισλαμοφοβία της
προηγούμενης κυβέρνησης δεν θα υπήρχε ζω-
τικός χώρος, τόσο για τις ναζιστικές ιδέες, όσο
και για τη δράση την εγκληματική, η οποία
απολάμβανε και μεγάλης ασυλίας από τις διω-
κτικές αρχές και μεγάλης αδιαφορίας από τις
δικαστικές, όταν δεν υπήρχε με τις διωκτικές
αρχές συγκάλυψη και συνεργασία. Παράδειγ-
μα είναι ο ρόλος που έπαιξε το αστυνομικό
τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα για τον εμπρη-
σμό στην Τανζανική Κοινότητα (για την οποία
δεν έχει γίνει καν έρευνα παρόλο που πήγαν τα
θύματα και κάνανε καταγγελία στην αστυνο-
μία). Το ίδιο βράδυ όμως η παρέμβαση Πανα-
γιώταρου απέτρεψε την παραπέρα έρευνα.
Άρα δεν υπήρχε μόνο συγκάλυψη, υπήρχε και

συνεργασία κατά περίπτωση. Χωρίς αυτά δεν
θα είχαμε τόσες πολλές επιθέσεις. 

Ειδικά μετά την προφυλάκιση της ηγεσίας
της Χρυσής Αυγής, τα στοιχεία που υπήρχαν
πριν, έγιναν απολύτως αδιάσειστα γιατί οι ίδιοι
είχαν φροντίσει να έχουν στα κινητά τους τηλέ-
φωνα και στους υπολογιστές τους όλα τα στοι-
χεία της εγκληματικής δράσης, των ύμνων στο
Χίτλερ, της απόλυτης πίστης στον εθνικοσο-
σιαλισμό. Δώσανε δηλαδή στην προανακριτική
διαδικασία έτοιμα τα κίνητρα, δεδομένα, γραμ-
μένα, φωτογραφημένα, βιντεοσκοπημένα από
τους ίδιους. Οι περισσότερες από τις εντολές
που έχουν δοθεί από τους ίδιους είναι καταγε-
γραμμένες σε μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα.
Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει και γι’αυτό τα στοι-
χεία σε σχέση με τη δράση της εγκληματικής
οργάνωσης είναι απολύτως αδιάσειστα. 

Έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντιμετώπιση
των κομμάτων της προηγούμενης κυβέρνησης
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, μετά τη δίωξη. Είναι
δεδομένο ότι η δίωξη έγινε επειδή αναγκάστη-
καν από το αντιφασιστικό και το εργατικό κίνη-
μα, δεν ήταν μία επιλογή τους, σε πρώτο επί-
πεδο. Αλλά το ενδιαφέρον είναι μετά από κει.
Για τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ήταν σα να είναι ένα
φυσιολογικό κόμμα. Η κυβέρνηση συνέχισε να
απαντάει στις επερωτήσεις τους στο κοινοβού-
λιο σα να ήταν βουλευτές ενός νόμιμου πολιτι-
κού κόμματος. Η εξαίρεση του Δένδια απλώς
επιβεβαιώνει τον κανόνα. Αυτή θα έπρεπε να
είναι η στάση όλων. Δεν απαντάμε σε βουλευ-
τές οι οποίοι είναι υπόδικοι για συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση.

Ειδικά την τελευταία προεκλογική περίοδο,
ήταν αποδεκτή η συμμετοχή στις εκλογές μίας
εγκληματικής οργάνωσης, δίπλα στα άλλα νό-

μιμα πολιτικά κόμματα. Αυτό δεν είναι βοήθεια
για το αντιφασιστικό κίνημα. Και για αυτό θα
πρέπει όλη η αριστερά ενωτικά όλη την επόμε-
νη περίοδο, αν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα
καταδικαστικό, να κινηθεί σε όλες τις αντιφασι-
στικές επιτροπές, σε όλες τις αντιφασιστικές
κινητοποιήσεις με βασικό ότι πρόκειται για εγ-
κληματική οργάνωση και ότι πρέπει να μείνουν
στη φυλακή, γιατί είναι επικίνδυνοι για τις ελευ-
θερίες όλων, μεταναστών, ντόπιων, εργατών,
συνδικαλιστών. Αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα
για όλη την αριστερά για να μην επαναλάβουμε
λάθη που έχουν κάνει άλλοι σε άλλες εποχές. 

Προκειμένου να μην υπάρχουν αμφισβητή-
σεις, η Πρωτοβουλία για την Πολιτική Αγωγή
του Αντιφασιστικού Κινήματος στη Δίκη της
Χρυσής Αυγής έχει εκδώσει ένα βιβλίο στο
οποίο έχουν συγκεντρωθεί όλα τα βασικά δε-
δομένα αυτής της δίκης, στα οποία μπορεί κά-
θε καλόπιστος αλλά και κάθε κακόπιστος, προ-
κειμένου να διαλυθούν οι όποιες αμφισβητή-
σεις και αμφισημίες να τα έχει ως βοήθημα για
να μην υπάρχουν αμφιβολίες σε σχέση με την
επάρκεια των στοιχείων. Αλλά και κάθε αντιφα-
σιστική επιτροπή σε κάθε γειτονιά μπορεί να
έχει αυτό το βιβλίο ως ένα βοήθημα για να βρί-
σκει απαντήσεις και στοιχεία. 

Τι ρόλο έχει να παίξει το αντιφασιστικό 

κίνημα το επόμενο διάστημα; 

Για να γίνουν όλα αυτά τα στοιχεία και στη
δίκη απολύτως πιστευτά, όπως έγιναν τώρα
από τις ανακριτικές αρχές, πρέπει το αντιφασι-
στικό κίνημα να συνεχίσει στην ίδια πορεία. Θα
χρειαστεί καθημερινή, διαρκής και μόνιμη πα-
ρουσία του αντιφασιστικού κινήματος μέσα και

έξω από το δικαστήριο. Χωρίς αυτό τα αποδει-
κτικά στοιχεία θα υπάρχουν μεν αλλά θα τα
βλέπει όποιος θέλει και αν θέλει, οι μάρτυρες
και τα θύματα θα είναι εκεί αλλά η φωνή τους
δεν θα είναι πειστική, παρά μόνο εάν έχουν μα-
ζί τους όλη αυτή τη δύναμη η οποία έφερε μέ-
χρι εδώ τα πράγματα. 

Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι το
γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή δεν κατάφερε να
έχει ένα βούλευμα το οποίο θα απάλλασσε την
ηγεσία από τον ουσιαστικό χαρακτηρισμό της
εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό είναι μεγάλη
βοήθεια για το αντιφασιστικό κίνημα. Μας δίνει
δηλαδή τη δυνατότητα ό,τι έχει μείνει από την
οργανωτική δομή της Χρυσής Αυγής, να μπο-
ρέσει το αντιφασιστικό κίνημα να το εξαλείψει. 

Γιατί μέχρι τώρα όσο ήταν σε ομηρία η Χρυσή
Αυγή -ήταν προφυλακισμένη η ηγεσία της και
πρακτικά ήταν ακέφαλη- παράλληλα έκανε την
προσπάθεια να μην εμφανίζεται ως εγκληματική
οργάνωση αλλά ως νόμιμο πολιτικό κόμμα, είχε
αποσύρει τα τάγματα εφόδου. Και άρα αυτό σή-
μαινε ότι υπήρχε ένας αέρας ελευθερίας στις
γειτονιές για τους μετανάστες, τους αντιφασί-
στες, τους συνδικαλιστές και όλο τον κόσμο. 

Έμοιαζε τις τελευταίες ημέρες και πριν βγει
το βούλευμα, μετά τις εκλογές να έχουν αρχί-
σει σε επιμέρους γειτονιές, να εμφανίζονται
συμπτώματα εκ νέου επιθέσεων της Χρυσής
Αυγής. Χρειάζεται και για τις ανάγκες της δί-
κης και για τις ανάγκες της συνέχισης της
γραμμής της προηγούμενης περιόδου, καμία
επίθεση των Χρυσαυγιτών να μην μένει ανα-
πάντητη. Το ότι για παράδειγμα στο Κερατσίνι,
μετά την επίθεση των Χρυσαυγιτών σε μέλη
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΣΥΡΙΖΑ τη μέρα των
εκλογών έξω από εκλογικό κέντρο που ήταν
στην ουσία το σχολείο του Φύσσα, δόθηκε αν-
τιφασιστική απάντηση, πρέπει να είναι το μον-
τέλο. Είναι πολύ σημαντικό καμία απόπειρά
τους να εμφανιστούνε σα νόμιμο πολιτικό κόμ-
μα, και κάθε επίθεση να μην μένει αναπάντητη.
Και μόνο αν συνεχίσουμε έτσι μπορούμε να
έχουμε ελπίδες ότι το δικαστήριο θα αποφασί-
σει την καταδίκη τους. 

Νομίζω ότι άλλαξε ο συσχετισμός δύναμης
ανάμεσα στη Χρυσή Αυγή και το αντιφασιστικό
κίνημα. Ένα ζωντανό παράδειγμα είναι η Νίκαια.
Από εκεί που ήταν το «καμάρι» των ταγμάτων
εφόδου της Αττικής και όλης της Ελλάδας και
μάλιστα περιμένανε ότι θα είχαν μεγάλες επιτυ-
χίες στις δημοτικές εκλογές, αυτό που συνέβη
είναι ότι σήμερα δεν υπάρχουν ούτε καν γρα-
φεία σε αυτή τη γειτονιά και αντίθετα η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ έχει μία εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλο. 

Το εκλογικό αποτέλεσμα της Χρυσής Αυγής
δεν εκτιμώ ότι είναι καλό γι’αυτήν. Παρατηρών-
τας όλη την προεκλογική περίοδο, ακριβώς
επειδή έχουν αποσυρθεί τα τάγματα εφόδου,
είναι φανερό ότι έχει αποδιοργανωθεί. Παρά το
γεγονός ότι δεξιότερα της ΝΔ δεν υπήρχε τίπο-
τα, ο Καρατζαφέρης είχε απαξιωθεί πλήρως,
καθόλου δεν αυξήθηκε η δύναμή της από το
2012. Αντίθετα μειώθηκε. Οι συγκροτημένοι πυ-
ρήνες είναι λιγότεροι από ότι ήταν πριν τη δο-
λοφονία Φύσσα και αυτό μπορεί να το δει ο κα-
θένας σε κάθε γειτονιά και αυτό νομίζω ότι είναι
το σημαντικό. Να κρατήσουμε και να συνεχί-
σουμε για μπορέσουμε να εξαλείψουμε όλη την
οργανωτική ραχοκοκαλιά της Χρυσής Αυγής.

Υπήρχαν αντιρρήσεις για τη δίωξή τους. Ότι
έτσι θα ηρωοποιηθούνε, θα κερδίσουν τη συμ-
πάθεια του κόσμου και έτσι θα ενισχυθούνε.
Και τα δύο έχουν αποδειχτεί λάθος. Δεν ηρωο-
ποιήθηκε ούτε στα μάτια του σκληρού δικού
της πυρήνα ούτε στα μάτια ενός κόσμου που
τους ψήφιζε. Νομίζω ότι αυτά είναι διδάγματα
για το μέλλον. Μόνο αν συνεχίσουμε έτσι στε-
ρώντας τους κάθε δυνατότητα νομιμοποίησης,
κάθε δυνατότητα να εμφανίζονται ως πολιτικό
κόμμα και κάθε δυνατότητα επίθεσης, μπορούν
να εξαλειφθούν. 

Η 21 Μάρτη είναι πολύ κοντά στην ημερομη-
νία έναρξης της δίκης. Άρα θα έχει ένα σημαν-
τικό ρόλο στα πλαίσια του πώς αναδεικνύουμε
τις ευθύνες της Χρυσής Αυγής ως εγκληματι-
κής οργάνωσης για να ακούσει και να αισθαν-
θεί και το δικαστήριο, εκτός από την υπόλοιπη
κοινωνία, τη δύναμη του αντιφασιστικού κινή-
ματος. Νομίζω ότι η 21 Μάρτη είναι εξαιρετικά
σημαντική γιατί ένας από τους βασικούς στό-
χους της Χρυσής Αυγής είναι οι μετανάστες.
Τώρα είναι η περίοδος που οι μετανάστες
έχουν την προσδοκία να ικανοποιηθούν τα αι-
τήματά τους για νόμιμη παραμονή όλων των
μεταναστών, κατάργηση των στρατοπέδων
συγκέντρωσης και το πιο σημαντικό: ιθαγένεια
στα παιδιά της δεύτερης γενιάς. Η πάλη για
αυτά τα αιτήματα μπορεί να στερήσει από τη
Χρυσή Αυγή το έδαφος πάνω στο οποίο έχει
οικοδομήσει όλη τη ρατσιστική ρητορεία και
ατζέντα της. 
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Επιτέλους, οι φασίστες παραπέμπονται ως εγκληματική οργάνωση
18/9/2014, Η πορεία στην επέτειο από τη δολοφονία του 
Παύλου Φύσσα καταλήγει στην πλατεία Μέμου στον Κορυδαλλό.

Συνέντευξη με τον Τάκη Ζώτο, 
δικηγόρο, από την Πρωτοβουλία
για την Πολιτική Αγωγή του 
αντιφασιστικού κινήματος 
στη δίκη της Χρυσής Αυγής. 
Ο Τάκης Ζώτος μίλησε 
στην Κατερίνα Θωίδου.

Μια έκδοση της Πρωτοβουλίας για 
την Πολιτική Αγωγή του Αντιφασιστικού Κινήματος,
που κυκλοφόρησε εν όψει της επικείμενης 
δίκης της Χρυσής Αυγής. 
Το βιβλίο (262 σελίδες) έχει τιμή 10 ευρώ και 
μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα βιβλιοπωλεία. 
Κεντρική διάθεση: Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείo, 
Φειδίου 14-16, Αθήνα, 210-5247584.
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Τ
ο «Σέλμα» βρίσκεται στις αίθουσες
από τις 5 Φλεβάρη κι είναι μια πολύ
δυνατή ταινία σχετικά με τους αγώ-

νες για τα δικαιώματα των μαύρων στις
ΗΠΑ. Μετά από το προπέρσινο «The help»
(2012) και το περυσινό «Ο Μπάτλερ», είναι
φανερό ότι η κινηματογραφική βιομηχανία
του Χόλιγουντ επιχειρεί να πολιτικολογίσει
πάνω στο ζήτημα.

Η ταινία επικεντρώνει στα φοβερά γεγο-
νότα του 1965 που κορυφώθηκαν στις πο-
ρείες από τη Σέλμα στο Μοντγκόμερι της
Αλαμπάμα. Στις πρώτες σκηνές ο θεατής
βλέπει τον Μάρτιν Λούθερ Κιγκ να παρα-
λαμβάνει το βραβείο Νόμπελ. Την ίδια στιγ-
μή όμως η Άννι Λι Κούπερ κάνει αίτηση για
εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους
της Σέλμα και «κόβεται» επιδεικτικά μόνο
και μόνο επειδή είναι μαύρη. 

Αυτή ήταν η κατάσταση στον Αμερικανικό
νότο όπου η ισότητα έμεινε στα χαρτιά και
οι διακρίσεις ήταν πραγματικότητα με τη συ-
νεργεία του κράτους και της αστυνομίας. Ο
Μ.Λ.Κιγκ πιέζει τον πρόεδρο Τζόνσον να πα-
ραχωρήσει καθολικό δικαίωμα ψήφου στη
μαύρη κοινότητα, όμως αυτός δεν έχει καμιά
διάθεση να συγκρουστεί με το κατεστημένο
του Νότου και υπεκφεύγει προτάσσοντας
τον αγώνα κατά της φτώχειας! Ο Κιγκ και η
οργάνωσή του, η SCLC πηγαίνουν στη Σέλ-
μα της Αλαμπάμα. Εγκαθιστούν το αρχηγείο
τους και οργανώνουν πολιτικές συγκεντρώ-
σεις και μη βίαιες παραστάσεις διαμαρτυ-
ρίας για τα εκλογικά δικαιώματα με στόχο
την κορύφωση με πορεία 50 μιλίων από τη
Σέλμα στο Μοντγκόμερι.

Η Αφροαμερικανίδα σκηνοθέτις Άβα Ντε
Βερνεϊ διηγείται με συναρπαστικό τρόπο
την πολιτική κατάσταση και το παρασκήνιο
πίσω από αυτήν. Η Σέλμα επιλέχθηκε από

τον Μ.Λούθερ Κιγκ γιατί εκεί υπήρχε πυρή-
νας αγωνιστών για να οργανώσουν διαδη-
λώσεις και να τραβήξουν τα φώτα της δη-
μοσιότητας, ώστε να βάλουν πίεση στην
κυβέρνηση. 

Τελική ευθεία

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις διάφορες
οργανώσεις (SCLC του Κιγκ, τη φοιτητική
SNCC, την οργάνωση του Μάλκολμ Χ) εί-
ναι το λιγότερο σημαντικό κομμάτι της
ιστορίας. Το πιο σπουδαίο είναι ότι στην
τελική ευθεία ενεργοποίησαν ένα μεγάλο
κομμάτι μαύρων ακτιβιστών που επιχείρη-
σε την πρώτη πορεία στις 7 Μάρτη 1965
που έμεινε γνωστή σαν η «Ματωμένη Κυ-
ριακή» του μαύρου κινήματος. Στη γέφυρα
«Έντμουντ Πέττους» τους επιτέθηκε η
ομοσπονδιακή αστυνομία με δακρυγόνα,
γκλομπς και έφιππες δυνάμεις και τους
διέλυσε τραυματίζοντας και καταδιώκον-
τας εκατοντάδες κάτω από τις επευφημίες

λευκών ρατσιστών. Η σκηνοθέτις δανείζε-
ται από την μαγεία του Σεργκέι Αϊζενστάιν
στην αναπαράσταση της επιθεσης.

Λίγο αργότερα ο Τζόνσον παραχώρησε
το γενικό εκλογικό δικαίωμα με τη γνωστή
φράση «We shall overcome- Θα το ξεπερά-
σουμε». Στην πραγματικότητα αυτό που
πρέπει να ξεπεραστεί είναι η πολιτική που
εξυπηρετούσε ο ίδιος και συνεχίζουν οι
διάδοχοί του, ανεξάρτητα από το ποιό από
τα δυο κόμματα τους εκλέγει και ανεξάρ-
τητα από το χρώμα του δέρματός τους.
Πενήντα χρόνια μετά τις πορείες της Σέλ-
μα και λίγους μήνες μετά την εξέγερση
στο Φέργκιουσον, η κατάσταση για τους
απλούς μαύρους πολίτες ουσιαστικά δεν
έχει γίνει καλύτερη. Η ταινία «Σέλμα» αξίζει
όχι σαν δικαίωση φωτισμένων ηγετών αλλά
σαν φόρος τιμής στους χιλιάδες ακτιβιστές
που πάλεψαν τον ρατσισμό και εμπνέουν
αυτούς που συνεχίζουν σήμερα.

Δήμητρα Κυρίλλου

Ο
Λεβιάθαν είναι το θα-
λάσσιο εκείνο τέρας
που αναφέρεται στας

Γραφάς, και που σπέρνει τον
τρόμο και τον πανικό στο διάβα
του. Την πέμπτη μέρα της δημι-
ουργίας, ο Θεός εκτός από τα
πλάσματα της θάλασσας,
έπλασε και αυτό το φοβερό και
τρομερό στην εμφάνιση ερπε-
τό δράκο, για να υπηρετεί ως
άρχοντας του αχανούς θαλάσ-
σιου βασιλείου…

Πιο κοντά στα δικά μας
πράγματα, το 1651 ο Άγγλος
πολιτικός φιλόσοφος Τόμας
Χομπς έγραψε το έργο του
«Λεβιάθαν». Όπου στη θέση
του βιβλικού τέρατος, ο «Λε-
βιάθαν» είναι τώρα το Κράτος,
που μόνο αυτό έχει την απόλυ-
τη εξουσία και το μονοπώλιο
στην άσκηση βίας και που πει-
θαρχεί τα προσωπικά συμφέ-
ροντα και βλέψεις του καθε-
νός, ώστε οι άνθρωποι να μην
δρουν ανεξέλεγκτα και με τον

τρόπο αυτό να διατηρείται η
κοινωνική συνοχή και ειρήνη.

Και ερχόμαστε στο σήμερα
που η τελευταία ταινία «Λεβιά-
θαν» του Αντρέι Ζβιάνγκιντσεφ
έχει προκαλέσει -κύρια στη Ρω-
σία- ποικίλες αντιδράσεις. Και
γι’ αυτά που λέει, αλλά και ως
προς τη χρονική συγκυρία που
επιλέγει να τα πει. Μια χρονική
περίοδο δηλαδή, που λόγω των
συγκρούσεων στην Ουκρανία,
η όξυνση των σχέσεων Ρωσίας
και Δύσης κατατάσσει με ευκο-
λία την οποιαδήποτε αρνητική
κριτική απέναντι στο σημερινό
καθεστώς, ως προπαγανδιστι-
κό εργαλείο των αντιπάλων.

Από τη μία πλευρά οι επικρι-
τές της, κατηγορούν τον σκη-
νοθέτη ότι βάλλει κατά της χώ-
ρας του προκειμένου να απο-
σπάσει σε διεθνή φεστιβάλ
βραβεία από τους «εχθρούς
της Ρωσίας». Από την άλλη

πλευρά οι υποστηρικτές του,
εξαίρουν το θάρρος του
50χρονου καθώς τολμά να κα-
ταπιαστεί με φλέγοντα θέματα
της ρωσικής καθημερινότητας,
όπως την κατάχρηση εξουσίας
και την ανήλεη συμμαχία μετα-
ξύ κράτους και εκκλησίας.

Ο Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ διη-
γείται την τραγική ιστορία μιας
οικογένειας που χάνει τα πάντα
όταν έρχεται σε σύγκρουση με
την τοπική εξουσία της μικρής
πόλης στη Βόρεια Ρωσία όπου
ζει. 

Ο Κόλια διατηρεί το δικό του
συνεργείο αυτοκινήτων ακρι-
βώς δίπλα στο σπίτι που μένει
με τη δεύτερη σύζυγο του Λί-
λυα και το γιο του Ρόμκα από
τον πρώτο του γάμο. Ο δήμαρ-
χος της πόλης έχει βάλει στο
μάτι την ιδιοκτησία του. Αρχι-
κά, προσπαθεί να τον εξαγορά-
σει, αλλά στην πορεία ενεργο-

ποιεί τον κρατικό μηχανισμό
και συγκεκριμένα την δικαιοσύ-
νη για να μπορέσει να του την
πάρει. Αμυνόμενος ο Κόλια ζη-
τά από τον καλό του φίλο από
την Μόσχα και δικηγόρο Ντμί-
τρι να έρθει προκειμένου να
τον εκπροσωπήσει. Κι ενώ αρ-
χικά φαίνεται ότι οι διαπραγμα-
τεύσεις πηγαίνουν καλά, στη
συνέχεια τα πάντα ανατρέπον-
ται.

Το «Λεβιάθαν» είναι μια
άκρως επίκαιρη ταινία για τη
σημερινή ρωσική πραγματικό-
τητα (και όχι μόνο), χωρίς εξω-
ραϊσμούς. Σκληρή, περιγράφει
την ζωή της εργατικής τάξης
μέσα σ’ έναν καπιταλισμό που
ακόμη και μετά το ισχυρό σοκ
που υπέστη εξαιτίας της μετά-
βασης του από την προηγούμε-
νη μορφή του στην τωρινή, πα-
ραμένει το ίδιο ισοπεδωτικά
άδικο σύστημα για την συντρι-
πτική πλειοψηφία του κόσμου.

Πάνος Κατσαχνιάς

“Ενάντια στο σκοτάδι του φασισμού ανάβουμε τα
φώτα της σκηνής”, είναι το φετινό σύνθημα που υιο-
θέτησε η οργανωτική συνέλευση του Αντιφασιστικού
Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών που ξεκίνησε να συ-
νεδριάζει ανοιχτά από το Σάββατο 7/2 και κάθε Σάβ-
βατο στις 3μμ στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ με την συμμετο-
χή καλλιτεχνών, ακτιβιστών, και αγωνιστών του αντι-
φασιστικού κινήματος. 

Έναν χρόνο πριν, τον Μάρτη του 2014, στο Αντιφα-
σιστικό Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών που έγινε στο
θέατρο ΕΜΠΡΟΣ, 200 καλλιτέχνες παρουσίασαν το
έργο τους με πάνω από 50 παραστάσεις, δεκάδες
δρώμενα, συναυλίες, εργαστήρια, εκθέσεις, θεματικές
συζητήσεις και εκδηλώσεις με τη συμμετοχή 10.000
κόσμου που μετέτρεψαν το φεστιβάλ σε πολιτικό γε-
γονός. Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δράσης με την
κινηματική ολοκληρώθηκε με την αυτόνομη παρουσία
ενός πολύχρωμου μπλοκ καλλιτεχνών και ακτιβιστών
στην μεγάλη διαδήλωση στις 22 Μάρτη στην Ομόνοια.

Φέτος το Αντιφασιστικό Φεστιβάλ Παραστατικών
Τεχνών θα γίνει πάλι στο ΕΜΠΡΟΣ, 19 μέχρι 29 Μάρ-
τη. “Ελάτε να υπερασπιστούμε τον πλούτο της πολυ-
πολιτισμικής κοινωνίας, να αναδείξουμε την ανθρώπι-
νη ποικιλομορφία. Να κάνουμε τις γειτονιές μας, τους
χώρους πολιτισμού και τις πόλεις μας γέφυρες φι-
λίας, αλληλεγγύης και αντίστασης μακριά από τις λο-
γικές του διχασμού. Ας ενώσουμε τις φωνές μας ενάν-
τια στο μίσος και τη βαρβαρότητα”, αναφέρεται στο
κάλεσμα που εξέδωσε η συνέλευση.

Όπως και πέρσι

“Όπως και πέρσι έτσι και φέτος σας καλούμε με
ακόμα πιο πολύχρωμο τόνο να διαδηλώσετε μαζί μας
τη Διεθνή Μέρα ενάντια στο ρατσισμό και του φασί-
στες που φέτος έχει απλωθεί σε δεκάδες πόλεις σε
Ευρώπη και Αμερική. Από το Φέργκιουσον στη Γερμα-
νία, τη Γαλλία, τη Δανία, την Ισπανία, την Βρετανία.
Θέλουμε οι καλλιτέχνες να δώσουν τη δική τους
απάντηση, να ανοίξουμε τα ζητήματα του πως νικάμε
το ρατσισμό και πώς στέλνουμε τους φασίστες στις
τρύπες τους. Θέλουμε να συζητήσουμε για τα δικαιώ-
ματα των μεταναστών, και ταυτόχρονα να απλώσουμε
το αίτημά μας να πάνε ισόβια για πάντα οι φασίστες
της Χρυσής Αυγής”, τόνισε στην παρέμβαση του ο
Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, Πέτρος Κωνσταντίνου.

“Εμείς από την μεριά της Καλλιτεχνικής Κίνησης
Αναπήρων και από τη Μηδενική Ανοχή θέλουμε να
αναδείξουμε τα επιμέρους ζητήματα της προσβασιμό-
τητας και του αποκλεισμού των αναπήρων και στην τέ-
χνη. Ταυτόχρονα θέλουμε να συνδεθούμε και με το
υπόλοιπο κίνημα. Θέλουμε να αναδείξουμε τις 40 επι-
θέσεις των χρυσαυγιτών σε άτομα με αναπηρία όλα
αυτά τα χρόνια, επιθέσεις που δυστυχώς δεν έχουν
βρει το φως της δημοσιότητας και κανείς δεν έχει τι-
μωρηθεί”, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Ρέλλας
από την Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ: Μηδενική Ανοχή,
μια από τις πολλές ομάδες που συμμετέχει και στηρί-
ζει και τη φετινή διοργάνωση.

Κυριάκος Μπάνος

“Λεβιάθαν”

“Σέλμα” 50 χρόνια μετά τις πορείες στην Αλαμπάμα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Αλαμπάμα, ΗΠΑ, 1965. Πορεία ενάντια στις ρατσιστικές διακρίσεις
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Μ
έσα στις νέες συνθήκες της ανάδει-

ξης της αριστεράς σε πρώτη δύναμη,

είναι ακόμα επίκαιρη η διεκδίκηση

της διαγραφής του χρέους ή μπορούμε να

αρκεστούμε στις διαπραγματεύσεις του ΣΥ-

ΡΙΖΑ με την Τρόικα και την ΕΕ;

Είναι ακόμα πιο επίκαιρο τώρα, αφού πά-
νω στο ερώτημα «πού θα βρεθούν τα λε-
φτά» θα σκοντάφτει κάθε προσπάθεια για
μια, έστω και στοιχειώδη, άμβλυνση των συ-
νεπειών των μνημονιακών πολιτικών. Πάνω
στο ζήτημα αυτό συγκρούονται στην ουσία
τρεις απαντήσεις. Η μία, της πάλαι ποτέ
συγκυβέρνησης που έλεγε ότι πρέπει να λέ-
με ναι σε όλα όσα διατάζουν η τρόικα και το
μεγάλο κεφάλαιο, κάθε τί άλλο είναι κατα-
στροφή. Αυτό είδε όλος ο κόσμος πού οδή-
γησε, και γι’ αυτό τους πέταξε. Η δεύτερη
είναι ότι, χωρίς να αμφισβητήσουμε το χρέ-
ος και τη θέση της χώρας στο ευρώ και
στην Ε.Ε. μπορούμε να διαπραγματευτούμε
και να πετύχουμε βελτιώσεις, που είναι η
κατεύθυνση της νέας συγκυβέρνησης. Και
υπάρχει και μία τρίτη άποψη που εκφράστη-
κε κυρίως, αλλά όχι μόνο, από την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ που ήταν ξεκάθαρη από την αρχή της
κρίσης: Να αρνηθούμε την πληρωμή του
χρέους, την ΕΕ, το ευρώ, να κρατικοποι-
ήσουμε τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις
χωρίς αποζημίωση, να επιβάλλουμε τον ερ-
γατικό έλεγχο. 

Πρέπει να ειπωθούν μερικές απλές αλήθει-
ες για το χρέος. Και η αλήθεια είναι ότι η
πρώτη εκτίναξή του έγινε όταν η τότε κυβέρ-
νηση Καραμανλή έδωσε τα πρώτα δις για τη
σωτηρία των τραπεζών. Με τα μνημόνια αυ-
τό έγινε νόμος, με αποτέλεσμα ένα χρέος
κάτω από 120% του ΑΕΠ όταν μπήκαμε στην
επιτήρηση, να κοντεύει τώρα το 180% του
ΑΕΠ. Και που πήγαν όλα αυτά τα λεφτά; Σχε-
δόν 200δις, ένα ολόκληρο ΑΕΠ δηλαδή, έχει
πάει για τη σωτηρία, ποιών άλλων, των τρα-
πεζών. Στον αντίποδα οι μισθοί έχουν πέσει
πάνω από 40% κατά μέσο όρο, τα αποθεμα-
τικά των ασφαλιστικών ταμείων έχουν λεηλα-
τηθεί, οι άνεργοι έχουν φτάσει το 1.500.000.
Χρεώνεται ο λαός για να ξεχρεώσουν οι τρά-
πεζες, αυτό το χρέος μας ζητάνε να πληρώ-
σουμε. Πρέπει να το αρνηθούμε.

Ο περισσότερος κόσμος χάρηκε και ανα-
θάρρησε βλέποντας υπουργούς να κοντρά-
ρουν έστω και φραστικά τους τροϊκανούς.
Θέλει όμως ταυτόχρονα η κόντρα να πάει
μέχρι το τέλος. Δεν θέλει μια "συμφωνία-γέ-
φυρα", μνημόνια με άλλο όνομα, διαιώνιση
του χρέους με "ομόλογα χωρίς ημερομηνία
λήξης", γιατί τέτοιες είναι στην ουσία οι
προτάσεις Βαρουφάκη. Ο ίδιος άλλωστε
έχει δηλώσει ότι το 60-70% των μνημονια-
κών μέτρων θα το έπαιρναν και εκείνοι ού-
τως ή άλλως. Διαπραγμάτευση που ξεκινάει
με όρκους ότι το χρέος θα αποπληρωθεί
και με τόκο, είναι βέβαιο ότι θα καταλήξει
σε συμβιβασμό και υποταγή. Αν θες να πέ-
σουν στο κενό οι εκβιασμοί πρέπει να απαν-
τήσεις με συνολική αμφισβήτηση του ασφυ-
χτικού πλαισίου "χρέος-ευρώ-ΕΕ-σωτηρία
των τραπεζών". Γιατί αν υπήρχε χώρος μέ-
σα σε αυτό το πλαίσιο, να ξεπεραστεί η κρί-
ση με πολιτικές διαφορετικές από αυτές
της σκληρής λιτότητας, θα είχε ήδη δοθεί.
Δεν θα άφηνε το κεφάλαιο το πολιτικό του
σύστημα, να στραπατσαριστεί από τους ερ-
γατικούς αγώνες και τη λαϊκή ψήφο. 

Θα μπορέσουμε να ζήσουμε αν συγκρου-
στούμε κατά μέτωπο μαζί τους; ρωτάνε
πολλοί εργαζόμενοι. Βεβαίως θα μπορέσου-
με και πολύ καλύτερα. Γιατί η ρήξη μαζί
τους βάζει σε προτεραιότητα τις ανάγκες
της κοινωνίας. Στην οποία δεν παράγουν οι
τραπεζίτες ή τα αφεντικά, αλλά εμείς. Και
μπορούμε να ζήσουμε από τη δουλειά μας,
αρκεί να διαφεντεύουμε εμείς την παραγω-
γή, όχι αυτοί που θησαυρίζουν από αυτή. Γι'
αυτό για εμάς στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ η ρήξη είναι
άρρηκτα δεμένη με την αντικαπιταλιστική
ανατροπή, τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο για
τους εργαζόμενους.

Τι πρωτοβουλίες χρειάζεται να πάρει η ΑΝ-

ΤΑΡΣΥΑ για να βοηθήσει το εργατικό κίνημα

να κερδίσει πίσω όσα του στέρησαν οι πολι-

τικές των μνημονίων;

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, και όλοι της οι σύντροφοι
στους εργατικούς χώρους, έπαιξε πολύ ση-
μαντικό ρόλο στο εργατικό κίνημα όλο το
προηγούμενο διάστημα. Επιμένοντας στους
αγώνες και τη σύγκρουση. Αυτό το δρόμο
χρειάζεται να συνεχίσουμε. Δεν πρέπει να
ρίξουμε το επίπεδο των αιτημάτων μας κά-
τω από έναν πήχη κακώς εννοούμενου εφι-
κτού. Οι συνθήκες είναι καλύτερες τώρα
απ’ ό, τι πριν και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να
μπει μπροστά στους αγώνες που θα δώ-
σουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. 

Και στο δημόσιο τομέα όπου παίχτηκε
ένα από τα κομβικά σημεία των μνημονίων,
η αξιολόγηση. Που το σταμάτημά της έπαι-
ξε ρόλο στην κατάρρευση της συγκυβέρνη-
σης. Αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, όπου η
επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων
ανοίγει ένα τεράστιο πεδίο αγώνα σε κάθε
κλάδο, για την υπογραφή συλλογικής σύμ-
βασης με αξιοπρεπείς μισθούς και συνθή-
κες εργασίας. Πρέπει να βάλουμε στο κίνη-
μα τη λογική ότι: Οι εργατικοί αγώνες αντί-

στασης στα μνημόνια οδήγησαν σε ψήφο
ανατροπής της κυβέρνησης. Συνεχίζοντας
με πιο οργανωμένους αποφασιστικούς αγώ-
νες μπορούμε να πάρουμε πίσω ό,τι μας λε-
ηλάτησαν και ό,τι μας ανήκει. 

Η ΕΡΤ για παράδειγμα, είναι ένας πολύ
σπουδαίος και διδακτικός αγώνας για
όλους μας. Γιατί μπόρεσαν να κρατήσουν
με πείσμα τόσους μήνες αλλά και γιατί είναι
μια ζωντανή απόδειξη του πόσο καλύτερα
μπορούν να δουλέψουν όλα όταν τα δου-
λεύουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. 

Σε σχέση με το λιμάνι και τις ιδιωτικοποι-

ήσεις, τι χρειάζεται να γίνει για να ικανοποι-

ηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων;

Η δέσμευση της κυβέρνησης αυτή τη στιγ-
μή είναι η μη παραπέρα ιδιωτικοποίηση του
ΟΛΠ. Κάτι που θα μετέτρεπε όλη τη ζώνη του
Πειραιά σε ένα εργασιακό γκέτο σαν αυτό της
προβλήτας 3 της COSCO, και που θα χάριζε
τον τεράστιο πλούτο που παράγεται στο λιμά-
νι στο μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό δεν καλύπτει
όλους όσους αγωνιστήκαμε όχι μόνο ενάντια
στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ αλλά και

για να φύγει η COSCO από το λιμάνι. Η μέχρι
τώρα δραστηριοποίησή της έχει φέρει μόνο
400-500 θέσεις εργασίας με πολύ άσχημες
συνθήκες. Δεν είναι ανάπτυξη αυτό. Το να πε-
ριμένεις στο τηλέφωνο για ένα μεροκάματο,
να δουλεύεις χωρίς συλλογική σύμβαση και
στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας. Οι εργαζόμενοι
της COSCO από μόνοι τους το κόντραραν σε
ένα χώρο που ο συνδικαλισμός ήταν κάτι εν-
τελώς άγνωστο, οργανώσανε απεργία και με
μια μέρα καθολικής συμμετοχής κερδίσανε
πολύ σημαντικά πράγματα. Εμείς ζητάμε απο-
κλειστικά κρατικό λιμάνι με εργατικό έλεγχο.
Ο αγώνας αυτός δεν είναι μόνο των λιμενερ-
γατών, αφορά όλους τους εργαζόμενους του
Πειραιά γι�αυτό και θα συνεχίσουμε την πρω-
τοβουλία που είχαμε πάρει για παμπειραϊκή
επιτροπή συνδικάτων και εργαζομένων. 

Μπροστά στη δίκη της Χρυσής Αυγής οργα-

νώνεται και η διεθνής αντιφασιστική μέρα

δράσης στις 21 Μάρτη. Πώς χρειάζεται να

συνεχίσει το αντιφασιστικό κίνημα από εδώ

και πέρα;

Το αντιφασιστικό κίνημα κατόρθωσε σε
μεγάλο βαθμό να αφοπλίσει τη Χρυσή Αυ-
γή. Από δυο πλευρές. Το ένα είναι ότι βγή-
καμε στο δρόμο και αντιμετωπίσαμε τη φα-
σιστική απειλή. Που ήταν πολύ σημαντικό,
να μην αφεθούν οι φασίστες χτυπώντας με-
τανάστες και αγωνιστές να σπείρουν τον
τρόμο στις γειτονιές. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έπαιξε
καθοριστικό ρόλο σε αυτό, σε αντίθεση με
άλλες δυνάμεις της αριστεράς. Από την άλ-
λη ακυρώθηκε στην πράξη και η δυνατότη-
τα του συστήματος να χρησιμοποιήσει τους
φασίστες ως πολιτική εφεδρεία. 

Ήταν τέτοιο το αντιφασιστικό κίνημα, ειδι-
κά μετά τη δολοφονία του Παύλου με τις χι-
λιάδες χιλιάδων που βγήκαν στους δρόμους,
που δεν υπήρχε περίπτωση να διανοηθεί κα-
νείς ότι θα στηριχτεί στις ψήφους των φασι-
στών για να βγάλει πρόεδρο Δημοκρατίας
και να κρατήσει την κυβέρνηση. Βέβαια τα
ποσοστά της Χ.Α. παραμένουν υψηλά παρά
την πτώση τους. Σε αυτό έχει παίξει ρόλο και
το ότι η ιδεολογία των φασιστών προπαγαν-
διζόταν από την ίδια την κυβέρνηση. Δεν
ήταν τυχαίο ότι η πρώτη προεκλογική εικόνα
του Σαμαρά ήταν στο φράχτη στον Έβρο. 

Συνεχίζεται όμως και η μάχη στις γειτο-
νιές. Στο Κερατσίνι διώξαμε κλωτσηδόν το
τάγμα εφόδου της Χ.Α. όταν επιχείρησαν να
στήσουν τραπεζάκι τη μέρα των εκλογών
και συνεχίσαμε με αντιφασιστική πορεία το
προηγούμενο Σάββατο. Πρέπει να πιέσουμε
να γίνει η δίκη και να καταδικαστούν για τα
εγκλήματά τους, να ξηλωθούν οι διασυνδέ-
σεις τους στο κρατικό μηχανισμό και τα σώ-
ματα καταστολής. Επίσης, το αντιρατσιστι-
κό κομμάτι. Η 21 Μάρτη, που καθιερώσαμε
σαν διεθνή μέρα αντιφασιστικής και αντιρα-
τσιστικής δράσης μπορεί να έχει φέτος πο-
λύ μεγάλη επιτυχία. Να συσπειρώσει όλο
τον κόσμο που παλεύει, όλα τα σωματεία
εργαζομένων. Έχει συμφέρον η εργατική
τάξη να παλέψει ενωμένη ενάντια στο ρα-
τσισμό που τη διασπά. Για τη νομιμοποίηση
όλων των μεταναστών, για ιθαγένεια σε όλα
τα παιδιά. Για τη διάλυση των στρατοπέδων
συγκέντρωσης, για το ρίξιμο του φράχτη,
ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο. 

Ο Θ. Διαβολάκης μίλησε 
στην Έλλη Πανταζοπούλου

Συνέντευξη με τον 
Θανάση Διαβολάκη,
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

18/7/2014, στο πλευρό της
απεργίας των εργατών της

Cosco στο λιμάνι του Πειραιά

Να συνεχίσουμε την 
ανταρσία στο λιμάνι



Μ
ε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ
προβάλλει το διεκδικητικό
πλαίσιο με τα αιτήματα που

βγήκαν από τους αγώνες των τε-
λευταίων χρόνων. Είναι ένα πρώτο
βήμα για την οργάνωση των αγώ-
νων έτσι ώστε να υλοποιηθούν όλα,
χωρίς κανένα συμβιβασμό και ανα-
μονή. 

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η Συ-
νομοσπονδία διεκδικεί: «Άμεση επι-
στροφή στις θέσεις τους για όλους
τους εργαζόμενους που οδηγήθη-
καν στην απόλυση και στη διαθεσι-
μότητα με αναπλήρωση των μισθο-
λογικών και ασφαλιστικών δικαιω-
μάτων τους, με πλήρη απασχόλη-
ση. Επανίδρυση καταργημένων δο-
μών και υπηρεσιών και ταυτόχρονη
κατάργηση των αντίστοιχων μνημο-
νιακών νόμων.

• Κατάργηση του Ν. 4250/2014 για
την «αξιολόγηση» και τον υποτιθέ-
μενο επανέλεγχο των συμβάσεων
που μοναδικό στόχο είχαν να οδη-
γήσουν χιλιάδες εργαζόμενους στη
διαθεσιμότητα και στην απόλυση.

• Παύση των πειθαρχικών και λοι-
πών διώξεων ενάντια σε εργαζόμε-
νους που συμμετείχαν στην απερ-
γία-αποχή που προκήρυξε η
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αλλά και των αιρετών
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αν-

τιστάθηκαν και συνέδραμαν στον
αγώνα των εργαζομένων.

• Κατάργηση του νομοθετικού
πλαισίου για την αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών (Ν. 4024/11, Ν.
4142/13, Ν. 3848/10, Ν.3679/10,
Π.Δ.152/13).

• Κατάργηση των μνημονιακών νό-
μων για το πειθαρχικό δίκαιο των
Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.4057/2012
και Ν.4093/12) και σε κάθε περίπτω-
ση άμεση κατάργηση των διατάξε-
ων που αφορούν την «υποχρεωτική

αργία», την «αναξιοπρεπή συμπερι-
φορά» και αναστολή των αργιών
που έχουν επιβληθεί. Μέσω αυτών,
διαμορφώθηκε ένα ασφυκτικό πλαί-
σιο τρομοκράτησης των εργαζομέ-
νων με «βιομηχανία» πειθαρχικών
διώξεων που αφορούσαν κατά κα-
νόνα την πολιτική και συνδικαλιστι-
κή δράση και καταργούσαν το τεκ-
μήριο της αθωότητας.

• Θεωρούμε αναγκαία την κατάρτι-
ση νέου Μισθολογίου που θα οδη-
γήσει στην αποκατάσταση των μι-

σθολογικών απωλειών που υπέστη-
σαν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο τα
τελευταία χρόνια. Είναι προφανές
πως το νέο Μισθολόγιο δεν πρέπει
να συνδέεται με οποιοδήποτε σύ-
στημα αξιολόγησης. Ως άμεσο μέ-
τρο ανακούφισης, προτείνουμε την
επανακατάταξη των Δημοσίων
Υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμά-
κια και βαθμούς με βάση την πραγ-
ματική προϋπηρεσία.

• Κατάργηση της πολιτικής επι-
στράτευσης.

• Νέες προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού με στόχο την επαρκή στε-
λέχωση των Δημόσιων Υπηρεσιών
με προτεραιότητα σε Υγεία, Παι-
δεία, Κοινωνική Ασφάλιση και όλων
των δομών που συμβάλλουν στην
άμβλυνση των κοινωνικών συνεπει-
ών της κρίσης. Κατάργηση των επι-
σφαλών μορφών εργασίας με ταυ-
τόχρονη ένταξη των εργαζομένων
με πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστι-
κά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά
δικαιώματα.

• Υπεράσπιση του δημόσιου ασφα-
λιστικού συνταξιοδοτικού συστήμα-
τος και του συστήματος δημόσιας
υγείας. Σταδιακή αποκατάσταση,
μέσω αυξήσεων, των μεγάλων απω-
λειών στις συντάξεις.

• Κατάργηση της άδικης και ταξι-
κής, σε βάρος των εργαζομένων και
των αδύναμων στρωμάτων της κοι-
νωνίας, φορολογίας με την άμεση
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την
εφαρμογή ενός δίκαιου φορολογι-
κού συστήματος.

• Υπεράσπιση της πρώτης κατοι-
κίας από τους πλειστηριασμούς.

• Επαναλειτουργία της ΕΡΤ και
επαναπρόσληψη όλων των απολυ-
μένων».
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ΑΔΕΔΥ: κατάργηση της αξιολόγησης,
πίσω οι απολυμένοι, αυξήσεις τώρα

“Αδικαιολόγητη απουσία
στην Παιδεία” ο Τσίπρας

ΚΑΡΠΑΘΟΣ - Νίκη για
το γυμνάσιο Απερίου

«Ο Πρωθυπουργός έβαλε αδικαιολόγητη απουσία
στην Παιδεία στις προγραμματικές του δηλώσεις»
αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Παρεμβάσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τονίζουν ότι η κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων
είναι ένα πρώτο θετικό βήμα, αλλά ότι ο Αλ. Τσίπρας
στις δηλώσεις του δεν ανέφερε τίποτα για την επανα-
πρόσληψη των διαθέσιμων εκπαιδευτικών, για την
κατάργηση των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ και τις καταρ-
γήσεις-συγχωνεύσεις σχολείων. 

Υπογραμμίζουν ότι τα σχολεία έχουν ακόμη εκα-
τοντάδες κενά «ενώ οι ανάγκες για μόνιμους διορι-
σμούς στα σχολεία ξεπερνούν κατά πολύ τον αριθμό
των 15.000 που προβλέπει ο φετινός προϋπολογι-
σμός για όλο το δημόσιο». Ταυτόχρονα, επισημαί-
νουν ότι οι δηλώσεις του για την αξιολόγηση μοι-
άζουν με παλιότερες δηλώσεις της Διαμαντοπούλου
και του Αρβανιτόπουλου. 

Τελικά, αργά το βράδυ της Δευτέρας 9/2 οι τοπο-
θετήσεις των Αρ. Μπαλτά και Τ. Κουράκη ξεκαθάρι-
σαν ότι οι διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν
(περισσότερα στη σελ. 3).

Οι κινητοποιήσεις στα σχολεία συνεχίζονται. Την

Τετάρτη 4 Φλεβάρη με πρωτοβουλία τριών ΕΛΜΕ
Θεσσαλονίκης (Γ’, Δ’, Ε’) οργανώθηκε μέρα συμβολι-
κής επιστροφής των διαθέσιμων στα σχολεία τους.

Ακόμα, η ΕΛΜΕ Ηρακλείου οργάνωσε στάση εργα-
σίας και παράσταση διαμαρτυρίας την Δευτέρα 9
Φλεβάρη στην Περιφερειακή Διεύθυνση ενάντια στις
συγχωνεύσεις σχολείων που συνεχίζονται. Η ανακοί-
νωση των καθηγητών αναφέρει: «λίγες ημέρες μετά
τις εκλογές, η Περιφερειακή Διεύθυνση δείχνει το
δρόμο της συνέχειας της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής
της απαξίωσης των θεμελιωδών μορφωτικών και ερ-
γασιακών δικαιωμάτων, αφού -με απόφαση του περι-
φερειακού διευθυντή- στο Καλλιτεχνικό Σχολείο συγ-
χωνεύονται 8 τμήματα (2 τμήματα εικαστικών μαθη-
μάτων, 4 ξενόγλωσσα και 2 χορού), ενώ οι καθηγη-
τές/τριες των τμημάτων αυτών καλούνται να «παρί-
στανται» σαν κομπάρσοι στα συγχωνευμένα τμήμα-
τα, μέχρι προφανώς να τους ανακοινωθεί για δεύτε-
ρη φορά από τη διευθύντρια του σχολείου η αλήστου
μνήμης δήλωσή της: «δυστυχώς κάποιοι θα χάσουν
τη δουλειά τους, γιατί δε μπορούμε να σπαταλούμε
δημόσιο χρήμα». 

Τελικά μετά από συντονισμένη αντίσταση καθηγητών, γονέων και τοπικής κοι-
νωνίας, ο δήμος Καρπάθου αναγκάστηκε σε άτακτη υποχώρηση στο θέμα της
κατάργησης του γυμνασίου Απερίου. Είναι μια σημαντική νίκη για μας, αφού κα-
ταφέραμε να καταργήσουμε την αντίληψη του «έτσι κι αλλιώς», που επικρατού-
σε ως τώρα.

Η ιστορία ξεκίνησε δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές, όταν η επιτροπή Παιδεί-
ας του δήμου πρότεινε την κατάργηση του εν λόγω γυμνασίου και τη μεταφορά
των μαθητών του στα Πηγάδια (πρωτεύουσα του νησιού). Με ελάχιστες εξαιρέ-
σεις, η αντίληψη που κυριαρχούσε είτε στους συναδέλφους, είτε στην τοπική
κοινωνία ήταν ότι «έτσι κι αλλιώς θα το κλείσουν». Χρειάστηκε μια γενική συνέ-
λευση καθηγητών, γονέων και κατοίκων της περιοχής, όπου διώξαμε κακήν κα-
κώς τον αντιδήμαρχο, καθώς και μια επικοινωνία με την Α’ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου
στη Ρόδο, η οποία έβγαλε κείμενο καταγγελίας, κοινοποιώντας το στο δημοτικό
συμβούλιο Καρπάθου, στον τοπικό και περιφερειακό τύπο, καθώς και σε εκπαι-
δευτικά δίκτυα ενημέρωσης, για να αναγκαστεί η επιτροπή Παιδείας να το πάρει
πίσω και το δημοτικό συμβούλιο να μην το συζητήσει ποτέ.

Ακόμα δεν έχουν καταλάβει, οι «αρμόδιοι» του δήμου πώς προέκυψαν όλα αυ-
τά! Τώρα πια οι γονείς και οι Απερίτες αντιμετωπίζουν τις «αρχές» του τόπου
τους με άλλον «αέρα». Ήταν μια νίκη όλων μας σε όλα τα επίπεδα, γιατί δε σώ-
σαμε μόνο το σχολείο μας, αλλά άνθρωποι που δεν είχαν μάθει να δουλεύουν
συλλογικά στο παρελθόν, το έκαναν για πρώτη φορά με θεαματικά αποτελέσμα-
τα κι αυτό είναι παρακαταθήκη για το μέλλον.

Δώρα Κιντή, καθηγήτρια στο γυμνάσιο Απερίου-Καρπάθου
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Κλινική Αθήναιον Να πληρωθούν
τα δεδουλευμένα

Αθωώθηκαν για δεύτερη φορά την Παρασκευή 6 Φλεβάρη ο εκπαιδευ-
τικός Θανάσης Αγαπητός και οι δημοτικοί υπάλληλοι Σαράντης Αρβα-

νίτης και Θωμάς Κυρατζόπουλος για τη συμμετοχή τους στην  διαδήλωση
τον Νοέμβριο του 2012 όταν είχε επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη ο Γερμανός
υφυπουργός Χανς Φούχτελ, στα πλαίσια της 3ης ελληνογερμανικής συνέ-
λευσης των δημάρχων. 

Συγκεκριμένα, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τους
αθώωσε για τις πράξεις της διατάραξης κοινής ειρήνης και της παράνο-
μης βίας, ενώ το αδίκημα της απείθειας είχε παραγραφεί. 

Οι τρεις εργαζόμενοι είχαν αθωωθεί και από το Αυτόφωρο Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου είχαν παραπεμφθεί να δικαστούν
μετά τη σύλληψή τους. 

Το ακροατήριο ήταν γεμάτο από συμπαραστάτες από σωματεία, φορείς,
οργανώσεις της αριστεράς, ενώ η ΕΔΟΘ, το Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕ-
ΔΥ στην πόλη, είχε κηρύξει στάση εργασίας για στήριξη των εργαζόμενων.

Σε επίσχεση εργασίας βρίσκεται
από τις 6/2 το πλήρωμα στο πλοίο

«Παναγία Τήνου» εξαιτίας της απλη-
ρωσιάς που επικρατεί εδώ και έξι μή-
νες. Το πλοίο δεν πραγματοποίησε
το προγραμματισμένο δρομολόγιό
του την Παρασκευή 6 Φλεβάρη από
Πειραιά προς τα Κύθηρα, τα Αντικύ-
θηρα και την Κίσσαμο (Χανίων). 

Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας
Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτι-
κού (ΠΕΝΕΝ) αναφέρει: «Η ακινητο-
ποίηση του πλοίου και η επίσχεση ερ-
γασίας των μελών της ΠΕΝΕΝ έγινε
αφού για πολλοστή φορά οι εμπλεκό-
μενες εταιρίες αρνήθηκαν να υλοποι-
ήσουν τις δεσμεύσεις τους προς
τους Ναυτεργάτες και να τους κατα-

βάλουν τις οφειλόμενες αποδοχές
που φθάνουν έως τους έξι μήνες!». 

Ταυτόχρονα, στέλνει μήνυμα προς
τη νέα ηγεσία του υπουργείου Ναυ-
τιλίας «ότι η πολιτική των συστάσε-
ων και των παραινέσεων προς τις
Ναυτιλιακές εταιρίες έχει αποδειχθεί
και αποδεικνύεται και σήμερα ανα-
ποτελεσματική και συμβάλει στην δι-
αιώνιση και στην επέκταση της
απλήρωτης ναυτικής εργασίας.

Το φαινόμενο αυτό απαιτεί άμεσα
δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα
από την πλευρά του ΥΝΑ αλλά και
εργαλεία (νομοθετικά) προκειμένου

να επιβληθεί η στοιχειώδης υποχρέ-
ωση των Ναυτιλιακών εταιριών να
τηρούν και να εφαρμόζουν τις ΣΣΕ.
Η προστασία και η διασφάλιση των
δικαιωμάτων των Ναυτεργατών πρέ-
πει να είναι πρώτιστη προτεραιότητα
των αρμόδιων εποπτικών και ελεγ-
κτικών αρχών».

Η επίσχεση εργασίας που είχε ξεκι-
νήσει στο πλοίο «Βιτσέντζος Κορνά-
ρος» έληξε, αφού «η εταιρεία δέχθηκε
να καταβάλει ένα μέρος των δεδου-
λευμένων αποδοχών του πληρώματος
ενώ για το υπόλοιπο συμφωνήθηκε να
αποπληρωθεί σε ρητή ημερομηνία».

Το σωματείο των λι-
θογράφων πραγμα-

τοποίησε την εκλογοαπολογιστική του συνέλευση όπου
ορίστηκε και η ημερομηνία των εκλογών του σωματείου.
Από τις 24 του Φλεβάρη έως τις 6 του Μάρτη  θα γίνουν
οι εκλογές στα γραφεία του σωματείου, αλλά και με με-
ταφερόμενη κάλπη μέσα στα μεγάλα εργοστάσια του
κλάδου.

Η Πρωτοβουλία Γένοβα Λιθογράφων μετέχει για ακό-
μα μία φορά στις εκλογές και όπως τόνισε στην τοποθέ-
τησή της «είμαστε με τις εργατικές διεκδικήσεις και με
την οργάνωση στους χώρους δουλειάς σε εργοστασια-
κές επιτροπές που θα βοηθήσουν την πάλη για υπογρα-
φή κλαδικής σύμβασης εργασίας». 

Ταυτόχρονα προπαγανδίσαμε το συλλαλητήριο έξω
από την ΕΡΤ την Τετάρτη στις 11 του μήνα με μοίρασμα

προκήρυξης, αλλά και
στην τοποθέτησή μας στη

συνέλευση. Τονίσαμε πόσο σημαντικό είναι τα αιτήματα
όλων των εργατών να έχουν την αλληλεγγύη και την
συμπαράστασή μας και προτρέψαμε τους συνάδελφους
λιθογράφους να το στηρίξουν. Άσχημη εντύπωση άφησε
το γεγονός ότι δεν δόθηκε ο λόγος στον εκπρόσωπο της
ΕΡΤopen που ήρθε να χαιρετήσει την συνέλευσή μας και
να απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο.

Το θεωρούμε μεγάλο σφάλμα που δεν δόθηκε ο λόγος
σε έναν επί 20 μήνες αγωνιζόμενο συνάδελφο. Λάθος
λογικές που δεν βοηθάνε το εργατικό κίνημα, δεν συμ-
βαδίζουν με έναν εργατικό πολιτισμό που θέλουμε να
απλώσουμε στον κόσμο, το καταδικάζουμε και ελπίζουμε
να μην ξαναγίνουν τέτοια λάθη. 

Μήτσος Αργυροκαστρίτης

Τ
α μισθοδοτικά προβλήματα
ξεκίνησαν από τις αρχές
του 2011. Οι καθυστερήσεις

της μισθοδοσίας άρχισαν με ένα
μήνα και μετά έγιναν
καθεστώς.  Από τον Οκτώ-
βρη 2011 η επόμενη μισθοδοσία
καταβλήθηκε το Μάη του 2012. 6
μήνες οι εργαζόμενοι απλήρωτοι.

Τότε η εργοδοσία  ξεκινά τη
"σαλαμοποίηση" των εργαζομένων.
Επιλεκτικά  καλεί μεγάλο αριθμό
εργαζομένων και τους υποχρεώνει
να υπογράψουν ατομικές συμβά-
σεις με μείωση των αποδοχών
τους κατά 20%.  

Τα χρωστούμενα μηνιάτικα σε
κάποιους καταβλήθηκαν, σε άλ-
λους δόθηκαν έναντι και σ' άλλους
ούτε κουβέντα...

Ο Μιχάλης Χριστοφορίδης, πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος
της κλινικής εκμεταλλεύτηκε όλη
την αντεργατική
εργαλειοθήκη που του παρέχει το
κράτος.  

Τον Οκτώβρη του 2013 καλεί το
προσωπικό να βάλει "πλάτη" γιατί
υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες
ένεκα της κρίσης και προσπαθεί να
εντάξει την κλινική στο άρθρο 99
του πτωχευτικού κώδικα. 

Μέσα στο 2013, 5 μήνες έμειναν
απλήρωτοι, μαζί με τους 6 μήνες
του 2011-2012, σύνολο 11 μηνες
απλήρωτοι.  

20 εργαζόμενοι αποφασίζουν
επίσχεση εργασίας. Το Φλεβάρη
του 2014 εξοφλήθηκε ο Αύγου-
στος του 2013. Το Πάσχα κατα-
βλήθηκε μόνο το δώρο και άλλοι
15 εργαζόμενοι προχωρούν σε επί-
σχεση εργασίας. Σύνολο 35 από
τους 100 είναι σε επίσχεση.

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς
(2014) η ένταξη στο άρθρο 99
απορρίπτεται και καλείται το προ-
σωπικό να υπογράψει συμφωνητι-
κό, ότι η μισθοδοσία 6 μηνών θα
εκχωρηθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Τελικά το πρώτο τετράμηνο του

2014 χάνεται, και η πρώτη μισθο-
δοσία καταβάλλεται το Μάη και
μετά τον Αύγουστο. Η τελευταία
καταβολή μισθοδοσίας έγινε τον
Οκτώβρη για την εξόφληση του
Ιουνίου, από τότε η πληρωμή γίνε-
ται με έναντι από 200 έως 400 ευ-
ρώ. 

Το Νοέμβρη του 2014 οι εργαζό-
μενοι ξανακαλούνται να υπογρά-
ψουν ιδιωτικό συμφωνητικό-εξυ-
γίανσης, κάτω από πίεση χωρίς να
έχουν το περιθώριο να λάβουν
γνώση τι υπογράφουν!

Ουσιαστικά, ο εργοδότης θέλει
να ενταχθεί στο άρθρο 106β του
πτωχευτικού κώδικα και ζητά τη
συναίνεση των εργαζομένων, για
να αποδεσμευτούν τα χρήματα
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, που έχουν δε-
σμεύσει οι προμηθευτές και να δο-
θούν οι μισθοί 6 μηνών από τον
Οργανισμό. Η Οδύσσεια των 50-60
εργαζομένων συνεχίζεται μέχρι
σήμερα. 

Εργαζόμενοι Νέον Αθήναιον
(M.D. HOSPITAL Παγκρατίου)

*Οι εργαζόμενοι καλούν την
Πέμπτη 12/2, στις 6μμ, στο ΕΚΑ
σύσκεψη με τους συναδέλφους
τους και σε συνεννόηση με το κλα-
δικό σωματείο ιδιωτικής υγείας
Αθήνας, με στόχο την οργάνωση
του αγώνα τους και την κλιμάκωση
των κινητοποιήσεων. 

*Το σωματείο Ιδιωτικών Κλινι-
κών, Διαγνωστικών Κέντρων, Γηρο-
κομείων, εργαστηρίων και συνα-
φών χώρων οργάνωσε την Τρίτη
10/2 παράσταση διαμαρτυρίας
στον Κυανό Σταυρό όπου οι εργα-
ζόμενοι διεκδικούν δεδουλευμένα
12-18 μηνών και διέρρευσε φήμη
ότι η διοίκηση σχεδιάζει να βάλει
λουκέτο στην κλινική. Ήδη 50 από
τους 150 εργαζόμενους βρίσκον-
ται σε επίσχεση εργασίας. Την Τε-
τάρτη 11/2 προχωρούν σε στάση
εργασίας (10πμ-1μμ) και σε συγ-
κέντρωση στο Υπουργείο Εργα-
σίας στις 10.30πμ.

Αθώοι οι συνδικαλιστές ΠΕΝΕΝ Επισχεση Εργασίας

Τσιμέντα Χαλκίδας: Όχι στις νέες απολύσεις

Εκλογές Λιθογράφων

Η πολυεθνική Lafarge προχώρησε
σε έξι νέες απολύσεις στα Τσιμέντα
Χαλκίδας παρά το ότι στις 30 Γενάρη
το Πρωτοδικείο Χαλκίδας είχε εκδό-
σει απόφαση με την οποία ακυρώ-
νονται οι 117 απολύσεις που είχαν
πραγματοποιηθεί από τον Απρίλη
του 2013 μέχρι και τον Ιούλη του
2014. 

Την Τρίτη 10 Φλεβάρη είχε προ-
γραμματιστεί να συζητηθεί στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας  η προσφυ-
γή που έχει καταθέσει η Lafarge, με

την οποία ζητά να ακυρωθεί η από-
φαση του προηγούμενου υπουργού
Εργασίας για μη έγκριση των ομαδι-
κών απολύσεων. Οι εργαζόμενοι
διαδήλωσαν έξω από το ΣτΕ αφού
είχαν ναυλώσει δύο πούλμαν για να
τους μεταφέρουν από τη Χαλκίδα
και αναμένουν την απόφαση που θα
βγει εντός λίγων εβδομάδων.

Το σωματείο των εργαζόμενων το-
νίζει ότι συνεχίζεται ο αγώνας για να
προσληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι,
να δουλέψει το τσιμεντάδικο, ενώ

ζητά την παρέμβαση του νέου
Υπουργού Εργασίας. «Θα ζητήσου-
με επίσης από τον νέο Υπουργό Ερ-
γασίας, μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα, να συγκαλέσει τριμερή
σύσκεψη ώστε να διερευνηθούν οι
προθέσεις της πολυεθνικής για το
μέλλον του εργοστασίου και των ερ-
γαζομένων μετά και τις πρόσφατες
δικαστικές αποφάσεις που ακυρώ-
νουν τις απολύσεις» αναφέρει η
ανακοίνωσή τους.

11/6/2014, οι εργαζόμενοι στα Τσιμέντα Χαλκίδας έξω από το
Ραδιομέγαρο στον ένα χρόνο από το “μαυρο” στην ΕΡΤ
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ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/2 
Σύλλογος Δασκάλων 8μμ
Οι ανταγωνισμοί πίσω από τις «Απο-
κλειστικές Οικονομικές Ζώνες»
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/2 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Η πρόκληση του PODEMOS
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/2 Θόλος 3.30μμ
Η Γαλλία του '36
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/2 
Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’ ορ. 7μμ
Η εργατική τάξη και η επαναστατική
εφημερίδα σήμερα
Ομιλήτρια: Αλίκη Τολίδου

ΠΑΤΡΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/2 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η εργατική τάξη και η επαναστατική
εφημερίδα σήμερα
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Γιατί λέμε όχι στην Ε.Ε. της λιτότητας
και του ρατσισμού
Ομιλήτρια: Βερονίκη Αμτζοπούλου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Ο ελληνικός καπιταλισμός, 
η παγκόσμια οικονομία και η κρίση
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Διαγραφή του χρέους 
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/2 
Στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Αντιρατσιστικό αντιμνημόνιο – 
Βαδίζοντας προς τις 21 Μάρτη
Ομιλήτρια: Ελίζα Κρικώνη
• ΠΕΜΠΤΗ 19/2 
Στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Διαγραφή του χρέους 
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/2 
Στέκι Εκτός Σχεδίου 6μμ
Βαδίζοντας προς τις 21 Μάρτη
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 
Στέκι Εκτός Σχεδίου 6μμ
Διαγραφή του χρέους 
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΠΕΜΠΤΗ 12/2 Δημαρχείο 8μμ
Αντιρατσιστικό αντιμνημόνιο – 
Βαδίζοντας προς τις 21 Μάρτη
Ομιλητής: Μανώλης Σπαθής

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ Blue 7μμ
Τι αλλαγή μπορεί να φέρει η Αριστερά;
Ομιλητής: Νίκος Γεωργίου
• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 καφέ Blue 7μμ
Διαγραφή του χρέους 
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ Ερνέστο 6μμ
Κράτος και Επανάσταση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/2 Δια Χειρός 
(Δημητρακοπούλου 41-45) 7.30μμ
Η εργατική τάξη και 
η επαναστατική εφημερίδα σήμερα
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 19/2 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 7.30μμ
Γιατί όλοι οι μετανάστες 
είναι καλοδεχούμενοι
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης 

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ 65-67 
(Τριών Ιεραρχών) 7μμ
Η εργατική τάξη και 
η επαναστατική εφημερίδα σήμερα
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 καφέ 65-67 
(Τριών Ιεραρχών) 7μμ
Το Ενιαίο Μέτωπο
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ 1968 (Αγ. Πάντων
και Θησέως, εντός στοάς) 7μμ
Η πρόκληση του PODEMOS
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 12/2 Κίνημα στην Πόλη 7μμ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλήτρια: Σύλβια Κατρινάκη

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 12/2 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλητής: Γιώργος Κορογόνας

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/2 Δημαρχείο 7μμ
Η εργατική τάξη και η επαναστατική
εφημερίδα σήμερα
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ El Viajeμ
Η πρόκληση του PODEMOS
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 12/2 Κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Διαγραφή του χρέους 
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Κώστας Σαρρής

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ Munches 7μμ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 12/2 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Οι ανταγωνισμοί πίσω από τις 
«Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες»
Ομιλήτρια: Ειρήνη Δρακούλη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ Quiz  7μμ
Η εργατική τάξη και 
η επαναστατική εφημερίδα σήμερα
Ομιλητής: Θωμάς Παπαϊωάννου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 12/2 
καφέ  Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ Κοσμικόν 8μμ
Η εργατική τάξη και η επαναστατική
εφημερίδα σήμερα
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 12/2 
γραφεία ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ Λα Ροζέ 
(Αγ. Νικόλαος) 7μμ
Η πάλη ενάντια στη 
γυναικεία καταπίεση
Ομιλήτρια: Μάνια Καρτελιά

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Οι ανταγωνισμοί πίσω από τις 
«Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες»
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
• ΠΕΜΠΤΗ 19/2 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Το Ενιαίο Μέτωπο
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ Ανάδυση 
(Σφακτηρίας και Πλαταιών) 7.30μμ
Κράτος και Αριστερά 
Ομιλητής: Μιχάλης Σταυράτης
• ΠΕΜΠΤΗ 19/2 καφέ Ανάδυση 
(Σφακτηρίας και Πλαταιών) 7μμ
Πόσο το δίλημμα μεταρρύθμιση 
ή επανάσταση ισχύει και σήμερα;
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφενέον 6.30μμ
Κράτος και Αριστερά 
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Αλ Ασσάντ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/2 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Κράτος και Αριστερά 
Ομιλητής: Νίκος Σμπαρούνης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Γιατί όλοι οι μετανάστες 
είναι καλοδεχούμενοι
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Τι αλλαγή μπορεί να φέρει η Αριστερά;
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Πόσο το δίλημμα μεταρρύθμιση 
ή επανάσταση ισχύει και σήμερα;
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ) 

ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ Τσίου 5μμ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ Τσίου 8μμ
Οι ανταγωνισμοί πίσω από τις 
«Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες»
Ομιλητής: Μύρωνας Μαρκάκης

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 12/2 Εργατικό Κέντρο 6.30μμ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ Οασις 6.30μμ
Κράτος και Αριστερά 
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ Άνεμος 6.30μμ
Εργατική αντιπολίτευση
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΙΛΙΟΝ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/2 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΠΕΜΠΤΗ 19/2 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ Τριώτα
(Μετρό Αγ.Αντώνης) 7.30μμ
Κράτος και Αριστερά 
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
• ΠΕΜΠΤΗ 19/2 
Στέκι Αριστερής Κίνησης 
Διαγραφή του χρέους 
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 12/2 
κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Η πρόκληση του PODEMOS
Ομιλητής: Γιάννης Σταμούλης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ Κούνια 
(Θεμιστοκλέους 43) 7.30μμ
Η εργατική τάξη και η επαναστατική
εφημερίδα σήμερα
Ομιλήτρια: Έλενα Σκορδά

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ Χρώματα 
(Αγ. Γλυκερίας) 8μμ
Κράτος και Αριστερά 
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
• ΠΕΜΠΤΗ 19/2 καφέ Χρώματα 
(Αγ. Γλυκερίας) 7.30μμ
Τι σημαίνει σήμερα το Ενιαίο Μέτωπο;
Ομιλητής: Αλέξης Κούρτης

ΑΙΓΑΛΕΩ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/2 
Στέκι (Ρήγα φερραίου) 7.30μμ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλητής: Αλέξης Κούρτης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 
Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Τι σημαίνει σήμερα το Ενιαίο Μέτωπο;
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/2 καφέ Μαγαζί 8μμ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 καφέ Μαγαζί 7.30μμ
Γιατί λέμε όχι στην Ε.Ε. της λιτότητας
και του ρατσισμού;
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 12/2 Στέκι πολιτιστικών 
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 Εκτός των Τειχών 7μμ
Διαγραφή του χρέους 
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

Στις σχολές
ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 12/2 κυλικείο 2μμ
Η εργατική τάξη και 
η επαναστατική εφημερίδα σήμερα
Ομιλήτρια: Νεφέλη Πετρούτσου

ΦΜΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/2 κυλικείο Χημικού 2μμ
Ποια είναι τα καθήκοντα 
του φοιτητικού κινήματος μετά 
τη νίκη της Αριστεράς στις εκλογές
Ομιλητής: Κώστας Κοντογιάννης

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -
σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -
λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -
σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι
εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους
τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και
προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -
νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -
πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν
υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

Πα λεύ ου με για

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/2
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 5.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/2
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7.30μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 6.30μμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 6.30μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή της Βούλγαρη 6.30μμ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ.Ολυμπίου 12μ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΠΕΡΑΜΑ πλ. Ηρώων 10.30πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 12μ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 12μ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 11πμ Everest
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλ. Πατριάρχου 12.30μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πλατεία 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πλατεία Μυρισιώτη 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ Αναλήψεως 12μ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 12μ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 11πμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημαρχείο 11.15πμ
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Απαγωγές, 
υποκλοπές

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Σ
τις 26 Φλεβάρη εκδικάζεται
η μήνυση του Γιάννη Σηφα-
κάκη κατά της εταιρίας Vo-

dafone για το σκάνδαλο των τηλε-
φωνικών υποκλοπών πριν δέκα πε-
ρίπου χρόνια. Ο Γιάννης ήταν, την
περίοδο που έγιναν οι υποκλοπές,
ο συντονιστής της Συμμαχίας Στα-
ματήστε τον Πόλεμο. Η αμερικανι-
κή πρεσβεία, η CIA, η ΕΥΠ και οι
άλλες μυστικές υπηρεσίες είχαν
κάθε λόγο να παρακολουθούν το
τηλέφωνό του. 

Η Συμμαχία ήταν για χρόνια η
μεγαλύτερη και η πιο ενεργή αντι-
πολεμική κίνηση στην Ελλάδα και
γι’ αυτό έγινε ο νούμερο ένας στό-
χος του “διεθνούς παρακράτους”
που ήθελε να τρομοκρατήσει και
να φιμώσει το αντιπολεμικό κίνη-
μα.

Από τη δημιουργία της το φθινό-
πωρο του 2002, όταν ξεκίναγαν οι
βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν, η
Συμμαχία πρωτοστάτησε ενάντια
στον “πόλεμο κατά της τρομοκρα-
τίας” με συνεχείς διαδηλώσεις και
εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Η
δράση της συνεχίστηκε τα επόμε-
να χρόνια, με κορυφαία στιγμή την
παγκόσμια διαδήλωση στις 15
Φλεβάρη 2003 ενάντια στην εισβο-
λή στο Ιράκ, όταν το Σύνταγμα
πλημμύρισε με πάνω από 300.000
διαδηλωτές. 

Πράκτορες

Το επίμαχο διάστημα, το καλο-
καίρι του 2004, όταν ξεκίναγαν οι
παρακολουθήσεις, η Συμμαχία δια-
δήλωνε ενάντια στα “μέτρα ασφα-
λείας” που έστηναν οι αμερικανοί
πράκτορες που αλώνιζαν εκείνο το
διάστημα την Αθήνα για να μας
“προστατεύσουν” από τους κινδύ-
νους της τρομοκρατίας εν όψει
Ολυμπιάδας.

Το ίδιο διάστημα, τον Αύγουστο
του 2004, η Συμμαχία ανάγκαζε, με
μια μαχητική διαδήλωση στο κέν-
τρο της Αθήνας, τον Κόλιν Πά-
ουελ, τον τότε υπουργό εξωτερι-
κών του Μπους, να ακυρώσει την
επίσημη επίσκεψή του στην Ελλά-
δα. Η είδηση της αναβολής της
επίσκεψης κυριάρχησε σε όλα τα
κανάλια του κόσμου, ακόμα και το
CNN αναγκάστηκε να πει ότι το τα-
ξίδι ακυρώθηκε λόγω των “αντια-
μερικανικών κινητοποιήσεων”.

Γι’ αυτό η Συμμαχία βρέθηκε
στο μάτι της CIA, της αμερικανικής
πρεσβείας και των άλλων μυστικών
υπηρεσιών. Μέσω του Γιάννη πα-
ρακολουθούσαν όλες τις ενέργει-
ες της κίνησης και όλες τις επικοι-
νωνίες του με προσωπικότητες
όπως ο Αλέξανδρος Μαγκάκης, ο
Στέφανος Ληναίος, η Σοφία Σακο-
ράφα, ο Αχμέτ Μπεν Μπελά, ο Τόνι
Μπεν, ο Σαμίρ Αμίν, ο Γουόλντεν
Μπέλο, αλλά και με ένα δίκτυο
εκατοντάδων αντιπολεμικών ακτι-
βιστών στην Ελλάδα και διεθνώς.

Τ
ο σκάνδαλο των υποκλοπών και
των απαγωγών των Πακιστανών
ήταν κομμάτι της συμμετοχής της

ελληνικής κυβέρνησης στην εκστρατεία
του Μπους, του Μπλερ και των άλλων
προθύμων στο όνομα της “καταπολέμη-
σης της τρομοκρατίας”. Θύματα αυτής
της εκστρατείας δεν ήταν απλά οι άμα-
χοι των βομβαρδισμών στο Αφγανιστάν
και της κατοχής στο Ιράκ αλλά και οι
ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώ-
ματα σε όλο τον πλανήτη. 

Απαγωγές, μυστικές πτήσεις και φυ-
λακές, παρακολουθήσεις τηλεφώνων
και e-mail, βασανιστήρια και εξαφανί-
σεις ανθρώπων ήρθαν να συμπληρώ-
σουν τον “πόλεμο κατά της τρομοκρα-
τίας”. Εύστοχα κάποιοι αποκάλεσαν τον
μηχανισμό που οικοδομήθηκε τότε “διε-
θνές παρακράτος”.

Το σήμα το είχε δώσει ο Μπους μετά
την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους
στις 11/9/2001 με το περιβόητο Patriot
Act, τον αντι-τρομοκρατικό νόμο που
έδινε τη δυνατότητα σε αστυνομία και
δικαστές να προχωράνε σε αυθαίρετες
συλλήψεις και σε παρακολουθήσεις
υπόπτων. Η αντιτρομοκρατική υστερία
στις ΗΠΑ έδινε γραμμή σε όλους τους
συμμάχους για αντίστοιχα μέτρα στις
χώρες τους. Το περίφημο “όποιος δεν
είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας” του
Μπους σήμαινε ότι όλα τα συστήματα
ασφαλείας του κόσμου έπρεπε να προ-
σαρμοστούν στις “νέες ασύμμετρες
απειλές της διεθνούς τρομοκρατίας”.

Τρομοϋστερία

Η αμερικανική βάση στο Γκουαντάνα-
μο, η φυλακή Μπαγκράμ στο Αφγανι-
στάν, το Αμπού Γκράιμπ στο Ιράκ παρα-
μένουν σύμβολα της τρομοϋστερίας και
της ισλαμοφοβίας που επικράτησε τότε.
Το ίδιο και οι νέες ακτοφυλακές και υπη-
ρεσίες φρούρησης συνόρων, τα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης και απέλασης προ-
σφύγων, τα συρματοπλέγματα και ναρ-
κοπέδια που οργανώθηκαν στην Ευρώπη
υπό την καθοδήγηση της ΕΕ.

Ο Καραμανλής ήξερε πολύ καλά από
την αρχή τι συνέβαινε με το “διεθνές πα-
ρακράτος” και επέλεξε να ταχθεί με εκεί-
νο το στρατόπεδο. Η κυβέρνηση όχι
απλά γνώριζε για τις υποκλοπές και τις
απαγωγές αλλά και συμμετείχε στο με-
γαλύτερο σύστημα υποκλοπών τότε, το
ECHELON, με δεκάδες κατασκοπευτι-
κούς σταθμούς στον πλανήτη και δυνα-
τότητα παρακολούθησης τριών δισεκα-
τομμυρίων επικοινωνιών την ημέρα.
Ένας από τους σταθμούς του βρισκόταν
στη βρετανική βάση του Αγίου Νικόλαου
στην Κρήτη. Την ίδια στιγμή επίσημες εκ-
θέσεις οργανισμών αποκάλυπταν ότι η
Αθήνα συγκαταλεγόταν στις πόλεις της
Ευρώπης που διευκόλυναν τις μυστικές
πτήσεις της CIA. Οι Ολυμπιακοί αγώνες
ήταν επίσης μία πρώτης τάξης ευκαιρία
για τον Καραμανλή να αναβαθμιστεί σε
πιστό σύμμαχο των ΗΠΑ. Οι υποκλοπές
και οι απαγωγές δεν ήταν παρά κρίκος
σε αυτή την αλυσίδα.

Λένα Βερδέ

Τ
ο “Μαβίλη-γκέιτ”, όπως είχαν ονομάσει το σκάν-
δαλο των υποκλοπών κάποιες εφημερίδες, απο-
καλύφτηκε το Φλεβάρη του 2006, σε κοινή συ-

νέντευξη τύπου των υπουργών τότε Επικρατείας Ρου-
σόπουλου, Δημόσιας Τάξης Βουλγαράκη και Δικαιο-
σύνης Παπαληγούρα. 

Σύμφωνα με όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότη-
τας, οι τηλεφωνικές υποκλοπές γίνονταν την περίοδο
2004-2005 από καρτοκινητά τηλέφωνα-σκιές, μέσω ει-
δικού λογισμικού που είχε εγκατασταθεί στην εταιρία
Vodafone, σε βάρος 100 τηλεφωνικών αριθμών. Ο Κα-
ραμανλής γνώριζε το γεγονός ήδη 11 μήνες πριν, από
το Μάρτιο του 2005, όταν ο διευθύνων σύμβουλος
της Vodafone τον ενημέρωσε προσωπικά για τις υπο-
κλοπές. Μία ημέρα πριν από αυτήν την ενημέρωση, ο
υπεύθυνος Λογισμικού της Vodafone Κώστας Τσαλικί-
δης είχε βρεθεί κρεμασμένος στο σπίτι του, με την
επίσημη εκδοχή των αρχών να είναι η “αυτοκτονία”.

Η αρχική εξήγηση περί χάκερ που έκαναν τις υπο-
κλοπές, γρήγορα διαψεύστηκε. Η θέση των τηλεφώ-
νων-σκιών στην περιοχή των Αμπελοκήπων, το τεχνο-
λογικό επίπεδο του λογισμικού-κοριού, οι τεράστιες
δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεραστούν για να εγκα-
τασταθεί στο σύστημα της Vodafone, ο “τυχαίος” θά-
νατος του Κώστα Τσαλικίδη αλλά και ο ίδιος ο κατά-
λογος των ατόμων που παρακολουθούνταν έδειχναν
ένα μόνο πιθανό δράστη. Την Κεντρική Υπηρεσία
Πληροφοριών των ΗΠΑ, τη CIA, με έδρα την αμερικά-
νικη πρεβεία, εξ ου και “Μαβίλη-γκέιτ”. Παρά τα ακλό-
νητα στοιχεία που συνέχισαν να έρχονται στην επιφά-
νεια για μήνες και χρόνια μετά, το κουκούλωμα ήταν
τόσο μεγάλο που η υπόθεση δεν έφτασε ποτέ στη δι-
καιοσύνη -παρά μόνο κάποιες μηνύσεις των ατόμων
που παρακολουθούνταν ενάντια στη Vodafone.

Λίγους μόνο μήνες πριν έρθουν οι υποκλοπές στο
φως της δημοσιότητας, ένα ακόμα μεγάλο σκάνδαλο
συγκλόνιζε την κυβέρνηση. Το καλοκαίρι του 2005, οι
αγγλικές μυστικές υπηρεσίες ψάχνουν μέλη της αλ-
Κάιντα πίσω από βομβιστική επίθεση στο μετρό του
Λονδίνου. Πριν γίνει γνωστό ότι καθένας από τους
βομβιστές ήταν γέννημα θρέμα της Βρετανίας, για το
Λονδίνο “ύποπτοι” θεωρούνται οι Πακιστανοί μετανά-

στες. Μέσω αυτών εντοπίζονται συγγενείς τους που
μένουν στην Ελλάδα. Μεικτές ομάδες της ΕΥΠ και
της ΜΙ6 κάνουν επιδρομές στα σπίτια Πακιστανών σε
Αθήνα και Γιάννενα, απάγουν 28 από αυτούς και τους
οδηγούν σε μυστικές φυλακές-σταθμούς της ΕΥΠ.
Αφού τους ανακρίνουν για μέρες, τους αφήνουν,
απειλώντας τους να μην αποκαλύψουν τίποτα για την
γκανγκστερική απαγωγή τους.

Σκάνδαλα

Η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο μαζί με την
Πακιστανική Κοινότητα βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή
των κινητοποιήσεων για την αποκάλυψη και καταγγε-
λία του σκανδάλου των απαγωγών. Η συμβολή τους
ήταν τόσο σημαντική, ώστε ο πρόεδρος της Πακιστα-
νικής Κοινότητας, Τζαβέντ Ασλάμ, μπήκε στο στόχα-
στρο, φυλακίστηκε και χρειάστηκε μια μαχητική καμ-
πάνια για να απελευθερωθεί και να μην απελαθεί. Η
Συμμαχία πρωτοστάτησε και σε εκείνη την καμπάνια.
Καθόλου παράξενο που ο συντονιστής της βρέθηκε
και αυτός στο στόχαστρο του «διεθνούς παρακρά-
τους».

Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης ήταν να αμφι-
σβητήσει τις καταγγελίες των απαχθέντων και, διά
στόματος Βουλγαράκη, να δηλώσει ότι “είναι ή προ-
βοκάτσια ή φάρσα”. Καθώς οι αποκαλύψεις συνεχί-
ζονταν, η γραμμή άλλαξε στο ότι “δεν ξέραμε τίποτα
και ό,τι έγινε, έγινε εν αγνοία της κυβέρνησης”. Την
ίδια ακριβώς μέθοδο ακολούθησε η κυβέρνηση στο
θέμα των υποκολοπών αμέσως μετά: προσπάθησε
από συνεργός στις βρωμοδουλειές των μυστικών
υπηρεσιών του Μπους και του Μπλερ, να παραστήσει
το θύμα των παρακολουθήσεων -καθώς τα ονόματα
του πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών στελε-
χών υποτίθεται ότι συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα
των υποκλοπών.

Η κυβέρνηση που “δεν ήξερε”, αρνήθηκε το αίτημα
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για
το θέμα των απαγωγών και των υποκλοπών, με τον
Βύρωνα Πολύδωρα που είχε αντικαταστήσει τον
Βουλγαράκη στο Δημόσιας Τάξης, να λέει προκλητικά
ότι “δεν θα κάνουμε τους Πακιστανούς ρυθμιστές του
πολιτεύματος”.

Γενάρης 2006, συνέντευξη Τύπου της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο για την αποκάλυψη του σκανδάλου των απαγωγών

το “διεθνές
παρακράτος” 
σε δράση
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Ο
Τρότσκι έγραψε την αυτοβιογραφία του
το 1929. Παρόλο που μόλις είχε κλείσει
τα 50 χρόνια του (γεννήθηκε στις 7 Νο-

έμβρη 1879) ήταν ήδη, για τους συντρόφους και
τους φίλους του ο «Γέρος», μια θρυλική φιγού-
ρα που προσωποποιούσε τις καλύτερες παρα-
δόσεις της επανάστασης του Οκτώβρη μετά το
θάνατο του Λένιν το 1924. Όμως, το 1929 ο
Τρότσκι ήταν διαγραμμένος από το μπολσεβίκι-
κο κόμμα, κατασυκοφαντημένος και εξόριστος. 

Τον Φλεβάρη του 1928 ο Τρότσκι και η οικογέ-
νειά του εκτοπίστηκαν στην Άλμα Ατά -το σημε-
ρινό Αλμάτι- στο Καζαχστάν. Ένα χρόνο μετά,
τον Γενάρη του 1929 απελάθηκαν και στερήθη-
καν τη σοβιετική ιθαγένεια. Η κυβέρνηση της
Τουρκίας δέχτηκε τον εξόριστο, προσωρινά,
προσφέροντάς του καταφύγιο στη Πρίγκηπο,
ένα νησάκι στο Βόσπορο. Είχε ξεκινήσει η περι-
πλάνηση «Στον πλανήτη χωρίς διαβατήριο» -ο
τίτλος της «Προσθήκης» που συμπληρώνει την
αυτοβιογραφία και είναι γραμμένη από τον Αλ-
φρέντ Ροσμέρ, παλιό σύντροφο και φίλο του
Τρότσκι. Έντεκα χρόνια μετά, τον Αύγουστο του
1940, ο «Γέρος» θα έπεφτε νεκρός στο Μεξικό,
δολοφονημένος από έναν πράκτορα της σταλι-
νικής μυστικής υπηρεσίας. 

Όμως, ο Τρότσκι δεν ήταν περιπλανώμενος.
Ήταν επαναστάτης. Και το 1929 δεν ένιωθε σαν
τους απόστρατους στρατηγούς και συνταξιού-
χους πολιτικούς που γράφουν βαρετά, τις πε-
ρισσότερες φορές, απομνημονεύματα, για να
διεκδικήσουν μια γωνίτσα στις υποσημειώσεις
της ιστορίας. Ο Τρότσκι έγραψε την αυτοβιο-
γραφία του σαν συνέχεια της πολιτικής μάχης
που του είχε κοστίσει ήδη πολλά και θα του κό-
στιζε ακόμα περισσότερα. Την έγραφε για να
απαντήσει στους ποταμούς διαστρεβλώσεων
και συκοφαντιών που συνόδευαν την «πάλη
ενάντια στον τροτσκισμό», από το 1923 και με-
τά. 

Τριλογία

“Η Ζωή μου” είναι το πρώτο «μεγάλο» βιβλίο
που έγραψε ο Τρότσκι. Και στην ουσία αποτελεί
μέρος μια τριλογίας. Ένα χρόνο μετά, ο Τρότσκι
θα δημοσιεύσει ένα από τα καλύτερα ιστορικά
έργα που έχουν γραφτεί, την “Ιστορία της Ρώσι-
κης Επανάστασης”. Και έξι χρόνια μετά, θα δη-
μοσιεύσει την “Προδομένη Επανάσταση”, την
πρώτη ολοκληρωμένη μαρξιστική ανάλυση για
το σταλινικό καθεστώς. 

Ο Τρότσκι είχε ταυτίσει τη ζωή του με την
επαναστατική πάλη.  Κι όπως όλοι σχεδόν οι με-
γάλοι μαρξιστές, δεν ξεκίνησε την πολιτική δρά-
ση του σαν μαρξιστής. Όταν πολιτικοποιήθηκε
τον έλκυε περισσότερο η ηρωική και ρομαντική
παράδοση του ρώσικου «λαϊκισμού» (ναροντνικι-
σμού) παρά τα «στεγνά και απρόσωπα δόγμα-
τα» του μαρξισμού. Όμως, σύντομα ο Τρότσκι
κερδήθηκε στις ιδέες του μαρξισμού κι όχι μόνο
αυτό. Έγινε ένας από τους πιο πρωτότυπους
και «αιρετικούς» για την εποχή του μαρξιστές
θεωρητικούς. 

Το να υποστηρίξεις στις αρχές του 20ου αι-
ώνα ότι η ιστορία δεν κινείται σε «σιδερένιες ρά-

γες» και ότι η επανάσταση στην καθυστερημένη
Ρωσία μπορεί να φέρει στην εξουσία το προλε-
ταριάτο επικεφαλής όλων των καταπιεσμένων,
ακουγόταν σχεδόν ιερόσυλο. Ακόμα και οι μπολ-
σεβίκοι με τον Λένιν που δεν έτρεφαν καμιά αυ-
ταπάτη για το ρόλο της αστικής τάξης εκτιμού-
σαν ότι η νίκη της επανάστασης στην Ρωσία δεν
θα παραβιάσει τα καπιταλιστικά πλαίσια. 

Όμως, αυτό ακριβώς έγινε τον Οκτώβρη του
1917. Τα εργατικά συμβούλια, τα σοβιέτ, πήραν
την εξουσία, απελευθέρωσαν τους αγρότες και
σταμάτησαν τον πόλεμο. Κι η Ρώσικη Επανάστα-
ση έγινε η πρώτη μεγάλη πράξη ενός επαναστα-
τικού κινήματος που απλώθηκε στη Δύση. 

Εκείνη την εποχή ο Τρότσκι ήταν πλέον μέλος
του κόμματος των μπολσεβίκων. Δεν ήταν μια
απλή υπόθεση. Τον χώριζαν δεκατέσσερα χρό-
νια σκληρών αντιπαραθέσεων με τον Λένιν και
τους μπολσεβίκους κατά τα οποία ανταλλάχτη-
καν όχι και λίγες βαριές κουβέντες. Ο Τρότσκι
κάνει την αυτοκριτική του για τις επιλογές του
πριν το 1917. Προσπαθεί να αποδείξει ότι οι
προ-1917 πολιτικές διαφορές του με τον Λένιν
ήταν πολύ μικρότερες από αυτές που χώριζαν
τον τελευταίο με διάφορους «επιγόνους» του
και ιδιαίτερα τον Στάλιν.

Μην ξεχνάμε ότι ο Τρότσκι γράφει το 1929, με
όλη την «σταλινική σχολή διαστρέβλωσης» να
λειτουργεί στο φουλ ενάντια σε αυτόν και στην

ίδια την ιστορία της Επανά-
στασης. Ο Τρότσκι ξεκινάει
το τιτάνιο έργο να την υπερα-
σπίσει. Γι’ αυτό το λόγο, τα
πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια
του βιβλίου είναι αυτά που
ασχολιούνται με τον Εμφύλιο
Πόλεμο και τα πρώτα χρόνια
της επαναστατικής εξουσίας. 

Διαπραγμάτευση

Μιας και αυτές τις μέρες
γίνεται πολλή κουβέντα περί
διαπραγμάτευσης και εκβια-
σμών από τις άρχουσες τά-
ξεις, η περιγραφή των δια-
πραγματεύσεων με τις Κεν-
τρικές Δυνάμεις (Γερμανία,
Αυστροουγγαρία, Τουρκία,
Βουλγαρία) που ξεκίνησαν
τον Δεκέμβρη του 1917 στο
Μπρεστ Λιτόφσκ έχει κάτι πε-
ρισσότερο από ιστορικό εν-
διαφέρον. Ο Τρότσκι ήταν
επικεφαλής της αντιπροσω-
πείας των σοβιέτ, ως Επίτρο-
πος για τις Εξωτερικές Υπο-
θέσεις. 

Το πρώτο που εξασφάλισε
είναι ότι οι διαπραγματεύσεις
θα γίνονταν δημόσια. Τότε
δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ ού-
τε τηλεόραση, οπότε το έργο
της δημοσιοποίησης των λεχ-
θέντων το ανέλαβε ο «ασύρ-
ματος τηλέγραφος» της Μό-

σχας. Ο Τρότσκι κι οι σύντροφοί του αξιοποιού-
σαν τις διαπραγματεύσεις για να απευθυνθούν
στις εργατικές τάξεις της Ευρώπης και της Αμε-
ρικής. 

Ένα από τα πιο διδακτικά, και διασκεδαστικά,
επεισόδια που περιγράφει ο Τρότσκι ήταν η
απάντησή του στην επίθεση ενός Γερμανού
στρατηγού ο οποίος κατηγόρησε την εξουσία
των σοβιέτ ότι «στηρίζεται στη βία». Γράφει ο
Τρότσκι:

«Απάντησα στον Χόφμαν ότι μέσα σε μια κοι-
νωνία διαιρεμένη σε τάξεις, κάθε κυβέρνηση
στηρίζεται στη βία… Εκείνο που προκαλεί την
έκπληξη και την αγανάκτηση στις κυβερνήσεις
των άλλων χωρών για τις ενέργειές μας, έλεγα,
είναι πως αντί να συλλαμβάνουμε τους απερ-
γούς, συλλαμβάνουμε τους κεφαλαιοκράτες
που εφαρμόζουν λοκ-αουτ, κι αντί να τουφεκί-
ζουμε τους χωρικούς που ζητούν τη γη τους,
τουφεκίζουμε τους γαιοκτήμονες και τους αξιω-
ματικούς που θέλουν να τουφεκίσουν τους χω-
ρικούς». 

Ο Τρότσκι κράτησε ζωντανή τη φλόγα του
διεθνισμού και της επανάστασης του Οκτώβρη
σε συνθήκες πολύ αντίξοες. Η «Ζωή» του αφιε-
ρώθηκε σε αυτό το σκοπό. Η αυτοβιογραφία
του μας δίνει μια γεύση αυτής της τιτάνιας προ-
σπάθειας. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr

Διαβάστε 

επίσης
Λέον 

Τρότσκι Η Zωή μου

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη



Ο Έβρος είναι ο δεύτερος
σε μέγεθος ποταμός της Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης (με-
τά τον Δούναβη), πηγάζει από την Βουλγαρία και διασχίζει
την Τουρκία και την Ελλάδα. Ο Έβρος στις εκβολές του
σχηματίζει ένα τεράστιο και δαιδαλώδες δέλτα το οποίο
αποτελεί και το φυσικό σύνορο Ελλάδας και Τουρκίας. 

Για εθνικιστικούς λόγους ο ποταμός ευθυγραμμίστηκε και
φτιάχτηκαν χωμάτινα αναχώματα στην κοίτη του, με ευθύνη
των κυβερνήσεων Ελλάδας και Τουρκίας, με αποτέλεσμα το
πλάτος του ποταμού από 2.000 μέτρα να έχει περιοριστεί
σήμερα στα 200 μέτρα και σε περίπτωση μεγάλης ποσότη-
τας νερού η ροή να μην είναι ομαλή. Τα χωριά που προ-
ϋπήρχαν, μετά το στένεμα επεκτάθηκαν και συγχρόνως δό-
θηκαν εκτάσεις για καλλιέργεια σε περιοχές που φυσικά
ανήκαν στο ποτάμι.

Με ευθύνη και των τριών χωρών για οικονομικούς φυσικά
λόγους, τα χωμάτινα αναχώματα δεν έχουν συντηρηθεί
όπως θα έπρεπε, ενώ κάποια χρήματα δίνονταν τελευταία
στιγμή για να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα και τα οποία συνή-
θως “χάνονται” από δω κι από κει. Ο ποταμός πλημμυρίζει
κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα να φθείρονται όλο και περισσό-
τερο τα αναχώματα και δεν είναι η πρώτη φορά που εκκενώ-
νονται χωριά. Ακόμα εκκρεμούν αποζημιώσεις αγροτών και
κατοίκων από προηγούμενες πλημμύρες. 

Όσο κι αν προσπαθεί να πείσει ο Καμμένος ότι ο στρατός
προσπαθεί να σώσει την περιοχή, η πραγματικότητα είναι ότι
υπάρχουν πολύ λίγα μηχανήματα. Ακόμα και περισσότερα να
στείλουν, η κατάσταση είναι πια ανεξέλεγκτη. Η εθνικιστική
πολιτική των κλειστών συνόρων κι όχι μόνο, που αντιπροσω-
πεύει ο Καμμένος, μας έφερε ως εδώ. Εκατομμύρια ευρώ δό-
θηκαν για να χτιστεί ο φράχτης του μίσους στον Έβρο κι όχι
για να προφυλαχτούν οι κάτοικοι απο τις πλημμύρες.

Γιώργος Μποτσίδης, Ζανέτα Λυσικάτου

Εκατοντάδες σπίτια έχουν υπο-
στεί ζημιές σε όλη την Ήπειρο, χι-
λιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης
γης καταστράφηκαν, χωριά εκκενώ-
θηκαν, ενώ μεγάλα κομμάτια του
οδικού δικτύου κατέρρευσαν σε
όλους τους νομούς. Ένα αποτέλε-
σμα που δεν οφείλεται στη "θεομη-
νία", αλλά στην υποταγή της φύσης
στα συμφέροντα του κεφαλαίου,
αλλά και στις περικοπές των κονδυ-
λίων σε δήμους και περιφέρεια.

Στο νομό Άρτας περίπου 400 σπί-
τια, 70 επιχειρήσεις έχουν υποστεί
ζημιές και χιλιάδες στρέμματα καλ-
λιεργημένων εκτάσεων έχουν πνιγεί
κυρίως στις περιοχές Ανθότοπος,
Συκιές, Λουτρότοπος και Κεραμά-
τες. Στη Θεσπρωτία τα νερά του
Καλαμά έπνιξαν το κάμπο της Βρυ-
σέλλας, στη Πρέβεζα, στους δή-
μους Ζηρού και Πάργας είχαμε επί-
σης μεγάλες πλημμύρες και ζημιές,
ενώ και στο λεκανοπέδιο των Ιωαν-
νίνων υπήρχε η αντίστοιχη εικόνα
σε περιοχές όπως η Πεδινή, το Πέ-
ραμα.

Οι ευθύνες για αυτή την κατα-
στροφή δε μπορούν να αποδοθούν
μόνο στα ακραία καιρικά φαινόμε-
να, αν και η ίδια η κλιματική αλλαγή,
η αύξηση της θερμοκρασίας είναι
καθοριστικός παράγοντας για την
ακραία βροχόπτωση σε συνδυασμό
με το πρόωρο λιώσιμο του χιονιού
στις ορεινές μάζες της Ηπείρου που
έφεραν την υπερχείλιση των ποτα-
μών. Οι ευθύνες βαραίνουν την πο-

λιτική της λιτότητας και των περικο-
πών που για το κυνήγι του κέρδους
αφήνουν ολόκληρες περιοχές να
πλημμυρίζουν.

Χαρακτηριστικό είναι το παρά-
δειγμα της διοίκησης της ΔΕΗ που
ελέγχει τη διαχείριση των υδάτων
μέσω των φραγμάτων στις πηγές
του Αωού και Πουρναρίου Άρτας.
Ενώ οι προβλέψεις των μετεωρολό-
γων κατέδειξαν αυτό τον κίνδυνο δε
προέβησαν σε προληπτική διάνοιξη
των φραγμάτων γιατί θα μειωνόταν
η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
με αποτέλεσμα όταν το νερό έφτα-
σε στα όρια υπερχείλισης του
φράγματος να ανοίξει απότομα και
να πλημμυρίσουν όλες αυτές οι πε-
ριοχές. Οι αγώνες για να μην ιδιωτι-
κοποιηθεί η ΔΕΗ, να γίνουν προσλή-
ψεις και να λειτουργεί κάτω από ερ-
γατικό έλεγχο αποκτούν ακόμη με-
γαλύτερη σημασία.

Έχουμε να παλέψουμε για να δο-
θούν τα λεφτά που παράγουμε σε
αντιπλημμυρικά έργα και υποδομές,
να δίνονται χρήματα για τη προστα-
σία και τη συντήρηση ιστορικών
μνημείων όπως του γεφυριού της
Πλάκας που κατέρρευσε, καθώς και
ο έλεγχος των υδάτων να περάσει
στα χέρια της πλειοψηφίας για να
μην έχουμε αυτές τις τραγικές κα-
ταστροφές.

Λουίζα Γκίκα
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Εργοδοτικά
βασανιστήρια 
σε μετανάστρια

Στα σημάδια που έχουν μείνει στο σώμα και το
πρόσωπο της 50χρονης Αναστασίας από τα βα-
σανιστήρια που υπέστη από το αφεντικό της και
τους δύο συνεργούς του, αποτυπώνεται ένα ρα-
τσιστικό, ταξικό και σεξιστικό έγκλημα, αν αναλο-
γιστεί κανείς ότι η Αναστασία είναι γυναίκα, εργά-
τρια, μετανάστρια από τη Βουλγαρία. 

Η Αναστασία είχε αναλάβει τη φροντίδα μιας
ηλικιωμένης γυναίκας στο Τσιφλίκι της Ιστιαίας 3-
4 μέρες πριν τον ξυλοδαρμό της. Είχε αναγκαστεί
να δουλεύει με καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα,
με μισθό πείνας, χωρίς ασφάλιση και άθλιες συν-
θήκες εργασίας. 

Το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, το
αφεντικό της την κατηγόρησε πως έκλεψε 900 ευ-
ρώ από το σπίτι της μητέρας του, κι όταν εκείνη
το αρνήθηκε, αυτός επέστρεψε μαζί με άλλους
δύο άνδρες στο σπίτι, την έδειραν, την έδεσαν
χειροπόδαρα και την οδήγησαν σε μία σούδα, την
βούτηξαν μέσα και όπως καταγγέλλει η ίδια την
απείλησαν ότι αν δεν τους δώσει τα λεφτά θα την
πνίξουν. Για να γλιτώσει τη ζωή της είπε ψέματα
ότι τα έχει πάρει κι έτσι κατάφερε να ξεφύγει. 

Οι ελλείψεις στο κέντρο υγείας της περιοχής,
ένα μικρό δείγμα των περικοπών στην υγεία, εί-
χαν σαν αποτέλεσμα η Αναστασία να μην μπορεί
να κάνει ακτινογραφία όταν έφτασε μετά τον ξυ-
λοδαρμό της εκεί, επειδή το μηχάνημα βρίσκεται
εδώ και ενάμιση μήνα εκτός λειτουργίας. 

Συμπαράσταση

Η τοπική κοινωνία έχει σταθεί στο πλευρό της
Αναστασίας, ακόμα και πρώην εργοδότες της που
αναμένεται να καταθέσουν υπέρ της στο δικαστή-
ριο, ενώ η Δημοτική Κίνηση “ο Δήμος Είσαι Εσύ”
(ΣΥΡΙΖΑ), μεταξύ άλλων σε σχόλιό της αναφέρει
πως: «Καλούμε άμεσα την σύγκλιση της Επιτρο-
πής Ένταξης Μεταναστών του Δήμου μας, για να
συντονίσουμε όλους τους ντόπιους φορείς εργα-
σίας και πολιτικής προστασίας του κράτους για
να πάψουν οι αθλιότητες επάνω στην εργασία
των μεταναστών που αξίζουν αντίστοιχες συνθή-
κες με τους συμπατριώτες μας». 

Η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα
Κούνεβα δήλωσε στην «Εφ.Συν.»: «Αυτοί οι άν-
θρωποι που βασάνισαν και εξευτέλισαν την Ανα-
στασία δεν πρέπει απλώς να τιμωρηθούν από τη
Δικαιοσύνη. Πρέπει να απομονωθούν από την κοι-
νωνία. Να ντρέπονται να κυκλοφορήσουν. Και η
νέα κυβέρνηση πρέπει να βοηθήσει τις μετανά-
στριες και τους μετανάστες να νιώσουν προστα-
τευμένοι, ασφαλείς και ικανοί να προστατεύσουν
τους εαυτούς τους, και ατομικά και συλλογικά,
μέσα από τα συνδικάτα τους. Και στην Ελλάδα
και σε όλη την Ευρώπη».

Η ίδια κατέθεσε μήνυση για βαριά σκοπούμενη
σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παράνο-
μη κατακράτηση κατά συναυτουργία, κατονομά-
ζοντας τον βασικό δράστη, που συνελήφθη με τη
διαδικασία του αυτόφωρου κι αφέθηκε ελεύθε-
ρος με περιοριστικά μέτρα, απαγόρευση εξόδου
από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και
απαγόρευση επικοινωνίας με την καταγγέλουσα,
ενώ το αφεντικό της τη μήνυσε για συκοφαντική
δυσφήμηση και κλοπή.

M.M.

Όχι άλλους Γρηγορόπουλους!
“ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ” έγραφε

το πανό που άφησαν την Παρασκευή 6/2
έξω από το αστυνομικό τμήμα Σπάτων (φω-
τό), μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου
της περιοχής, στην παράσταση διαμαρτυ-
ρίας που πραγματοποίησαν μαζί με φορείς,
συλλογικότητες και σωματεία. 

Η κινητοποίηση έγινε μετά από κρούσμα
αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας με θύμα
τον 16χρονο μαθητή Μ.Τ. στις 30/1. Εκείνη
την ημέρα, ο μαθητής προσήχθη στο αστυ-
νομικό τμήμα Σπάτων, αφού πρώτα ξυλοκο-
πήθηκε από αστυνομικό με τη βοήθεια μάλι-
στα “φουσκωτού αγανακτισμένου πολίτη”.

“Την Παρασκευή 30.1.2015, στον κεντρικό
δρόμο των Σπάτων, μετά από έλεγχο που
έκανε περιπολικό της αστυνομίας σε ομάδα
μαθητών, αστυνομικός επιτέθηκε λεκτικά
εναντίον των μαθητών και με βίαιο τρόπο
προσπάθησε να οδηγήσει στο περιπολικό
τον μαθητή Μ.Τ. που δεν είχε ταυτότητα”,
αναφέρει η καταγγελία της Ε’ ΕΛΜΕ Ανατο-
λικής Αττικής. “Σε βοήθεια του αστυνομικού
προσέτρεξε «φουσκωτός» και «αγανακτισμέ-
νος» πολίτης που κτύπησε τον μαθητή με
την ανοχή της αστυνομίας. Ο μαθητής οδη-
γήθηκε προπηλακισμένος στο Α.Τ. Σπάτων.
Μετά την απελευθέρωσή του μεταφέρθηκε
στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκαν χτυ-

πήματα στο κεφάλι, διάσειση, εκδορές και
μώλωπες. Το Δ.Σ. καταγγέλλει την αυθαιρε-
σία και τη χρήση βίας σε βάρος του ανήλι-
κου μαθητή, απαιτεί εκ μέρους του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη και του
Υπουργείου Παιδείας πλήρη διερεύνηση του
θέματος για τη συμπεριφορά του αστυνομι-
κού οργάνου και για τη συμμετοχή στην
υπόθεση «αγανακτισμένου» πολίτη με την
ανοχή της αστυνομίας”.

“Η επίθεση έγινε στα πλαίσια εκφοβισμού
και τρομοκράτησης των μαθητών που συμ-
μετείχαν στις καταλήψεις και τους αγώνες

του κινήματος το προηγούμενο διάστημα”,
μας είπε ο Γιάννης Τούντας, πατέρας του
16χρονου μαθητή. “Στην παράσταση δια-
μαρτυρίας συμμετείχαν γονείς, συμμαθητές
των παιδιών και κόσμος από φορείς, συνδι-
κάτα και συλλογικότητες της περιοχής όπως
την Ε’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, το Δίκτυο
Αλληλεγγύης, τις δημοτικές παρατάξεις του
ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Έχουμε
δημοσιοποιήσει το θέμα παντού και έχουν
γίνει και μηνύσεις σε βάρος του αστυνομι-
κού και του “αγανακτισμένου” που έκαναν
την επίθεση”.

“Ακραία φαινόμενα”
καταστροφικών περικοπών



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Μ
ια ακόμα «ειρηνευτική» συνάντηση θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11
Φλεβάρη στο Μινσκ της Λευκορω-

σίας. Τα μεγάλα ονόματα θα είναι εκεί: η Μέρ-
κελ, ο Ολάντ, ο Πούτιν, που συναντήθηκαν
ήδη την περασμένη Παρασκευή στη Μόσχα,
μαζί με τον Ποροσένκο τον πρόεδρο της Ου-
κρανίας. Σε μια παράλληλη σύσκεψη που θα
πραγματοποιείται την ίδια ώρα, θα εκπροσω-
πηθεί και η ηγεσία της «Νοβοροσίας» στο
Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ της ανατολικής
Ουκρανίας. 

Οι ευχές για «ειρηνική επίλυση της κρίσης»
δεν πρέπει να ξεγελάνε πια κανέναν, όταν
βγαίνουν από τα χείλη ανθρώπων όπως η
Μέρκελ, ο Ολάντ ή ο Πούτιν ή ο Ομπάμα. Αυ-
τό που έχει συμβεί στην Ουκρανία τους μήνες
που έχουν περάσει είναι η αναζωπύρωση του
πολέμου και η κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων. 

Τον Σεπτέμβρη είχε υπογραφτεί μια ακόμα
συμφωνία στο Μινσκ. Στην ουσία όμως οι βόμ-
βες και οι σφαίρες συνέχισαν να πέφτουν. Με
τη νέα χρονιά, οι συγκρούσεις κλιμακώθηκαν.
Η κυβέρνηση του Κιέβου έχασε τον έλεγχο
του αεροδρομίου του Ντονέτσκ που κρατούσε
από το τέλος του προηγούμενου γύρου της
αναμέτρησης και φαίνεται ότι χάνει και τον
έλεγχο του σιδηροδρομικού κόμβου στο Ντε-
παλτσέβε. Ο έλεγχος αυτής της μικρής πόλης
στα σύνορα των «Λαϊκών Δημοκρατιών» του

Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ θα είναι στρατη-
γικό πλήγμα για την κυβέρνηση. 

Αυτός ο νέος κύκλος αίματος τροφοδοτεί-
ται από την κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων. Η κυβέρνηση Ομπάμα ενισχύει
εδώ και μήνες με «μη-θανατηφόρο οπλισμό»
την κυβέρνηση του Κιέβου. Τον Δεκέμβρη το
αμερικάνικο Κογκρέσο πέρασε ένα νόμο που
προβλέπει την αποστολή «κανονικής» στρα-
τιωτικής βοήθειας ύψους 350 εκατομμυρίων
δολαρίων στο Κίεβο. Για να εφαρμοστεί αυτός
ο νόμος χρειάζεται την έγκριση του Ομπάμα.
Οι φωνές που ζητάνε τέτοιες αποφασιστικές
ενέργειες δυναμώνουν στους ηγετικούς κύ-
κλους της αμερικάνικης κυβέρνησης και του
ΝΑΤΟ. 

Ρωσικά οπλικά συστήματα

Και βέβαια ο Πούτιν δεν μένει πίσω. Οι κα-
ταγγελίες της κυβέρνησης του Κιέβου για «χι-
λιάδες» Ρώσους στρατιώτες που κατακλύζουν
την ανατολική Ουκρανία πρέπει να αντιμετω-
πίζονται με σκεπτικισμό. Ωστόσο τα περίπλο-
κα οπλικά συστήματα όπως οι συστοιχίες πυ-
ραύλων Γκραντ και Σμερς, μαζί με τις τερά-
στιες ποσότητες πυρομαχικών που καταναλώ-
νονται στις επιχειρήσεις, δεν μπορούν παρά
να προέρχονται από την Ρωσία. 

Η αναζωπύρωση του πολέμου απαιτεί πε-
ρισσότερο κρέας για τα κανόνια. Στα τέλη του

Γενάρη το ουκρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε
ένα νέο νόμο επιστράτευσης για το 2015 με
στόχο την ένταξη 100.000 ανδρών στις ένο-
πλες δυνάμεις. 

Όμως, τα αποτελέσματα ήταν φτωχά. Ήδη
7.500 επιστρατευμένοι αντιμετωπίζουν διώξεις
για λιποταξία. Το εντυπωσιακό, σύμφωνα με
την ομολογία του Γιούρι Μπιριούκοβ, σύμβου-
λου του προέδρου Ποροσένκο, είναι ότι η
πλειοψηφία των ανυπότακτων και των λιποτα-
κτών προέρχεται από τη Δυτική Ουκρανία που
πολλοί στην αριστερά έχουν ανακηρύξει προ-
αιώνια κοιτίδα των «ουκρανών ναζί». 

Ο Αλεξάντρ Ζαχαρτσένκο, ο πρωθυπουρ-
γός της λεγόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας» του
Ντονέτσκ ανακοίνωσε πριν δυο βδομάδες κι
αυτός με τη σειρά του ότι θα εφαρμοστεί το
μέτρο της επιστράτευσης στις περιοχές που
ελέγχουν οι δυνάμεις του. Φαίνεται ότι ο πο-
λεμικός ενθουσιασμός δεν περισσεύει ούτε
στις «Λαϊκές Δημοκρατίες»…

Την ίδια στιγμή η Ουκρανική οικονομία έχει
καταρρεύσει. Το νόμισμα, η γρίβνια, είναι σε
ελεύθερη πτώση, και τα συναλλαγματικά απο-
θέματα είχαν εξαντληθεί σε τέτοιο βαθμό
ώστε στα μέσα Γενάρη έφταναν να καλύψουν
εισαγωγές μόλις πέντε βδομάδων. Με τέτοιες
συνθήκες είναι σχεδόν αδύνατη η εξυπηρέτη-
ση του δημόσιου χρέους. 

Η ΕΕ και το ΔΝΤ παζαρεύουν κάποιου εί-
δους βοήθεια, με τους γνωστούς όρους. Την

ίδια στιγμή ο Πούτιν απειλεί να ζητήσει την
αποπληρωμή 3 δις δολαρίων από αυτά που
χρωστάει η Ουκρανία στην Ρωσία. 

Οι ιμπεριαλιστές χρησιμοποιούν το όπλο
του χρέους δίπλα στα πυροβόλα όπλα για να
ελέγξουν την Ουκρανία. Το λογαριασμό τον
πληρώνουν με αίμα, στερήσεις και καταπίεση
οι απλοί άνθρωποι και στις δυο μεριές της
σύγκρουσης.

Λέανδρος Μπόλαρης

Ο
πόλεμος στην Ουκρανία
έχει πολλές διαστάσεις. Η
πρώτη είναι οι εδαφικές

συγκρούσεις. Αυτές κλιμακώνονται
παρά την συμφωνία του Μινσκ τον
περασμένο Σεπτέμβρη που υποτί-
θεται ότι θα οδηγούσε στον τερμα-
τισμό τους.

Γράφει ο 
Άλεξ Καλλινικος

Η υποστηριζόμενη από τη Δύση
κυβέρνηση του Κιέβου πιέζει για να
ανακτήσει τις περιοχές που έχασε
στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Εν
τω μεταξύ, οι φιλορωσικές δυνά-
μεις προσπαθούν να επεκτείνουν
την περιοχή ελέγχου τους. Η ιστο-
σελίδα της υπηρεσίας πληροφο-
ριών Stratfor εικάζει ότι αυτό αντα-
νακλά το στόχο της Μόσχας να
διαμορφώσει μια μακροπρόθεσμα
βιώσιμη περιοχή, ικανή να αμυνθεί.

Και οι δύο πλευρές βασίζονται
πολύ σε υπερ-εθνικιστικές πολιτο-
φυλακές που χρησιμοποιούν αδια-
κρίτως βαρύ οπλισμό. Ο εκτιμώμε-
νος αριθμός των 5.000 νεκρών εί-
ναι μόνο μια εικόνα για το πόσο
υποφέρει ο πληθυσμός στην νοτι-
οανατολική Ουκρανία.

Δεύτερο, διεξάγεται μία πολύ με-
γαλύτερης κλίμακας γεωπολιτική
αντιπαράθεση που περιλαμβάνει

τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση
και τη Ρωσία. Μπορούμε να πούμε
ότι αυτή ξεκίνησε πάνω από μια δε-
καετία πριν, τις παραμονές του πο-
λέμου στο Ιράκ.

Γαλλία, Γερμανία και Ρωσία ηγή-
θηκαν της ευρωπαϊκής αντίθεσης
στα σχέδια των Τζορτζ Μπους και
Τόνι Μπλερ για εισβολή. Ο τότε
υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Ντό-
ναλντ Ράμσφελντ, τους απέρριψε
λέγοντας ότι είναι “η παλιά Ευρώ-
πη. Αν κοιτάξει κανείς ολόκληρη τη
σημερινή ΝΑΤΟική Ευρώπη, το
κέντρο βάρους μετακινείται ανατο-
λικά”. Με άλλα λόγια, οι ΗΠΑ νόμι-
ζαν ότι θα μπορούσαν να διασπά-
σουν την ΕΕ, αντιπαραθέτοντας τα
νέα κράτη μέλη της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης με τον παρα-
δοσιακό κορμό της ΕΕ στη δυτική
Ευρώπη. 

Όπως είχα επισημάνει στο βιβλίο
μου Bonfire of Illusions, η Ρωσία
του Βλαντιμίρ Πούτιν έχει δείξει ότι
“σε αυτό το παιχνίδι μπορούν να
παίξουν και άλλοι”. Αυτό το είδαμε
για πρώτη φορά το φθινόπωρο του
2008 όταν η Γαλλία, η Γερμανία και
η Ιταλία μπλόκαραν την επιβολή
κυρώσεων στη Ρωσία όταν τσάκισε
στρατιωτικά την φιλο-δυτική κυ-
βέρνηση της Γεωργίας.

Ο Πούτιν παίζει το ίδιο παιχνίδι
στην Ουκρανία για πολύ μεγαλύτε-
ρα διακυβεύματα. Όπως και στην
περίπτωση της Γεωργίας, τον εν-
διαφέρει να κρατήσει το ΝΑΤΟ μα-
κριά από τα Ρωσικά σύνορα και
ταυτόχρονα να εμποδίσει την Ου-
κρανία, με όλες τις βιομηχανικές
της δυνατότητες και φυσικές πη-
γές της, να περάσει αποφασιστικά
στη δυτική σφαίρα επιρροής.

Ευρωπαϊκοί χειρισμοί

Μέχρι και την τελευταία βδομά-
δα, δεν τα πήγαινε και τόσο καλά.
Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα
Μέρκελ ανέλαβε προσωπικά τον
ευρωπαϊκό χειρισμό στην ουκρανι-
κή κρίση και προσπάθησε να φέρει
τον Πούτιν σε ένα συμβιβασμό. Αλ-
λά η κατάρριψη πάνω από την εμ-
πόλεμη ζώνη του αεροπλάνου των
Μαλαισιανών αερογραμμών τον
Ιούλη, έγειρε την πλάστιγγα υπέρ
της υποστήριξης από την ΕΕ σκλη-
ρότερων κυρώσεων σε βάρος της
Ρωσίας.

Παρόλα αυτά, την περασμένη
βδομάδα η κατάσταση άλλαξε. Η
Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος
Φρανσουά Ολάντ πήγαν στο Κίεβο
και τη Μόσχα σε μια αποτυχημένη
προσπάθεια να εξασφαλίσουν ξανά

μια συμφωνία. Αυτό ήταν, σχεδόν
σίγουρα, μια αντίδραση στις όλο
και περισσότερες φωνές μέσα
στην Ουάσινγκτον ότι πρέπει οι
ΗΠΑ να προμηθεύσουν βαρύ οπλι-
σμό στην κυβέρνηση του Κιέβου.

Ο Μπάρακ Ομπάμα, επιμένοντας
στην επιλογή της “στρατηγικής
υπομονής” όπως εκφράστηκε στην
πολιτική του για την «Εθνική Στρα-
τηγική Ασφάλειας», είναι απρόθυ-
μος να υιοθετήσει την αποστολή
οπλισμού. Ο τελευταίος προϋπολο-
γισμός του Πενταγώνου δείχνει ότι
προτεραιότητά του παραμένει η
επικέντρωση στη συγκράτηση της
αυξανόμενης δύναμης της Κίνας
στην Ασία. Αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι
που τώρα ελέγχουν το Κογκρέσο
και ο αντιπρόεδρός του, Τζο
Μπάιντεν, θέλουν να στείλουν
όπλα στην Ουκρανία.

Ο Μπάιντεν και η Μέρκελ μίλη-
σαν στη «Συνδιάσκεψη για την
Ασφάλεια» στο Μόναχο το περα-
σμένο σαββατοκύριακο. Ο Μπάιν-
τεν έχει ήδη απορρίψει την προ-
σπάθεια για συνομιλίες με τον
Πούτιν. Η Μέρκελ προειδοποίησε:
“Η κρίση δεν μπορεί να λυθεί με
στρατιωτικά μέσα”. Η ίδια και ο
Ολάντ φοβούνται ότι ένας πόλεμος
στην Ουκρανία μεταξύ ΗΠΑ και

Ρωσίας (με ενδιάμεσους το Κίεβο
και το Ντόνετσκ) μπορεί εύκολα να
κλιμακωθεί εκτός ελέγχου.

Υπάρχει, τέλος, μια νέα διάστα-
ση σε αυτή την κρίση. Ένα από τα
πρώτα πράγματα που έκανε η νέα
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλά-
δα ήταν να αποκηρύξει την πολιτι-
κή των κυρώσεων σε βάρος της
Ρωσίας από την ΕΕ. Άλλοι πολιτικοί
ηγέτες που αμφισβητούν την κυ-
ρίαρχη τάση της Ευρώπης έκφρα-
σαν τη συμπάθειά τους στον Πού-
τιν, ανάμεσά τους ο Νάιτζελ Φά-
ρατζ από το Λονδίνο, η Μαρίν Λε-
πέν από το Παρίσι και ο Άλεξ Σάλ-
μοντ της Σκωτίας.

Ο Γκίντεον Ράχμαν των Φαϊνάν-
σιαλ Τάιμς παραπονέθηκε την πε-
ρασμένη βδομάδα ότι “η άνοδος
των πολιτικών εξτρεμιστών μέσα
στην Ευρώπη απειλεί την ενότητα
της ΕΕ πάνω στο θέμα της Ρωσίας
-κάνοντας πιο πιθανό ότι το Κρεμ-
λίνο θα ενθαρρυνθεί και ότι η κρί-
ση θα κλιμακωθεί”. Ο Ράχμαν είναι
επίσης αντίθετος σε οποιοδήποτε
συμβιβασμό της ΕΕ με την Ελλάδα
πάνω στο χρέος.

Η αλληλεπίδραση αυτών των κρί-
σεων υπογραμμίζει ότι η ΕΕ είναι
εγκλωβισμένη σε πολιτικές που την
οδηγούν στην καταστροφή. Η Μέρ-
κελ ταλαντεύεται στην περίπτωση
της Ουκρανίας. Ας ελπίσουμε ότι
θα το κάνει και στην περίπτωση
της Ελλάδας.

Σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία

Μια πολυδιάστατη κρίση
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