
Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη
τιµή 2 ευρώ

www.sekonline.gr25 Φλεβάρη 2015 Νο 1162

ΟΧΙ ΣΤΟ “ΝΕΟ” ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΕΞΩ ΑΠ’ TΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΟΣΑ ΜΑΣ ΛΕΗΛΑΤΗΣΑΝ

*

*

*

ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Η
Συμφωνία στην οποία κατέληξε η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το Γιού-
ρογκρουπ την Παρασκευή 20 Φλε-

βάρη είναι συμφωνία παράτασης της λιτό-
τητας και εγκατάλειψης ακόμη και των
ελάχιστων υποσχέσεων για δικαίωση των
εργατικών διεκδικήσεων.

Καμιά φραστική ακροβασία δεν μπορεί
να συγκαλύψει το γεγονός ότι, όπως ανα-
φέρει ρητά από τις πρώτες αράδες η επί-
σημη ανακοίνωση «σκοπός της παράτα-
σης είναι η επιτυχής κατάληξη της αξιολό-
γησης επί τη βάσει των όρων της τρέχου-
σας ρύθμισης, αξιοποιώντας κατά τον κα-
λύτερο τρόπο τη δεδομένη ευελιξία, η
οποία θα εξετάζεται από κοινού από τις
ελληνικές αρχές και τους θεσμούς».

Με απλά ελληνικά, συνεχίζεται το μνη-
μόνιο («τρέχουσα ρύθμιση») και ο έλεγχος
από την Τρόικα («αξιολόγηση») και οι μό-
νες τροποποιήσεις θα είναι όπως και στο
παρελθόν («δεδομένη ευελιξία») με την
έγκριση της Τρόικας («από τους θε-
σμούς»).

Οι μόνοι που βγαίνουν κερδισμένοι από
αυτή τη συμφωνία είναι οι τραπεζίτες οι
οποίοι διατηρούν τον έλεγχο των τραπε-
ζών, εξασφαλίζουν χρηματοδότηση από
την ΕΚΤ και αξιοποιούν αυτή τη «ρευστό-
τητα» για την ανακύκλωση του χρέους.
Όπως και πριν, οι δόσεις που θα έρχονται
από τους θεσμούς θα πηγαίνουν για πλη-
ρωμές του χρέους στους τραπεζίτες και
όχι για κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Παγώνουν

Αντίθετα, όλες οι υποσχέσεις για τις ερ-
γατικές διεκδικήσεις παγώνουν, ακόμη και
αυτές που έδωσαν οι νέοι υπουργοί αμέ-
σως μετά την ορκωμοσία τους. 

Ο προϋπολογισμός κυνηγάει ένα «κα-
τάλληλο» πλεόνασμα κόβοντας από τις
δαπάνες. Οι ιδιωτικοποιήσεις όχι μόνο δεν
αντιστρέφονται αλλά θα γίνουν και νέες.
Επαναπροσλήψεις απολυμένων μπορούν
να γίνουν μόνο σε βάρος των νέων προσ-
λήψεων. Οι φοροαπαλλαγές των εφοπλι-
στών μένουν στο απυρόβλητο, οι μεγαλο-
οφειλέτες της εφορίας θα πάρουν διευκο-
λύνσεις, αλλά το αφορολόγητο των χαμη-
λών εισοδημάτων περιμένει την έγκριση
της Τρόικας. Η αύξηση του κατώτατου μι-
σθού παραπέμπεται στους «κοινωνικούς
εταίρους». Ακόμη και ο νέος γύρος περι-
κοπών στις συντάξεις παραμένει δρομολο-
γημένος, αφού «οι ελληνικές αρχές δε-
σμεύονται να απέχουν από ανατροπές μέ-
τρων και μονομερείς αλλαγές στις πολιτι-
κές και στις δομικές μεταρρυθμίσεις που
θα είχαν αρνητική επίδραση πάνω στους
δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική
ανάκαμψη ή τη χρηματοπιστωτική σταθε-
ρότητα, όπως εκτιμάται από τους θε-
σμούς».
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Α
πογοήτευση. Αυτή είναι η μόνη λέξη που
μπορεί να χαρακτηρίσει το αίσθημα των
εργατών και της νεολαίας από την από-

φαση Τσίπρα να επιλέξει για νέο Πρόεδρο της
Δημοκρατίας τον Προκόπη Παυλόπουλο -έναν
μνημονιακό εκπρόσωπο της δεξιάς.

Η ανακοίνωση του ονόματός του την περα-
σμένη Τρίτη προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό,
μεγάλες αντιδράσεις στον κόσμο του κινήμα-
τος και της αριστεράς. Όλα όσα “ξέχασε” η
νέα κυβέρνηση επιλέγοντάς τον, τα θύμισαν οι
εκατοντάδες αναρτήσεις, σχόλια, φωτογρα-
φίες και βίντεο με τα “κατορθώματα” του
πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ. Με
εξέχουσα στιγμή την αντιμετώπισή του, ως
υπουργού Εσωτερικών που επόπτευε το Δημό-
σιας Τάξης, στην εξέγερση του Δεκέμβρη του
2008 μετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου: τα
προκλητικά γέλια του πριν τη συνέντευξη τύ-
που για τη δολοφονία, την άγρια βία και κατα-
στολή των διαδηλωτών από τα ΜΑΤ που δε δί-
σταζαν να βγάζουν τα όπλα και να πυροβο-
λούν “στον αέρα”, τα δακρυγόνα που έπνιγαν
τις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Όμως, η επιλογή Παυλόπουλου δεν ήταν έκ-
πληξη. Από την επόμενη των εκλογών της 25ης
Γενάρη, ο προσανατολισμός του ΣΥΡΙΖΑ για το
θέμα του ΠτΔ ήταν αυτός της πιο πλατιάς συ-
ναίνεσης. Ο Αβραμόπουλος, που φιγουράριζε
ως ο νούμερο ένα υποψήφιος, αυτό ακριβώς
έδειχνε. Όπως στις διαπραγματεύσεις με τους
εταίρους η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ ήταν για
έναν “έντιμο” και “αμοιβαίο” συμβιβασμό -ακό-
μα κι αν αυτό σήμαινε συνεχείς υποχωρήσεις-,
έτσι και στο πρόσωπο του ΠτΔ χρειαζόταν
ένας πολιτικός που θα ικανοποιούσε “όλες τις
πλευρές” -ακόμα κι αν αυτό σήμαινε έναν κα-
θαρόαιμο δεξιό. Η λογική της “εθνικής και διε-

θνούς συννενόησης” έφτασε ως και τον Γιούν-
κερ, που ήθελε να παραμείνει ο Αβραμόπου-
λος Επίτροπος στην ΕΕ, να ικανοποιεί ο Τσί-
πρας, διαλέγοντας τον Παυλόπουλο -και χαρί-
ζοντας έτσι μία ακόμα θέση στη δεξιά.

Εγκώμιο

Οι ελπίδες ότι, ακόμα και την τελευταία στιγ-
μή, η ηγεσία Τσίπρα θα κάνει την έκπληξη και
θα προτείνει ένα πρόσωπο της Αριστεράς, δια-
ψεύστηκαν. Αντί γι’ αυτό, ο κόσμος είδε τη
Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη νέα πρόεδρο της
Βουλής, να πλέκει το εγκώμιο του Παυλόπου-
λου χρησιμοποιώντας μάλιστα τη στάση του
στην εξέγερση του Δεκέμβρη ως παράδειγμα:
“το βράδυ της 6ης Δεκέμβρη του 2008 ήσα-
σταν εκείνος που με αποφασιστικότητα και με
αίσθημα δημοκρατικού καθήκοντος σταμάτησε
τα σκοτεινά γρανάζια… Και αποτελέσατε πυξί-
δα δημοκρατικής εγρήγορσης για τους πολί-
τες”. Πρέπει κάποιος να έχει κοντή μνήμη για
να εκθειάζει τα “δημοκρατικά αντανακλαστικά”
του Παυλόπουλου εκείνες τις μέρες των αστυ-
νομικών οργίων ή να πιστεύει ότι αντιστάθηκε
σε “σκοτεινούς” μηχανισμούς και τη συγκάλυ-
ψη της δολοφονίας.

Πολλοί περίμεναν ότι η αντίθεση στην επιλο-
γή Παυλόπουλου θα καταφέρει να βρει δρόμο
έκφρασης στη Βουλή μέσα από την Αριστερή
Πλατφόρμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Ο
υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας είχε διαφωνήσει με
τη λογική της συναίνεσης με τη δεξιά όπως εκ-
φραζόταν στο πρόσωπο Αβραμόπουλου, θέση
που δεν άλλαξε όταν ανακοινώθηκε το όνομα
Παυλόπουλου. Όταν, όμως, ήρθε η ώρα της
ψηφοφορίας, και οι βουλευτές της Πλατφόρ-
μας υπάκουσαν σύσσωμοι στην κυβερνητική

γραμμή. “Δεν γίνεται να αμφισβητηθεί η επιλο-
γή του πρωθυπουργού από τη στιγμή που το
ανακοίνωσε”, είπε ο Λαφαζάνης. Ακόμα και η
Ιωάννα Γαϊτάνη που δεν ψήφισε το νέο ΠτΔ, το
έκανε με αποχή από τη συνεδρίαση της Βου-
λής κι όχι καταψηφίζοντάς τον ανοιχτά στην
ψηφοφορία.

Η Αριστερή Πλατφόρμα έχει ως διακηρυγμέ-
νο στόχο της παρουσίας της μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ
να τραβάει την ηγεσία του αριστερά. Στις πιο
κρίσιμες επιλογές, όμως, αυτός ο στόχος εγ-
καταλείπεται. Το επιχείρημα σήμερα ότι για
πρώτη φορά έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι
στιγμές είναι κρίσιμες και όλοι πρέπει να βά-
λουν “πλάτη”, δεν αποτελεί δικαιολογία για να
καταπίνει κανείς τη διαφωνία του με τους συμ-
βιβασμούς. Το που οδηγεί αυτή η λογική φάνη-
κε δυο μέρες μετά στο Eurogroup, όταν η ηγε-
σία Τσίπρα, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε
εσωτερική κριτική και πίεση, συμφώνησε με
τους εταίρους την παράταση της δανειακής
σύμβασης με νέα μέτρα. 

Γι’ αυτό και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να
επικρατήσει αυτή η λογική μέσα στο κίνημα. Οι
φωνές που αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση κά-
νει λάθος αλλά υποστηρίζουν ότι έχει να κάνει
με τέρατα και άρα το μόνο που μένει είναι η
αναμονή και η αποδοχή της πολιτικής της,
αναπαράγουν την τοποθέτηση ότι “δεν γίνεται
να αμφισβητηθεί η επιλογή του πρωθυπουρ-
γού από τη στιγμή που το ανακοίνωσε”. Ο κό-
σμος που αντιστάθηκε στα μνημόνια και ελπί-
ζει στην ικανοποίηση των αιτημάτων του έχει
κάθε δικαίωμα να αμφισβητήσει τις επιλογές
του πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του.
Κι όχι μόνο να τις αμφισβητήσει αλλά και να
τις παλέψει στο δρόμο.

Λένα Βερδέ

Σύμφωνα με την μαρτυρία του ίδιου
του Γιούνκερ ο Σαμαράς, παρά του
ότι του προτάθηκε, δεν δέχθηκε εξά-
μηνη παράταση του μνημονίου, αλλά
δίμηνη προκειμένου να αναγκάσει τον
ΣΥΡΙΖΑ να μπει σε διαπραγμάτευση
πριν καλά-καλά ορκιστεί. 

Στη συνέχεια, πέρασε όλη την προ-
εκλογική περίοδο καταγγέλλοντας τον
ΣΥΡΙΖΑ ότι “θα ρίξει την χώρα στα
βράχια” επειδή θα την βγάλει από το
ευρώ. 

Και όταν ξεκίνησε η διαπραγμάτευ-
ση ο ίδιος και ο κολλητός του Χ. Λαζα-
ρίδης συνέταξαν την διαβόητη ανακοί-
νωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα-
τος ενάντια στη νέα κυβέρνηση.

Αυτός ο βασιλιάς των ερπετών (που
στο παρελθόν κατάφερε να φαρμακώ-
σει ακόμα και τον “επίτιμο” του είδους
Μητσοτάκη) και πρώτος διδάξας της
κωλοτούμπας των “Ζαππείων” καταγ-
γέλλει τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ για “φιάσκο”.

Τελευταίο χαρτί

Είναι προφανές ότι ο ίδιος, και από
πίσω του η “πατριωτική πτέρυγα” της
ΝΔ την οποία εκφράζει, παίζει το τε-
λευταίο του χαρτί στην ηγεσία της Νέ-
ας Δημοκρατίας βάζοντας για ακόμα
μια φορά στο στόχαστρο την Αριστε-
ρά για “προδοσία”. 

Και είναι άλλο τόσο προφανές ότι, με
αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο δεν θα κα-
ταφέρει να σώσει το πολιτικό του το-
μάρι, αλλά για άλλη μια φορά ανοίγει
την καταπακτή στους χρυσαυγίτες
(που μέχρι χθες κάλυπτε με απόλυτη
ασυλία και ψήφιζαν στην μνημονιακή
Βουλή με οδηγίες Μπαλτάκου) να που-
λάνε αντισυστημικό προφίλ.  

“Χαιρετίζουμε την στροφή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αλλά εμείς σας τα λέγαμε, χάσαμε
πολύτιμο χρόνο” είναι η ακόμα πιο
ύπουλη προσέγγιση Καραμανλικών,
Μητσοτάκηδων και βέβαια του Βενιζέ-
λου. 

Είναι γνωστή η προσήλωση με την
οποία έχουν υπερασπιστεί την μνημο-
νιακή πολιτική της τρόικας πέντε χρό-
νια τώρα (θα μπορούσε να την πει κα-
νείς θρησκευτική αν δεν ήταν βαθιά
ταξική) και εξακολουθούν να το κά-
νουν και τώρα προσφέροντας «φιλι-
κές» συμβουλές και «νουθετώντας την
Αριστερά». Ενώ στην ουσία, θέλουν
την συντριβή όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλ-
λά κυρίως του κινήματος που έδωσε
δύναμη στην Αριστερά.   

Η απάντηση σε όλους αυτούς δεν
μπορεί να είναι η εθνική ενότητα υπό
την προεδρία του Πάκη, αλλά η συνέ-
χιση των αγώνων για την αντικαπιταλι-
στική ανατροπή των μνημονίων.

«Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου
όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχι-
στον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις», λέει
ο ποιητής. 

Η συγνώμη του Μανώλη Γλέζου για την καλ-
λιέργεια ψευδαισθήσεων στον ελληνικό λαό
έγινε επισήμως δεκτή από τον ΣΥΡΙΖΑ σαν
«άστοχη», «άκαιρη». Στο μεταξύ, ΜΜΕ, τηλε-
περσόνες (και αρκετοί ανεπισήμως μέσα στον
ΣΥΡΙΖΑ) τονίζοντας ότι «σέβονται το παρελθόν
του», τον αντιμετώπισαν λίγο πολύ σαν τον
«γερο-ξεμωραμένο» ήρωα του Αστερίξ. 

Μέσα σε δύο μέρες δίπλα στο Μανώλη Γλέ-
ζο προστέθηκαν αρκετοί ακόμα, ανάμεσά τους
η Σοφία Σακοράφα, ο Κώστας Λαπαβίτσας, ο
Στάθης Κουβελάκης, υποστηρικτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ όπως ο Τάρικ Αλι - που μάλιστα έφτιαξε και
κείμενο, «τι θα έλεγα αν ήμουν ο Τσίπρας μετά
τη συμφωνία». Ακολούθησε η απαράδεκτη
προσπάθεια ταύτισης αυτής της κριτικής με
την δημαγωγία των Σαμαροβενιζέλων προκει-
μένου να σταματήσουν οι εκ των έσω αντιδρά-
σεις. 

Οι προσπάθειες να παρουσιαστεί ότι η συμ-
φωνία ήταν μια «νίκη» είναι παιδαριώδεις. Η
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ υποτιμάει τον κόσμο, τα

αγγλικά του, τα ελληνικά του, την ενημέρωσή
του, το μυαλό του, την εμπειρία του, τους αγώ-
νες του, τις ιδέες του, την ίδια την Αριστερά
όταν καταφεύγει σε τέτοιες μεθόδους.  

Έστω και καθυστερημένα (μετά από δύο

χρόνια συμβιβασμών και εσωκομματικής πει-
θαρχίας λογική κατάληξη της οποίας ήταν η
«συμφωνία») αυτή η αντιπαράθεση σωστά
ανοίγει και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. 

Γ. Π.

Ο Παυλόπουλος πρόεδρος! ΝΔ-ΠΑΣΟΚ
τρίβουν τα 
χέρια τους για
τον “ρεαλισμό” 
του ΣΥΡΙΖΑ

Ντροπή οι επιθέσεις στον Γλέζο

Τότε που ο Μανώλης Γλέζος, διαδηλώνοντας ενάντια στα μνημόνια, δεχόταν το ξύλο και τα δακρυγόνα των ΜΑΤ
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Συνέχεια από τη σελίδα 1

Ό
χι ένα, αλλά πολλαπλά βήματα πίσω
έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας που εξα-
κολουθεί να ισχυρίζεται ότι έχει την

υποστήριξη του κόσμου που βγήκε στις πλα-
τείες. Έχει δίκιο ο Μανώλης Γλέζος που ζητάει
συγγνώμη επειδή ήταν συνεργός σε αυτή την
ψευδαίσθηση.

Το ζητούμενο τώρα είναι πώς θα αποτρέ-
ψουμε αυτή την καταστροφική εξέλιξη. Υπάρ-
χει εναλλακτική και πώς μπορεί να επιβληθεί;
Τρία βήματα είναι απαραίτητα.

• Το πρώτο είναι η συνέχιση των εργατικών
αγώνων με τους οποίους αντισταθήκαμε στις
μνημονιακές επιθέσεις όλο το προηγούμενο
διάστημα. Απέναντι στα «παγώματα» της νέας
συμφωνίας διεκδικούμε την ικανοποίηση όλων
των αιτημάτων που ανέδειξαν οι εργατικοί
αγώνες. 

Να γυρίσουν πίσω όλοι οι απολυμένοι, να
ανοίξουν τα σχολεία και τα νοσοκομεία που
έκλεισαν και η ΕΡΤ. Τέρμα οι διαθεσιμότητες,
οι αξιολογήσεις και το «νέο μισθολόγιο» στο
δημόσιο. Έξω τα αρπακτικά σαν την COSCO
από τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, το νερό, τον
ΟΣΕ και τη ΔΕΗ. Αποκατάσταση μισθών, συν-
τάξεων και συλλογικών συμβάσεων κόντρα
στις περικοπές, παλιές και νέες. Ξήλωμα και
των ρατσιστικών «μνημόνιων» (στέρηση ιθαγέ-
νειας, Ξένιος Δίας, στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, φράχτης, Φρόντεξ) που χτύπησαν όχι μό-
νο τους πρόσφυγες και τους μετανάστες αλλά
όλη την εργατική τάξη. Διάλυση των μηχανι-
σμών προστασίας των νεοναζί της Χρυσής Αυ-
γής, όπου κι αν βρίσκονται (αστυνομία, δικα-
στήρια, εφοπλιστικά γραφεία). Δίκη και καταδί-
κη των δολοφόνων νεοναζί.

Χρειαζόμαστε ξανά απεργίες και συλλαλη-
τήρια, καταλήψεις και νέες Μανωλάδες. Η δύ-
ναμή μας είναι τα οργανωμένα κομμάτια της
εργατικής τάξης με τις μάχες και όχι ο προ-
σανατολισμός στις κάλπες. Κανένα «δημοψή-
φισμα» δεν θα μας σώσει, ούτε θα το αφή-

σουμε να νομιμοποιήσει το νέο μνημόνιο αν
κάτι τέτοιο επιχειρηθεί.

Γενίκευση

• Το δεύτερο βήμα είναι η πολιτική κάλυψη και
γενίκευση των εργατικών αιτημάτων με το με-
ταβατικό αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα: Δια-
γραφή του χρέους, ρήξη με το ευρώ και την
ΕΕ, κρατικοποίηση των τραπεζών κάτω από
εργατικό έλεγχο. Κάθε αγώνας για να είναι νι-
κηφόρος χρειάζεται να έχει μπροστά του τη
συνολική προοπτική. 

Για να μην υποκύπτουμε στους εκβιασμούς
ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα τινάξει
τις τράπεζες στον αέρα κλείνοντας τη στρό-
φιγγα της ρευστότητας, για να μην φοβόμαστε
ότι οι κερδοσκόποι θα προκαλέσουν «bankrun»
φυγαδεύοντας τα κεφάλαιά τους στο εξωτερι-
κό, είναι απαραίτητο να επιβάλουμε έλεγχο
στο τραπεζικό σύστημα, στο νόμισμα και στην
κίνηση κεφαλαίων. Με αυτά τα αντικαπιταλιστι-

κά μέτρα μπορούμε να στηρίξουμε ένα εργατι-
κό όχι στην πληρωμή του χρέους και να στα-
ματήσουμε την αφαίμαξη των μισθών, των συν-
τάξεων και των κοινωνικών υπηρεσιών για χά-
ρη των τοκοχρεωλύσιων. 

Ακόμα και τα επίσημα στοιχεία του προϋπολο-
γισμού δείχνουν ότι για το χρέος έχουμε πληρώ-
σει τεράστια ποσά τις τελευταίες τρεις δεκαε-
τίες και αντί να μειώνεται, ανεβαίνει. Η καμπάνια
για τη διαγραφή του προβάλει το πιο ώριμο αί-
τημα και την πιο συνολική διέξοδο, είναι ανα-
γκαίο συμπλήρωμα της καθημερινής πάλης.

• Το τρίτο βήμα είναι η ενίσχυση της επανα-
στατικής αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Ο συμ-
βιβασμός του ΣΥΡΙΖΑ με το Γιούρογκρουπ, με
τους τραπεζίτες και τους θεσμούς τους, είναι
η επιβεβαίωση των αδιεξόδων του ρεφορμιστι-
κού δρόμου. Δεν είναι ένα στιγμιαίο πισωγύρι-
σμα, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγι-
κής που ψάχνει τις συμμαχίες και τις γέφυρες
με τους Καμμένους και τους Παυλόπουλους,
με τους θεσμούς και το πολιτικό προσωπικό
της τάξης των καπιταλιστών.

Μπορεί να έχει περάσει ένας αιώνας από τό-
τε που η Ρόζα Λούξεμπουργκ μίλησε για το δί-
λημμα Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση, αλλά η
επικαιρότητα αυτής της διχάλας είναι μπροστά
μας. Όσοι νόμισαν ότι μπορεί να την κατάργη-
σαν βαφτίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ «νέα ριζοσπαστι-
κή αριστερά που ξεπερνάει τις παλιές διαχωρι-
στικές γραμμές», βρίσκονται τώρα σε δυσάρε-
στη θέση. Οι γενναίοι ζητάνε συγγνώμη, οι
αμετανόητοι ψάχνουν για δικαιολογίες.

Δεν είναι ώρα για απογοητεύσεις και αναδι-
πλώσεις. Τώρα είναι η στιγμή για να σηκώσουμε
τη σκυτάλη της ανατροπής πριν την αφήσουν να
πέσει. Όλοι όσοι στρατευτήκαμε στο κίνημα που
γκρέμισε τέσσερις κυβερνήσεις μέσα σε πέντε
χρόνια μπορούμε και πρέπει να συσπειρωθούμε
στις γραμμές της επαναστατικής αριστεράς που
υπηρετεί την προοπτική της ανατροπής του κα-
πιταλισμού, για μια κοινωνία όπου τον έλεγχο
πάνω στον πλούτο που παράγουν και στις ζωές
τους θα έχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Μ
ε ανακοίνωση της Κεντρικής
Συντονιστικής Επιτροπής της,
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί σε αντίστα-

ση ενάντια στη Συμφωνία της κυβέρνη-
σης με το Γιούρογκρουπ. Εκτιμάει ότι:

«Έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με
τον πόθο, τις προσδοκίες και τις διεκ-
δικήσεις του εργατικού κινήματος και
του λαού για τερματισμό της λιτότητας
και έξοδο από τα καταστροφικά μνη-
μόνια και την ταπεινωτική επιτροπεία,
για ρήξη και όχι συμβιβασμό με τα
συμφέροντα των τραπεζιτών για να πά-
ρουμε πίσω όσα μας λεηλάτησαν και
να κατακτήσουμε όσα μας αξίζουν».

Και συνεχίζει:
«Μόνο η άμεση παύση πληρωμών

και η διαγραφή του ληστρικού χρέους,
η έξοδος από το ευρώ, η απειθαρχία
στις ευρωσυνθήκες και η έξοδος από
το «λάκκο των λεόντων» της ΕΕ, οι
εθνικοποιήσεις τραπεζών και των μεγά-
λων επιχειρήσεων με εργατικό έλεγχο,
μπορεί να απαντήσουν στους εκβια-
σμούς και να ανοίξουν τον δρόμο για
φιλολαϊκή έξοδο από την κρίση.

Ένα μεγάλο κίνημα

Οι μαχόμενες δυνάμεις της Αριστε-
ράς και του κινήματος πρέπει να συν-
τονίσουν τις δυνάμεις τους και να κα-
λέσουν τους εργαζομένους, το λαό και
τη νεολαία να ορθώσουν ένα μεγάλο
κίνημα ενάντια στην συμφωνία, τους
εκβιασμούς της ΕΕ και της ΕΚΤ και την
κυβερνητική πολιτική του συμβιβασμού
που οδηγεί στην υποταγή. Για να επι-
βληθούν "μονομερώς" εδώ και τώρα οι
στόχοι του εργατικού και λαϊκού κινή-
ματος.  

-Να πούμε όχι σε αυτή την απαράδε-
κτη και ταπεινωτική «συμφωνία». 

-Να γεμίσουμε τους δρόμους και τις
πλατείες απαιτώντας αυτά για τα
οποία αγωνιστήκαμε όλα αυτά τα χρό-
νια, δηλαδή την πλήρη ανατροπή των
μνημονιακών πολιτικών, το τέλος της
επιτροπείας και τη διαγραφή του χρέ-
ους.

- Να κλιμακώσουμε την πάλη για τα
δικαιώματα και τις ανάγκες μας, για
την επαναφορά όλων των εργατικών
δικαιωμάτων, για την επαναπρόσληψη
όλων των απολυμένων (ΕΡΤ, καθαρί-
στριες, σχολικοί φύλακες κλπ), για την
ακύρωση των ιδιωτικοποιήσεων, για
την ανατροπή των αντιεκπαιδευτικών
πολιτικών, για την αποκατάσταση των
μισθών και των συντάξεων. 

- Να διαλέξουμε και να επιβάλουμε
με τους αγώνες μας τον άλλο δρόμο,
το δρόμο της ρήξης με το ευρώ, την
ΕΕ και τις πολιτικές του κεφαλαίου, το
δρόμο  της ελπίδας και της αντικαπιτα-
λιστικής ανατροπής.
ΌΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 
στις συγκεντρώσεις και τις πλατείες.  
(Ολόκληρο το κείμενο στο:
http://www.antarsya.gr/node/2946)

Ανακοίνωση
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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Η “συμφωνία” δεν θα περάσει!
Ποιός από τους δυο πιστεύετε ότι λέει την αλήθεια;



Τ
ο κείμενο που συμφωνήθηκε
στις Βρυξέλλες ήταν μια
άνευ όρων παράδοση και

λογική κατάληξη των συνεχών
υποχωρήσεων της κυβέρνησης
στους εκβιασμούς της τρόικας.

Η κυβέρνηση πήγε στο τρίτο κα-
τά σειρά Eurogroup της Παρα-
σκευής 20/2 έχοντας ήδη παραδο-
θεί στoν εκβιασμό της τρόικας: «ή
παράταση του μνημονίου ή στα-
μάτημα των διαπραγματεύσεων». 

Η επιστολή αίτησης εξάμηνης
παράτασης που έστειλε ο Βαρου-
φάκης (πιο συμβιβαστική ακόμα
και από το «καταπληκτικό κείμενο»
του Μοσκοβισί) προσπαθούσε να
εξασφαλίσει καλύτερες «διατυπώ-
σεις», θέτοντας «όρους» εκ μέ-
ρους της κυβέρνησης.

Τελικά το κείμενο τετράμηνης
παράτασης το οποίο συμφωνήθηκε
στο Εurogroup ήταν αυτό που συ-
νέταξε ο Ντάισενμπλουμ, προσπά-
θεια για την οποία δέχτηκε δημο-
σίως τα συγχαρητήρια της Λαγ-
κάρντ στην συνέντευξη τύπου που
το ακολούθησε. Αποτελεί πλήρη
παράδοση της ελληνικής κυβέρνη-
σης σε επίπεδο ουσίας και διατυ-
πώσεων και είναι απολύτως σαφές: 

«Το Eurogroup σημειώνει, στο
πλαίσιο της υφιστάμενης συμφω-
νίας, το αίτημα από τις ελληνικές
αρχές για μία παράταση της Ma-
ster Financial Assistance Agree-
ment (MFFA), η οποία υποστηρίζε-
ται από μία σειρά δεσμεύσεων…»

«Οι ελληνικές αρχές δεσμεύον-
ται να απόσχουν από οποιαδήποτε
κατάργηση των μέτρων και από
μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές

και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
που θα επηρέαζαν αρνητικά τους
δημοσιονομικούς στόχους, την οι-
κονομική ανάκαμψη ή την χρημα-
τοοικονομική σταθερότητα, όπως
αξιολογείται από τους θεσμούς…»

“Στο ακέραιο”

Οσον αφορά την δέσμευση της
ΔΕΘ έστω για το «κούρεμα μεγα-
λύτερου μέρους του χρέους: «Οι
ελληνικές αρχές επαναδιατυπώ-
νουν την κατηγορηματική δέσμευ-
σή τους για την τήρηση των οικο-
νομικών τους υποχρεώσεων προς
όλους τους πιστωτές τους στο
ακέραιο και εγκαίρως». 

Οσοι προσπαθούν να προσδώ-
σουν θετική χροιά, ότι υπάρχει δυ-
νατότητα διαφυγής από αυτήν τη
μέγγενη,  φτάνει να βρουν «ισοδύ-

ναμα μέτρα» και να μην «επηρεά-
ζονται αρνητικά οι δημοσιονομικοί
στόχοι», πλανώνται πλάνη οικτρά. 

Το Εurogroup δεν είναι Μαντείο
των Δελφών να δίνει διττούς χρη-
σμούς, είναι λυκοφωλιά των καπι-
ταλιστών και δίνει εκβιαστικά τε-
λεσίγραφα. Ολα τα μέτρα θα
«αξιολογούνται» αέναα από τους
θεσμούς, δηλαδή την τρόικα και
θα υπόκεινται σε εκβιαστικές προ-
θεσμίες. Συγκεκριμένα: 
• Προθεσμία τριών ημερών μέχρι
την Καθαρά Δευτέρα να σταλεί λί-
στα με τις «συγκεκριμένες μεταρ-
ρυθμίσεις» εκ μέρους της ελληνι-
κής κυβέρνησης, για να τεθεί σε
ισχύ η συμφωνία. 
• Προθεσμία «καλής διαγωγής»
και συνεχής έλεγχος μέχρι τον
Απρίλη για να υπάρξει οποιαδήπο-

τε εκταμίευση. Όπως αναφέρει το
κείμενο: «Η λίστα θα συγκεκριμε-
νοποιηθεί περαιτέρω και εν συνε-
χεία θα συμφωνηθεί με τους θε-
σμούς έως το τέλος του Απριλίου.
Μόνο η έγκριση των συμπερασμά-
των της αξιολόγησης για την διευ-
ρυμένη συμφωνία από τους θε-
σμούς θα επιτρέψει με τη σειρά
της την οποία εκταμίευση της δό-
σης του τρέχοντος προγράμμα-
τος του EFSF και την μεταβίβαση
των SMP κερδών του 2014. Και τα
δύο και πάλι υπόκεινται σε έγκρι-
ση από το Eurogroup».
• Η ίδια η τετράμηνη παράταση,
που θα ισχύσει μέχρι τον Ιούνιο τε-
λειώνει με έναν ακόμα εκβιασμό,
καθώς στο διάστημα Ιουλίου-Αυ-
γούστου το ελληνικό κράτος θα
πρέπει να αποπληρώσει ομόλογα
ύψους 6,7 δισ. ευρώ στην ΕΚΤ, τα
οποία προστίθενται στα 5,2 δισ.
ευρώ που αφορούν δάνεια του
ΔΝΤ, τα οποία πρέπει να πληρω-
θούν έως το τέλος Ιουνίου. 

Ετσι όταν θα λήγει η τετράμηνη
παράταση, η ελληνική κυβέρνηση
προκειμένου να εξασφαλίσει χρη-
ματοδότηση θα πρέπει να υπο-
γράψει ένα τρίτο μνημόνιο με την
τρόικα, όπως πάντα με το πιστόλι
στον κρόταφο.

Γιώργος Πίττας
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Το αδιέξοδο των
“αμοιβαίων συμβιβασμών”

Υπάρχουν κάποια οφέλη από αυτήν την δια-
πραγμάτευση;

• Δεν υπάρχει κανένα όφελος, ότι τάχα με τη
συμφωνία γλυτώσαμε από ένα κίνδυνο ban-
krun (εκροής κεφαλαίων). Στο τετράμηνο που
ακολουθεί, οι δανειστές δεν πρόκειται να στα-
ματήσουν τους εκβιασμούς, κάθε φορά που η
κυβέρνηση θα προσπαθεί να περάσει ένα θετι-
κό για το λαό μέτρο, υπονομεύοντας κατά το
δοκούν σε ένα ήδη ασταθές περιβάλλον την
λεγόμενη «αξιοπιστία των ελληνικών τραπε-
ζών».
• Η «χρηματοδότηση» κατακρατείται εξευτελι-
στικά από την τρόικα μέχρι τον Απρίλη, με την
προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα έχει συμφω-
νήσει σε όλες τις απαιτήσεις της. Και όταν έρ-
θει δεν θα αφορά την «ανθρωπιστική κρίση»
αλλά την αναχρηματοδότηση τραπεζών. Όπως
αναφέρει:

«Εν όψει της αξιολόγησης των θεσμών το
Eurogroup συμφωνεί ότι τα κεφάλαια, έως τώ-
ρα διαθέσιμα στο «μαξιλάρι» (buffer) του ΤΧΣ,
θα πρέπει να κρατούνται από EFSF, άνευ δι-
καιωμάτων τρίτων για τη διάρκεια της επέκτα-
σης της MFFA. Τα κεφάλαια συνεχίζουν να εί-
ναι διαθέσιμα για τη διάρκεια της επέκτασης
της MMFA και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
μόνο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπε-
ζών και έξοδα εξυγίανσης...»
• Δεν αποτελεί κέρδος ότι η τρόικα είναι πιο

«χαλαρή» πάνω στο ποσοστό για το πρωτογε-
νές πλεόνασμα του 2015. Η τρόικα ξέρει ότι ο
αρχικός στόχος δεν πρόκειται να επιτευχθεί
εξαιτίας της επί τρίμηνο «χαλάρωσης του προ-
γράμματος» λόγω εκλογών και των διαπραγ-
ματεύσεων. Αντίθετα στη συμφωνία αναφέρε-
ται ρητά ότι «οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης
δεσμευτεί να διασφαλίσουν τα κατάλληλα
πρωτογενή πλεονάσματα ή έσοδα χρηματοδό-
τησης τα οποία απαιτούνται για την εγγύηση
της βιωσιμότητας του χρέους σύμφωνα με την
ανακοίνωση του Eurogroup του Νοεμβρίου
2012».

Αυξημένη πίεση

• Δεν υπάρχει κανένα όφελος ότι έλεγχο και
αξιολόγηση από τώρα και στο εξής θα κάνουν
οι τρεις θεσμοί και όχι η τρόικα. Οι «καινοτό-
μες» διατυπώσεις δεν πείθουν κανένα και κα-
μία. Η κυβέρνηση του ΓΑΠ και η κυβέρνηση
του Σαμαρά χρησιμοποίησαν πλήθος ευφημι-
σμών για να περιγράψουν την ίδια πολιτική και
απέτυχαν οικτρά.
• Δεν υπάρχει όφελος, ότι «κερδίζουμε χρό-
νο». Παραπονιέται η νέα κυβέρνηση ότι ο Σα-
μαράς έστησε ασφυκτικό πλαίσιο με την συμ-
φωνία του για δίμηνη παράταση. Ομως αυτό

που λείπει δεν είναι ο παραπάνω χρόνος δια-
πραγμάτευσης. Η μέχρι τώρα πορεία έχει δεί-
ξει ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων
ωφελεί αυτόν που εκβιάζει και πιέζει χρησιμο-
ποιώντας το χρόνο για μεγαλύτερη συγκεκρι-
μενοποίηση των μέτρων και «αξιολόγηση».

Αυτό που λείπει είναι η στρατηγική μιας πο-
λιτικής όχι διαπραγμάτευσης, αλλά απόρριψης
των εκβιασμών, δηλαδή μιας πολιτικής διαγρα-
φής του χρέους, εξόδου από την ΕΕ και το ευ-
ρώ, κρατικοποίησης των τραπεζών και εργατι-
κού ελέγχου: 

Κλείνουν την στρόφιγγα των 7 ή των 11 δις οι
«δανειστές»; Στάση πληρωμών και μονομερή
διαγραφή του χρέους των 320 δις ευρώ, εμείς.
Απειλές στην αίθουσα βασανιστηρίων του Εuro-
group οι δανειστές; Εξοδο από το ευρώ και την
ΕΕ, εμείς. Εκβιαστική πολιτική στραγγίσματος
των τραπεζών αυτοί; Κρατικοποίηση των τραπε-
ζών για να σταματήσει η εκροή κεφαλαίων εμείς.
Σιδερένια φτέρνα «εποπτείας» των αγορών αυ-
τοί; Ελεγχος και εποπτεία των εργαζομένων για
να ελέγχουμε τις ζωές μας, απαντάμε εμείς.

Πρόκειται για τη μόνη ρεαλιστική λύση εξό-
δου και ανατροπής. Ο «ρεαλισμός» των «αμοι-
βαίων συμβιβασμών με τους δανειστές» μας τε-
λείωσε.

Χωρίς κανένα όφελος

Η λίστα με τις μεταρρυθμίσεις που
έστειλε η ελληνική κυβέρνηση στην τρόικα
την Τρίτη 24/2 είναι συνέχεια της συμφω-
νίας που υπέγραψε την Παρασκευή 20/2
στο Εurogroup, μια ακόμα δέσμευση ότι η
πολιτική της λιτότητας, των περικοπών και
των ιδιωτικοποιήσεων θα συνεχιστεί. 

Η λίστα βεβαιώνει ότι θα επανεξετα-
στούν «δαπάνες σε κάθε τομέα των κυβερ-
νητικών δαπανών (π.χ. εκπαίδευση, μετα-
φορές, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικές
παροχές)». Θα υπάρξουν περικοπές στις
υλικοτεχνικές δαπάνες του δημοσίου, πε-
ρικοπές των εναπομεινάντων επιδομάτων
στο δημόσιο, «έλεγχος των δαπανών για
την Υγεία».

Η κυβέρνηση υπόσχεται να «μεταρρυθ-
μίσει το πλέγμα των μισθών» του δημοσίου
χωρίς «να μειώνονται τα τρέχοντα κατώτα-
τα επίπεδα μισθών» που μεταφράζεται σε
εξίσωση προς τα κάτω. Σε κάθε περίπτω-
ση  διαβεβαιώνει ότι «δεν θα αυξηθεί το
κονδύλι των μισθών του δημοσίου». Οσον
αφορά τους υπαλλήλους και την κάλυψη
των κενών επαναλαμβάνονται δεσμεύσεις
για «πραγματική αξιολόγηση» «μεγιστοποί-
ηση της κινητικότητας».

Όσον αφορά στα ασφαλιστικά ταμεία
δεσμεύονται για νέες συγχωνεύσεις των
ταμείων «προκειμένου να υπάρξει εξοικο-
νόμηση» και να «εκσυγχρονιστούν τα επι-
δόματα».

Ιδιωτικοποίησεων συνέχεια

Κάτω από τον τίτλο «πολιτικές για την
προώθηση της ανάπτυξης» η κυβέρνηση
δεσμεύεται για «ιδιωτικοποιήσεις» που θα
«προσελκύουν επενδύσεις σε τομείς κλει-
διά». Ότι «δεν θα καταργήσουν ιδιωτικο-
ποιήσεις που έχουν ολοκληρωθεί» . Οτι θα
«επανεξετάσουν τις ιδιωτικοποιήσεις που
δεν έχουν προκηρυχτεί ανάλογα με την
αξία τους, με έμφαση στις μακροχρόνιες
μισθώσεις, κοινοπραξίες ιδιωτικού και δη-
μόσιου τομέα». 

Για την ανεργία η κυβέρνηση αρκείται
να «επεκτείνει και αναπτύξει τα υπάρχοντα
σχέδια» για «προσωρινή απασχόληση». Για
τους μισθούς, να «μεταβεί σε μια «έξυπνη»
(smart) νέα προσέγγιση στις συλλογικές
συμβάσεις εργασίας» - και «σε βάθος χρό-
νου την αύξηση του κατώτατου μισθού με
ένα τρόπο που θα διαφυλάξει την ανταγω-
νιστικότητα» μετά από «διαβούλευση με
τους κοινωνικούς εταίρους και τους Ευρω-
παϊκούς και διεθνούς θεσμούς». 

Δεσμεύεται επίσης να «αφαιρέσει φραγ-
μούς στον ανταγωνισμό βασισμένη σε
στοιχεία που θα αντλήσει από τον ΟΟΣΑ»,
άροντας «δυσανάλογους και αδικαιολόγη-
τους περιορισμούς στα ρυθμιζόμενα επαγ-
γέλματα» και εναρμονίζοντας «την αγορά
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου με τις κα-
λύτερες πρακτικές της ΕΕ και τη νομοθε-
σία».

Γα την «ανθρωπιστική κρίση» προβλέπει
«κουπόνια τροφίμων», «έξυπνη κάρτα πολί-
τη» για πρόσβαση στο σύστημα υγείας,
«στο πρόγραμμα κουπονιών σίτισης κλπ».
Κλείνει διαβεβαιώνοντας την τρόικα «ότι η
μάχη κατά της ανθρωπιστικής κρίσης δεν
θα έχει αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο». 

Λίστα λιτότητας

Με 50λεπτη τηλεφωνική επικοινωνία διευθέτησαν την συμφωνία Τσίπρας και Μέρκελ
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Όσον αφορά το ασφαλιστικό ο υπουργός Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, Δημήτρης Στρατούλης, αρχικά είχε δηλώσει ότι έως

τα τέλη αυτής της βδομάδας θα είχαν έρθει νομοθετικές διατά-
ξεις στη Βουλή που θα αναστείλαν «επ’ αόριστο την εφαρμογή
των διατάξεων που προβλέπουν ρήτρα μηδενικού ελλείμματος
στις επικουρικές συντάξεις, ρήτρα θανάτου και μείωση των κύ-
ριων συντάξεων» που έπρεπε να έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται
ήδη από το 2015.

Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή την Κυριακή 22/2 δήλωσε
ότι η αναστολή επ’ αόριστον της εφαρμογής αυτών των ρητρών
των προηγούμενων μνημονιακών νόμων, θα γίνει γενικώς το «επό-
μενο διάστημα» - συγκεκριμένα ο υπότιτλος της Καθημερινής εί-
ναι «100 πρώτες μέρες».  

Αργότερα μέσα στο 2015 προβλέπεται ασφαλιστικό νομοσχέδιο
σκούπα με πρόταση για περαιτέρω συγχώνευση με τη «δημιουρ-
γία τριών ενοποιημένων ασφαλιστικών Ταμείων, ενός για όλους
τους μισθωτούς, ενός για τους ελεύθερους επαγγελματίες και
ενός για τους αγρότες».

Όσο για τα κουρεμένα από το PSI ταμεία, το πρώτο μέτρο που
ανακοίνωσε το υπουργείο είναι ελαφρύνσεις στους οφειλέτες που
χρωστάνε περίπου 9 δις ευρώ (μόνο στο ΙΚΑ), προκειμένου να μα-
ζευτούν 1,46 δις ευρώ (που αφορούν όλα τα ταμεία των οποίων
το συνολικό χρέος ξεπερνάει τα 30δις ευρώ). 

Κατώτατος μισθός 751 ευρώ. Η κυβέρνηση πριν
ακόμα καν ξεκινήσει η «διαπραγμάτευση» άλλα-

ξε την αρχική της δέσμευση, μιλώντας για εφαρμο-
γή του μέτρου από τον επόμενο χρόνο, δηλαδή μέ-
σα το 2016. 

Ακολούθως, μετά και από συναντήσεις του Υπουρ-
γείου Εργασίας με εργοδοτικούς φορείς, συζητιέται
σταδιακή αύξηση, καθώς «μια άμεση μεταβολή αύ-
ξησης των μισθών κατά 25% μπορεί να προκαλέσει
κραδασμούς στην αγορά».

Στο μεταξύ το υπουργείο είχε δεσμευθεί ότι θα
έρθουν άμεσα για ψήφιση δύο νόμοι χωρίς «δημο-
σιονομικό κόστος», ο πρώτος για την αποκατάσταση
του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων και
ο δεύτερος για την κατάργηση της επιστράτευσης
απεργών.

Όσον αφορά στο μισθολόγιο των εργαζομένων
στο δημόσιο, ο υπουργός Εσωτερικών Κατρούγκα-
λος δήλωσε ότι το ξεπάγωμα του μισθολογίου μετα-
κυλίεται και αυτό για το 2016 λόγω έλλειψης πόρων
και στη συνέχεια θα υπάρξει «εξορθολογισμός των
αμοιβών και μηδενισμός των ανισοτήτων». Πιστεύει
κανείς ότι η εξίσωση θα είναι προς τα πάνω; 

“Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και

δεσμευόμαστε απέναντι στον Ελληνικό λαό

για ένα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, με

το οποίο θα αντικαταστήσουμε το μνημόνιο

από τις πρώτες κιόλας μέρες της νέας

διακυβέρνησης, προτού και ανεξάρτητα

από την έκβαση της διαπραγμάτευσης…”

Aλέξης Τσίπρας
13 Σεπτεμβρίου 2014, ομιλία στην ΔΕΘ

Ο
ι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνη-
σης δημιούργησαν την αισιοδοξία ότι «η
κυβέρνηση προχωράει», παρόλο που ήδη

κινιόταν πίσω από το πρόγραμμα της ΔΕΘ.
«Έστω και τα μισά να κάνει, θα είναι μεγάλο βή-
μα» ήταν μια χαρακτηριστική έκφραση εκείνων
των ημερών.

Δυστυχώς με τη συμφωνία στο Eurogroup της
Παρασκευής 20/2 η κυβέρνηση υποτάσσει την δυ-
νατότητά της να αποφασίζει και να νομοθετεί στην
διαρκή εποπτεία και την τελική έγκριση της τρόι-
κας. 

Ενδεικτικό του τί σημαίνει εποπτεία είναι το γε-
γονός ότι πριν ακόμα καν υπάρξει συμφωνία, τα
μόνα νομοσχέδια που είχαν πάρει σειρά, αυτό για
την κατάσχεση της πρώτης κατοικίας, (παρά το
γεγονός ότι σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο
δεν παραβίαζε κάποιον όρο του Μνημονίου) και
αυτό για τις διευκολύνσεις των ληξιπρόθεσμων
οφειλών, πάγωσαν προκειμένου να εγκριθούν από
την τρόικα.

Θα μπορούσε, ισχυρίζονται μερικοί, η κυβέρνη-
ση να σπάσει αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο πάνω
στα κρίσιμα ζητήματα όπως των απολύσεων, του
ασφαλιστικού, του μισθολογίου, του βασικού κα-
τώτατου μισθού, των ιδιωτικοποιήσεων. 

Δυστυχώς οι αυτοπεριορισμοί, οι υπαναχωρή-
σεις και οι αναβολές (που είχαν ξεκινήσει ήδη πριν
από την υπογραφή της συμφωνίας) πάνω στα πιο
κρίσιμα ζητήματα δείχνουν στην αντίθετη κατεύ-
θυνση.

Όσον αφορά στο δημόσιο τομέα και την
διάλυση που έχει φέρει η μακροχρόνια

εφαρμογή του «1 πρόσληψη για κάθε 5» και
(τα τελευταία χρόνια) κάθε 10 αποχωρή-
σεις, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να διαθέ-
σει φέτος παραπάνω από τα λεφτά που
προέβλεπε ο προϋπολογισμός του Χαρδού-
βελη για το 2015.

Από τους 13.000 εργαζόμενους που
απολύθηκαν ο υπουργός Εσωτερικών Κα-
τρούγκαλος έχει «ξεσκαρτάρει» 2.300
«επίορκους», αλλά και 1.800 συμβασιού-
χους που δεν δικαιώθηκαν στα δικαστήρια.
Για την επαναπρόσληψη των υπόλοιπων
9.000 απολυμένων ή σε διαθεσιμότητα δή-
λωσε «κακά τα ψέματα, πιθανότατα θα
χρησιμοποιηθεί το κονδύλι που έχει προ-
βλεφθεί για τις 15.000 προσλήψεις του
2015, θα χρειαστούν περίπου 24 εκατ. ευ-
ρώ».  

Είναι πραγματικά ερώτημα πώς ταυτό-
χρονα θα καλυφθούν οι ανάγκες σε νέο
προσωπικό σε νοσοκομεία, σχολεία, ΟΤΑ,
και τις υπόλοιπες υπό διάλυση λόγω έλλει-
ψης προσωπικού δημόσιες υπηρεσίες και
πώς θα γυρίσουν ΟΛΟΙ οι απολυμένοι πίσω
στις δουλειές τους.

Το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα
καμιά δέσμευση για το τί θα γίνει με τα νο-
σοκομεία, τις κοινωνικές δομές, τα τεχνικά
σχολεία που έκλεισαν ή συγχωνεύθηκαν μέ-
σα στα τελευταία χρόνια δείχνει ότι η κυ-
βέρνηση κινείται στην γραμμή του μπαλώ-
ματος μέσα από «κινητικότητες» και αποδο-
χή των κλεισιμάτων.

Όπως δήλωσε ο υπουργός «οι υπάλληλοι
δεν θα επιστρέψουν αναγκαστικά στις πα-

λιές τους θέσεις. Θα κάνουμε μια μίνι εθε-
λοντική κινητικότητα για να καλύψουμε τα
άμεσα κενά και σε βάθος εξαμήνου θα
εφαρμόσουμε κινητικότητα για όλο το Δη-
μόσιο» με νέο νόμο μετά από νέα «αξιολό-
γηση».

Αναμονή

Οι απολυμένοι της ΕΡΤ θα συνεχίσουν να
είναι στην αναμονή, ενώ το μόρφωμα του
Σαμαρά η ΝΕΡΙΤ συνεχίζει να εκπέμπει κα-
νονικά από το Ραδιομέγαρο της Αγίας Πα-
ρασκευής. 

Ο Νίκος Παππάς, σε συνέντευξη στην
«Εφημερίδα των Συντακτών» πιο πολύ «την
έπεσε» στους εργαζόμενους στην ΕΡΤ («Θα
ξαναλειτουργήσει από μηδενική βάση, γιατί
θέλουμε να συγκρουστούμε με τις παθογέ-

νειες, την ευνοιοκρατία και τις σπατάλες
του παρελθόντος. Οι διευρυμένες μισθολο-
γικές διαφοροποιήσεις και οι έντονοι μισθο-
λογικοί κατακερματισμοί της πρώην ΕΡΤ
δεν είναι στα σχέδιά μας») θυμίζοντας πα-
νομοιότυπα πεσίματα προηγούμενων
υπουργών.

Όσον αφορά δε στους εκατοντάδες χι-
λιάδες απολυμένους του ιδιωτικού τομέα
τα μόνα μέτρα που προβλέπονται είναι η
συνέχιση των γνωστών «προγραμμάτων
απασχόλησης» με τα περιορισμένα κονδύ-
λια των ΕΣΠΑ, που πέραν του γεγονότος
ότι μεγάλο μέρος καταλήγει στις τσέπες
των εργοδοτών, δεν έχουν καταφέρει τό-
σα χρόνια να μειώσουν ούτε στο ελάχιστο
την ανεργία.

Γ. Π.

Ηαπόφαση ανάκλησης της κατάργησης του ΤΑΙΠΕΔ με πιθανή
αλλαγή του ονόματός του ήταν το πρώτο σημάδι ότι οι ιδιωτι-

κοποιήσεις παραμένουν στην ημερησία διάταξη. Στη συνέντευξη
τύπου μετά το τελευταίο Eurogroup ο Βαρουφάκης ήταν ακόμα
πιο σαφής λέγοντας «δεν έχουμε ιδεοληψίες με τις ιδιωτικοποι-
ήσεις» και ότι θα πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά οι «όροι» για
την καθεμία.

‘Οσον αφορά το ξεπούλημα των 14 αεροδρομίων στην γερμανι-
κή εταιρία Fraport, ο Σταθάκης είχε πει ότι παγώνουν. Σε συνέν-
τευξη στο Stern στις 19/2 ο Τσίπρας δήλωσε: «Η τιμή του ενός δι-
σεκατομμυρίου ήταν δίκαιη… Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να
επανεξετάσουμε».

Αντίστοιχα, το υπουργείο Οικονομικών είχε διαψεύσει την πλη-
ροφορία που είχε διαρρεύσει από το ίδιο ότι επεκτείνεται η ιδιωτι-
κοποίηση του υπόλοιπου ΟΛΠ. Ακολούθησε η υποδοχή των πλοί-
ων του 18ου στόλου της Κίνας, με τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για
ενδυνάμωση της σχέσης με την COSCO: 

«Αποδίδουμε, στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία στις υφιστά-
μενες κινέζικες επενδύσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης
και της σημαντικής δραστηριοποίησης της Cosco στο λιμάνι του
Πειραιά τις οποίες και θέλουμε να υποστηρίξουμε και να ενδυνα-
μώσουμε προς το κοινό συμφέρον, προς το κοινό όφελος των λα-
ών μας…».

Επιστροφή 
στις δουλειές

Μισθοί Ιδιωτικοποιήσεις Ασφαλιστικό

Τα εργατικά αιτήματα στην κατάψυξη

Απολυμένοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα διεκδικούν ενωμένοι το δικαίωμα στη δουλειά
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Σ
υνεχίζονται οι εργοδοτικές απειλές
εναντίον της εκλεγμένης επιτροπής
υγιεινής και ασφάλειας του ΜΕΤΡΟ.

Σε συνέχεια του δημοσιεύματος στη σελίδα 2 του φύλλου 1157 της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης, πληροφορούμαστε ότι η διοίκηση της εταιρείας
λειτουργίας του Μετρό κλιμακώνει την αντεργατική τρομοκρατία. Σε μία
πρωτοφανή προσπάθεια αποτροπής των εργαζομένων να προσφεύγουν
σε εκλεγμένα όργανα, εγκαλεί εξωδίκως όλα τα μέλη της αιρετής Επι-
τροπή Υγιεινής & Ασφάλειας για τη στήριξη που παρείχαν σε έναν από
τους αναφερθέντες καταχρηστικώς διωκόμενους πειθαρχικά, λόγω δια-
φωνίας του (κόσμιας, χωρίς ακρότητες εξ όσων είναι γνωστά) για την
επάρκεια των μέτρων προστασίας σε συγκεκριμένη εργασία συντηρήσε-
ως επί σιδηροτροχιών.

Νωρίτερα, ο προϊστάμενος του απολογούμενου είχε επιτεθεί φραστικά
και στον προηγούμενο πρόεδρο του σωματείου που είχε προστρέξει σε
συμπαράσταση, ωρυόμενος να κρατιούνται τα συνδικάτα έξω από αυτά
πού θεωρεί «εσωτερικές του υποθέσεις». Αν και η διοίκηση έχει στη διά-
θεσή της αναλυτικά τις θέσεις της Ε.Υ.Α.Ε, στο εξώδικο χαρακτηρίζει
«επιστημονικά ατεκμηρίωτες» τις απαιτήσεις της τελευταίας για επιπρό-
σθετες ρυθμίσεις ασφαλείας. Βεβαίως δεν τεκμηριώνει στο εξώδικο ποιο
ακριβώς νόμο παραβιάζει η εργατική πλευρά όταν επιζητεί βελτίωση των
συνθηκών ασφαλείας διά των εκλεγμένων εκπροσώπων της, ιδίως όταν
απειλείται πειθαρχικώς κατά τη διεκδίκησή τους.

Η εργοδοσία δεν συνετίσθηκε ακόμη και κατόπιν προσφάτου εργατι-

κου ατυχήματος που επιβεβαίωσε τις επιφυλάξεις
για τη βατότητα του υποτιθέμενου χώρου ασφα-
λούς διαφυγής παραπλεύρως των σιδηροτροχιών.

Με μια τακτική «διαίρει και βασίλευε» η εργοδοσία επιχειρεί να αναγά-
γει την παραμικρή τεχνική διαφωνία μεταξύ εργαζομένων σε αντικείμενο
πειθαρχικής διώξεως, όπου ο καθένας πρέπει οπωσδήποτε να δαιμονο-
ποιήσει τον άλλο προκειμένου να γλιτώσει ο ίδιος την ποινή. Αυτό συντέ-
λεσε σε μία απαράδεκτη έξαρση «πειθαρχικών» υποθέσεων, όλες εκ των
οποίων κατέληξαν σε καταδίκες (!) και διέλυσαν την εσωτερική συνοχή
της επιχειρήσεως, την εργασιακή ασφάλεια και την ψυχοσωματική υγεία
των εργαζομένων. Η ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στα πειθαρχικά
συμβούλια και η ίδια η σύνθεσή τους κάθε άλλο παρά προσιδιάζει σε
αμερόληπτα όργανα αντικειμενικής διερευνήσεως της αλήθειας. Οι εγκα-
λούμενοι και οι υπερασπιστές τους υφίστανται έντονο εργοδοτικό bul-
lying, ειρωνείες και αντιμετωπίζονται με το τεκμήριο της ενοχής και όχι
της αθωότητας, κόντρα σε κάθε αρχή δικαίου. Ανεξαρτήτως του αν κά-
ποιες υποθέσεις όντως περιλάμβαναν αξιόποινα παραπτώματα, η στρέ-
βλωση, η αντιδημοκρατικότητα και η απονομιμοποίηση των «πειθαρχικών
θεσμών» είναι τέτοια, πού θα πρέπει όλες οι καταδίκες  να αρθούν και να
επανεκκινήσει από μηδενική βάση ολόκληρη η η εσωτερική οργάνωση
των συγκοινωνιακών επιχειρήσεων. Ο εκφασισμός των εργασιακών χώ-
ρων πρέπει να τσακιστεί από τα κάτω!

Νίκος Σμπαρούνης, εκπρόσωπος Υγιεινής και Ασφάλειας
εργαζομένων ΜΕΤΡΟ

Τ
ην διαγραφή του χρέους “που αποτελεί
όρο για την επιβίωση της χώρας, του λα-
ού και των εργαζομένων”, διεκδικεί μετα-

ξύ άλλων η ΑΔΕΔΥ με απόφαση του γενικού
της συμβουλίου τη βδομάδα που πέρασε. 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της, η ανώτατη
συνδικαλιστική ομοσπονδία του δημόσιου το-
μέα, θα προχωρήσει σε γύρο γενικών συνελεύ-
σεων στα πρωτοβάθμια σωματεία, σε οργάνω-
ση συγκεντρώσεων και συλλαλητηρίων σε συν-
τονισμό με άλλες συνδικαλιστικές και κοινωνι-
κές οργανώσεις, ενώ αποφάσισε και τη συμμε-
τοχή της σε ευρύτερες πρωτοβουλίες για τη
διαγραφή του χρέους, για το κλείσιμο των
στρατοπέδων συγκέντρωσης κλπ. 

Εκτός της διαγραφής του χρέους στο διεκδι-

κητικό πλαίσιο της ΑΔΕΔΥ συμπεριλαμβάνονται
η κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμο-
στικών νόμων, η επανάκτηση του ελέγχου Δη-
μόσιων Επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας
και η εθνικοποίηση-κοινωνικοποίηση του τραπε-
ζικού συστήματος.

Συνέχιση του αγώνα

Όσο αφορά τα εργασιακά, το γενικό συμβού-
λιο της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη συ-
νέχιση του αγώνα για την άμεση επαναπρόσλη-
ψη όλων των εργαζόμενων που οδηγήθηκαν
στην απόλυση και στη διαθεσιμότητα, την επανί-
δρυση καταργημένων δομών και υπηρεσιών, την
επανασύσταση κλάδων και θέσεων που καταργή-
θηκαν, την ανάκληση των υπουργικών αποφάσε-
ων για μετακίνηση εργαζομένων, την κατάργηση

του νόμου της “αξιολόγησης”, αυξήσεις στους
μισθούς και νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού σε Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση.

Σχετικά με τα μέτρα των προηγούμενων κυ-
βερνήσεων που στόχευαν στην καταστολή των
απεργιακών αγώνων και την τρομοκράτηση των
εργαζομένων, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί την κατάργη-
ση της πολιτικής επιστράτευσης των απεργών,
την παύση των διώξεων ενάντια σε εργαζόμε-
νους που συμμετείχαν στην απεργία-αποχή που
προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ ενάντια στην αξιολόγηση
αλλά και των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης που αντιστάθηκαν και συνέδραμαν στον
αγώνα, καθώς και την άμεση κατάργηση των
διατάξεων που αφορούν την «υποχρεωτική αρ-
γία» και την «αναξιοπρεπή συμπεριφορά», των
δημοσίων υπαλλήλων.

Επίσχεση εργασίας έχουν ξεκινήσει οι
ναυτεργάτες στα πλοία “Μυτιλήνη”, “Τα-
ξιάρχης” και “Aqua Spirit” της ΝΕΛ, κα-
θώς και στο “Βιτσέντζος Κορνάρος” της
ΛΑΝΕ(ΑΝΕΚ). 

Οι ναυτεργάτες ακινητοποίησαν τα
συγκεκριμένα πλοία, διεκδικώντας την
άμεση καταβολή κι εξόφληση των δε-
δουλευμένων τους. Όπως καταγγέλει το
συνδικάτο των ναυτεργατών ΠΕΝΕΝ, “το
Μυτιλήνη είχε ακινητοποιηθεί πριν 15 μέ-
ρες λόγω μηχανικής βλάβης στην Σάμο.
Το πλήρωμα του πλοίου βρίσκεται σε
εξαιρετικά δύσκολη θέση αφού η εται-
ρεία δεν τους παρέχει στοιχειώδη και
αναγκαία οικονομικά μέσα που θα καλύ-
πτουν βασικές τους ανάγκες. [...] Τέλος
κάνουμε γνωστό ότι στην επίσχεση εργα-
σίας συμμετέχει πάνω από το 80% του
συνόλου του πληρώματος που είναι
επανδρωμένο το πλοίο”. Αντίστοιχα με-
γάλη συμμετοχή έχει και η κινητοποίηση
στα υπόλοιπα καράβια.

Μάλιστα η διοίκηση της ΠΕΝΕΝ κα-
ταγγέλει τραμπούκικη επίθεση από τον
διευθύνοντα σύμβουλο της ΝΕΛ, Γ.
Αβραντίνη, “ο οποίος προσήλθε στα γρα-
φεία της Ένωσης Ναυτών απειλώντας
«θεούς και δαίμονες» εκβιάζοντας και
απειλώντας με στόχο να διακοπεί η επί-
σχεση εργασίας”.

Άλλη μια καταγγελία για προαναγγελό-
μενες απολύσεις αλλά και τις τραγικές
συνθήκες εργασίας έρχεται από τα κάτερ-
γα των call centers, αυτή τη φορά μάλιστα
από τα τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ.

Η διοίκηση του ΟΤΕ λοιπόν, ζήτησε
την παραίτηση όλων των εργαζομένων
στην τηλεφωνική υποστήριξη “13888”,
προκειμένου να μεταφερθούν με ατομι-
κές συμβάσεις στην εργολαβική εταιρία
E Value, χάνοντας μια σειρά δικαιώματα.
Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δου-
λεύουν ως ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι
στην εταιρία ΟΤΕPLUS A.E. Ως πρώτη
απάντηση, την Πέμπτη 19/2, οι εργαζό-
μενοι σταμάτησαν να δουλεύουν προχω-
ρόντας σε “λευκή απεργία” και ζητώντας
άμεση ενημέρωση από την εργοδοσία
ενώ έχει διατυπωθεί η απαίτηση προς
την ΟΜΕ ΟΤΕ “να προχωρήσει σε επανα-
λαμβανόμενες 24 ώρες απεργίες με ημε-
ρομηνία έναρξης 24/2/2015 μέχρι την
απόσυρση της συγκεκριμένης σύμβασης
και την έναρξη συνομιλιών για τη συλλο-
γική σύμβαση εργασίας”.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
24ωρη απεργία πραγματοποίησαν οι

εργαζόμενοι στις εφημερίδες Μακεδονία
και Θεσσαλονίκη, την Δευτέρα 23/2.

Οι εργαζόμενοι στις συγκεκριμένες
εφημερίδες, που ανήκουν στη ΜΕΕ ΑΕ,
αντιμετωπίζουν “καθυστέρηση” στην κα-
ταβολή δεδουλευμένων για δεύτερο μή-
να, ενώ ανεξόφλητες από τον Αύγουστο
του 2014, παραμένουν οι αμοιβές για κυ-
ριακάτικη εργασία.

Ε
κλογές θα πραγματοποιηθούν στην Πα-
νελλαδική Ένωση Λιθογράφων, από τις
28/2 μέχρι τις 6/3, στα γραφεία του σω-

ματείου Αριστοτέλους 11-15 (6ο όροφος). 

Η αντικαπιταλιστική αριστερά συμμετέχει στις
εκλογές του σωματείου με την Πρωτοβουλία
Γένοβα Λιθογράφων, με υποψήφιους τους αγω-
νιστές Μήτσο Αργυροκαστρίτη, Χρήστο Θηβαίο
και Ανουρέλ Λίφο. Σύμφωνα με τους ίδιους:

“Θα χρειαστεί το εργατικό κίνημα να επιβάλ-
λει «μονομερείς ενέργειες» όπως η διαγραφή
του χρέους για να δούμε ακόμη και την στοιχει-
ώδη βελτίωση της ζωής μας.

Θα πρέπει να είμαστε δυνατοί και οργανωμέ-
νοι μέσα στους χώρους δουλειάς για να επι-
βάλλουμε αυτή την προοπτική. Γι’ αυτό για
εμάς, από τα πρωταρχικά ζητήματα είναι η δη-
μιουργία εργοστασιακών επιτροπών. Όπου δεν
υπάρχουν να γίνει συνειδητή προσπάθεια να
δημιουργηθούν και να δυναμώσουν όπου υπάρ-
χουν στους χώρους δουλειάς. Το ζήτημα της
κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας έχει
μεγάλη σημασία και επι της ουσίας για διασφά-
λιση κεκτημένων αλλά και σαν βάση για επόμε-

νες κατακτήσεις.
Λόγω της κατάργησης

τους από τις μνημονιακές
κυβερνήσεις είδαμε μόνο
άσχημα αποτελέσματα και
αυθαιρεσίες από μεριάς
των εργοδοτών που μόνο
άσχημες καταστάσεις δη-
μιούργησαν και σε εμάς
τους ίδιους αλλά και στις
οικογένειες μας. Είναι λοι-
πόν μεγάλη μάχη να ξανα-
κερδίσουμε συλλογικές
συμβάσεις αλλά και να επι-
βάλλουμε την εφαρμογή
τους στην πράξη σε κάθε
μαγαζί. Και πάνω απ’ όλα
χρειάζεται να συνεχίσουμε
τον αγώνα για να γυρίσουν
όλοι οι απολυμένοι στις δουλειές τους, να ανοί-
ξουν τα κλειστά εργοστάσια να σταματήσει το
σαράκι της ανεργίας ή της απλήρωτης εργα-
σίας που βασανίζει χιλιάδες συναδέλφους”.

Η Πρωτοβουλία Γένοβα Λιθογράφων στις

εκλογές του 2012, εξέ-
λεξε σύνεδρο στο συ-
νέδριο της ομοσπον-
δίας και στο συνέδριο
του Εργατικού Κέντρου
Αθήνας όπου συμμετεί-
χε στην παράταξη της
Αγωνιστικής Ταξικής
Ενότητας, την παράτα-
ξη που στηρίζεται κυ-
ρίως από τις δυνάμεις
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στον
ιδιωτικό τομέα. Μάλι-
στα εκλεγμένος λιθο-
γράφος με την Πρωτο-
βουλία Γένοβα συμμε-
τέχει και στην διοίκηση
του ΕΚΑ ως μέλος της
ΑΤΕ. Τα μέλη της

έχουν πρωτοστατήσει σε κάθε μάχη που ξε-
σπάει απένταντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία
όλα αυτά τα χρόνια, τόσο στα τυπογραφεία
όσο κι ως αλληλέγγυοι στις μάχες των υπολοί-
πων κομματιών της εργατικής τάξης.

ΑΔΕΔΥ Διαγράψτε το χρέος

ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΙ

ΜΕΤΡΟ

ΟΤΕ

ΠΕΝΕΝ
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Σε νέα συνέλευση καλεί και ο
Συντονισμός Ενάντια στα Κλει-

σίματα και τις Διαθεσιμότητες,
προκειμένου να συζητηθούν οι
εξελίξεις και να οργανωθούν τα
επόμενα αγωνιστικά βήματα. Η συ-
νέλευση θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 3 Μάρτη, στις 6μμ, στο Ερ-
γατικό Κέντρο Αθήνας. 

Ξ
εκίνησε την Τρίτη 24/2, η δια-
δικασία συναντήσεων μεταξύ
του Ν.Παππά, υπουργού Επι-

κρατείας και αρμόδιου υπουργού
για το ζήτημα της ΕΡΤ και εκπρο-
σώπων των εργαζομένων. Διαδοχι-
κές  συναντήσεις με εκπροσώπους
της ΠΟΣΠΕΡΤ, της ΠΟΕΣΥ και της
ΕΡΤ3 βρίσκονταν σε εξέλιξη την
ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη
πήγαινε στο τυπογραφείο.

Εκκρεμούσε μέχρι την ώρα που
γράφονταν αυτές οι γραμμές, το
αίτημα δεκάδων εργαζομένων για
άμεση πραγματοποίηση πανελλα-
δικής συνέλευσης, προκειμένου να
συζητηθούν τα νέα δεδομένα και
να καθοριστούν τα επόμενα βήμα-
τα. Εν τω μεταξύ συνελεύσεις σε
μια σειρά τοπικές ΕΡΑ, πραγματο-
ποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέ-
ρες, κάνοντας σαφές το στίγμα
της διεκδίκησης των επί 20 μήνες
αγωνιζόμενων εργαζομένων. 

“Η βιωμένη εμπειρία της αυτο-
διαχείρισης με οριζόντιες εργασια-
κές σχέσεις ίσων προς ίσους, πρέ-
πει να αποτελέσει το μοντέλο λει-
τουργίας της επόμενης ημέρας”
τονίζουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ3
με ομόφωνο ψήφισμά τους, στις
17/2, ενώ δηλώνουν κάθετα έντονα
την ανησυχία τους για την “καθυ-

στέρηση στην κατάθεση ενός νομο-
σχεδίου που θα ανοίγει την ΕΡΤ, τις
διαρροές και τις αντιφατικές πλη-
ροφορίες στον Τύπο σχετικά με τις
προθέσεις της κυβέρνησης για την
«επόμενη ημέρα» και την συνέχιση
της εκπομπής προγράμματος από
το μόρφωμα της ΝΕΡΙΤ”. Στο ίδιο
ψήφισμα διεκδικούν να επιστρα-
φούν στην ΕΡΤ άμεσα οι συχνοτή-
τες και οι πομποί που βρίσκονται
ακόμα στην κατοχή του της ΝΕΡΙΤ.
Σε νέα συνέλευση καλούν την Τε-
τάρτη 25/2 στις 6μμ στην ΕΡΤ3.

“Διαφωνούμε κάθετα με την νε-

οεκφραζομενη κυβερνητική άποψη
για λειτουργία της νέας ΕΡΤ από
μηδενική βάση”αναφέρει μεταξύ
άλλων η απόφαση της ΕΡΑ Βόλου,
μετά από συνέλευση που πραγμα-
τοποίησε στις 18/2.

“Οι αγώνες μας δεν μηδενίζον-
ται. Λέμε ΟΧΙ στην αξιολόγηση.
Έχουμε αξιολογηθεί από τον ελλη-
νικό λαό και μάλιστα με άριστα.
Άριστα στην δύναμη, την υπομονή,
την αξιοπρέπεια, την αντοχή, τις
αρχές, τον αγώνα, την αλληλεγ-
γύη, το πείσμα, την συνέπεια, και
άλλα πολλά” συνεχίζει.

Σε παρόμοιο μήκος κύματος και
οι εργαζόμενοι της ΕΡΑ Θεσσα-
λίας (Λάρισσα, Τρίκαλα, Καρδί-
τσα), οι οποίοι μετά από συνέλευ-
σή τους στις 19/2, δηλώνουν ότι
συνεχίζουν τον αγώνα διεκδικών-
τας: “Άμεση επαναλειτουργία της
ΕΡΤ με όλες τις δομές της. Άμεση
επαναπρόσληψη όλων των αγωνι-
ζόμενων εργαζόμενων με εργασια-
κές σχέσεις πλήρους απασχόλη-
σης και με πλήρη εργασιακά δι-
καιώματα ως συνέχεια της 11ης
Ιουνίου 2013. Καταβολή των δε-
δουλευμένων και των ασφαλιστι-
κών εισφορών του πολύμηνου
αγώνα μας. Υπογραφή συλλογικών
συμβάσεων εργασίας με απόλυτη
αναγνώριση της προϋπηρεσίας”
και συνεχίζουν, ”οι περιφερειακοί
σταθμοί της ΕΡΑ έχουν ρόλο και
φωνή. Αυτή η φωνή πρέπει να δια-
τηρηθεί στη διαμόρφωση της επό-
μενης μέρας για την ΕΡΤ και αυτό
αποτυπώνεται με τη ανάγκη συμ-
μετοχής τους στα όργανα λήψης
των αποφάσεων. Ο αγώνας των 20
μηνών και η εμπειρία της αυτοδια-
χείρισης μας δείχνουν το δρόμο
της επόμενης ημέρας για μία ΕΡΤ
ανοιχτή στο λαό. Σε αυτό τον διά-
λογο η περιφέρεια πρέπει να συνε-
χίσει να έχει φωνή γιατί αυτό ζητά-
ει η κοινωνία”.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με 24
ωρη απεργία την Πέμπτη 26/2, οι εργαζόμενοι
στην ιδιωτική κλινική Κυανούς Σταυρός. Οι ερ-
γαζόμενοι απαιτούν την καταβολή των δεδου-
λευμένων που εκτείνονται από 12 έως 18 μήνες.
Παράλληλα δείχνουν έτοιμοι να αποκρούσουν
τυχόν κλείσιμο της κλινικής, σύμφωνα με τη φη-
μολογία που είχε κυκλοφορήσει τις προηγούμε-
νες εβδομάδες.

Η 24ωρη απεργία αποτελεί βήμα κλιμάκωσης
απ'την μία και απόδειξη ότι όλος αυτός ο κό-
σμος που κατάφερε να αναδείξει την αριστερά
πρώτη δύναμη στις εκλογές και να διαλύσει,
την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, καταλαβαί-
νει πολύ γρήγορα ότι θα χρειαστεί να συνεχίσει

τους αγώνες για να μην μείνουν οι προσδοκίες
του στα μισά του δρόμου. Πρίν 10 μέρες περί-
που οι εργαζόμενοι του Κυανού Σταυρού το κα-
τάλαβαν αυτό από πρώτο χέρι όταν επιχείρη-
σαν να συναντηθούν με τον υπουργό Εργασίας
Πάνο Σκουρλέτη. Ο υπουργός τους παρέπεμψε
στον γραμματέα του που τους διαβεβαίωσε για
την διερεύνηση της υπόθεσης με κάθε 'νόμιμο
τρόπο'.

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στην κλινική Νέ-
ον Αθήναιον όπου την ίδια μέρα θα πραγματο-
ποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας από το Σω-
ματείο Προσωπικού στην Ιδιωτική Υγεία. Στους
εργαζόμενους οφείλονται δεδουλευμένα 10
έως 18 μηνών και προσανατολίζονται στην κα-

τεύθυνση των κινητοποιήσεων προκειμένου να
πάρουν τα χρήματά τους έχοντας βαρεθεί πλέ-
ον τις υποσχέσεις της διοίκησης και τις εκκλή-
σεις της για υπομονή.

Τώρα είναι η ώρα να δικαιωθούν όλοι οι ερ-
γαζόμενοι στις πλάτες των οποίων πλούτισαν
τα αφεντικά στην ιδιωτική υγεία, με την διάλυση
των δημόσιων νοσοκομείων, το κλείσιμο των
ΕΟΠΥΥ και την κατάργηση των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας. Ο συντονισμός και η ορ-
γάνωση αυτών των χώρων καθώς και η προκή-
ρυξη 24ωρης απεργίας σε όλη την ιδιωτική
υγεία από την ΟΣΝΙΕ πρέπει να είναι ο στόχος
για το επόμενο διάστημα.

Κώστας Πολύδωρος

Να συνεχίσουν τη μάχη διατηρώντας την κα-
τασκήνωση - κέντρο αγώνα στην Καραγιώργη
Σερβίας, αποφάσισαν οι καθαρίστριες του
υπ.Οικονομικών σε μία από τις πιο κρίσιμες
συνελεύσεις του πολύμηνου αγώνα τους.

Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε την Τριτη
24/2 και είχε προηγηθεί η νέα αναβολή που
έδωσε ο Άρειος Πάγος στην εκδίκαση της υπό-
θεσής τους  Η νέα ημερομηνία εκδίκασης προσ-
διορίστηκε για τις 13 Οκτώβρη. Όπως τόνιζαν
πολλές από τις αγωνίστριες πριν ξεκινήσει η συ-
νέλευση, “οι δεσμεύσεις υπάρχουν και οι υπο-
σχέσεις έχουν δοθεί. Παρ'όλα αυτά η δικαίωση
θα έρθει όταν επαναπροσληφθούμε όλες κανο-
νικά. Μέχρι τότε ο αγώνας συνεχίζεται”.

Σε συνεδρίαση οργάνωσης των επό-
μενων αγωνιστικών βημάτων στην
Υγεία, καλεί το Συντονιστικό των Νοσο-
κομείων, την Δευτέρα 2/3, στις 7μμ, στο
αμφιθέατρο του Αγ.Σάββα. Η Εργατική
Αλληλεγγύη μίλησε με τον Κώστα Κατα-
ραχιά, γραμματέα του σωματείου εργα-
ζομένων στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας:

“Πάμε να συνεχίσουμε τον αγώνα που
έχουμε ξεκινήσει όλο το προηγούμενο
διάστημα. Πρέπει να υλοποιηθούν τα αι-
τήματα του κόσμου που πάλεψε ενάντια
στη διάλυση της δημόσιας Υγείας. Αυ-
τοί οι αγώνες έπαιξαν ρόλο στο να πέ-
σει η μισητή κυβέρνηση των Σαμαροβε-
νιζέλων και πρέπει να δικαιωθούν. Δεν
υπάρχει περιθώριο για αναμονή. Μπαί-
νουμε λοιπόν μπροστά κι οργανώνουμε
τη συνέχεια. Εμείς οι υγειονομικοί του
Νυστεριού, αλλά και όλοι όσοι συμμετέ-
χουμε στο Συντονιστικό των Νοσοκομεί-
ων, έχουμε έναν πολύ κρίσιμο ρόλο να
παίξουμε όπως κρίσιμος ήταν και ο ρό-
λος που παίξαμε μέχρι τώρα, με τη δρά-
ση μας μέσα στα συνδικάτα και τους
χώρους δουλειάς. Πάμε για γύρο συνε-
λεύσεων σε όλα τα νοσοκομεία με πρό-
ταση για κινητοποίηση το πρώτο δεκα-
πενθήμερο του Μάρτη, έξω από το
υπουργείο Υγείας. 

Διεκδικούμε προσλήψεις, χρηματοδό-
τηση, άνοιγμα των νοσοκομείων και των
πρωτοβάθμιων δομών (ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ κλπ)
που κλείσανε και ξήλωμα κάθε αντιυγει-
ονομικής επίθεσης του προηγούμενου
διαστήματος.

Όπως αυτή που εξαπέλυσε ο Βορίδης
τελευταία στιγμή, προεκλογικά, ενάντια
στους ειδικευόμενους γιατρούς. Πέρα-
σε τροπολογία που έλεγε ότι οι ειδι-
κευόμενοι που παίρνουν την ειδικότητα
δεν συνεχίζουν να εργάζονται κι απο-
λύονται. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, η
απόλυση των οποίων θα αφήσουν τα νο-
σοκομεία χωρίς γιατρούς. Αυτή τη στιγ-
μή δίνεται ένα εξάμηνο παράταση
στους γιατρούς να συνεχίσουν, αλλά εί-
ναι μια απόφαση στα μισά του δρόμου.
Πρέπει οι γιατροί να μείνουν στα νοσο-
κομεία και να γίνουν κι όλες οι προσλή-
ψεις για τις οποίες μιλούν τα συνδικάτα.
5.000 γιατροί και 20.000 νοσηλευτές
χρειάζονται να προσληφθούν προκειμέ-
νου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες
στα νοσοκομεία”. 

Εκλογοαπολογιστική συνέλευση πραγματο-
ποίησαν οι οδηγοί της ΕΘΕΛ την Τρίτη 24 Φλε-
βάρη στο ΣΕΦ, ενώ ταυτόχρονα είχε κηρυχθεί
4ωρη στάση εργασίας για να διευκολυνθεί η
συμμετοχή στη συνέλευση. 

Η ΔΑΚΕ και η ΠΑΣΚΕ, που αποτελούν την
ηγεσία, προσπάθησαν να επικεντρώσουν τη
συζήτηση στα μεταξύ τους αλληλοκαρφώματα
την ίδια ώρα που εκκρεμεί η υπογραφή της
συλλογικής σύμβασης.

“Οι φετινές εκλογές είναι πολύ σημαντικές,
γιατί έχουμε όλη αυτή την αλλαγή στο κεντρι-
κό σκηνικό. Όμως χρειάζεται να επικεντρωθού-
με στο ότι πρέπει να παλέψουμε να πάρουν πί-
σω όλους τους μνημονιακούς νόμους”, μας
δήλωσε ο Δημήτρης Πιστολής, οδηγός από
τον Πειραιά. “Μόνο έτσι θα μπορέσουν να

έχουν μια κάποια νίκη οι εργαζόμενοι. Και οι
νόμοι ανατρέπονται σε ένα χώρο μόνο, στο
δρόμο. Όλες οι απολύσεις που γίνανε την τε-
λευταία τριετία ήταν ντυμένες με το πρόσχημα
της εξυγίανσης των εταιρειών. Όμως εγώ δε
μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται η εξυγίανση
να απαιτεί μόνο απολύσεις εργαζομένων και οι
Διοικήσεις να μένουν ατιμώρητες στη θέση
τους. Τέτοιος «διάλογος» δε μπορεί να υπάρ-
ξει. Άρα εννοείται πως χρειάζεται να οργανώ-
σουμε βήματα για να ξαναγυρίσουν οι συνά-
δελφοι που απολύθηκαν. Και πρέπει να εξα-
σφαλίσουμε πως οι προσλήψεις θα είναι με
τους παλιούς μισθούς. Όχι να προσληφθούν
νέοι άνθρωποι τσάμπα κι αυτό να κατεβάσει
και τους ήδη κομμένους μισθούς μας. Εμένα
για παράδειγμα μου έχει κοπεί το 40%. Αυτή η
πραγματικότητα δε μπορεί να υπάρξει. Μπο-
ρούμε να την ανατρέψουμε και θα το κάνου-
με”. 

Συνεχίζουν 
οι καθαρίστριες

ΕΘΕΛ

ΚΥΑΝΟYΣ ΣΤΑΥΡOΣ-ΑΘHΝΑΙΟΝ Κλιμάκωση

ΕΡΤ Ανοιχτή με τους
όρους των εργαζομένων

Συντονιστικό
Νοσοκομείων
Νέα
συνέλευση



Η
δεξιά στην Γερμανία παίρνει μια καινούρ-
για μορφή, τόσο στη Βουλή όσο και στους
δρόμους. Στα δεξιά του CDU (Χριστιανο-

δημοκράτες) υπάρχει η ίδρυση της «Εναλλακτική
για την Γερμανία», AfD με τα νεοφιλελεύθερα
συνθήματα ενάντια στις διασώσεις τραπεζών κα-
τά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης. Χρησιμο-
ποιώντας ρατσιστικές εκλογικές καμπάνιες που
στόχευαν τους Μουσουλμάνους και τους πρό-
σφυγες, το κόμμα κέρδισε ανάμεσα στο 10% -
12% το περασμένο φθινόπωρο στην Θουριγκία,
το Βραδεμβούργο και την Σαξωνία. Η άνοδος της
ΑfD στις δημοσκοπήσεις έχει σταματήσει μετά την
εμφάνιση του αντιρατσιστικού κινήματος ενάντια
στο Pegida. Στο Αμβούργο μπήκε πρώτη φορά
στο κοινοβούλιο του δυτικογερμανικού ομοσπον-
διακού κράτους. 

Ακόμα πιο δεξιά από την AfD, η φασιστική δεξιά
βιώνει επιτυχία και στους δρόμους. Στο τέλος του
Οκτωβρίου του 2014, οι «Χούλιγκανς ενάντια στον
Σαλαφισμό» ή HoGeSa, μια συλλογικότητα ναζι-
στικών ομάδων και δεξιών οπαδών του ποδοσφαί-
ρου, οργάνωσαν την μεγαλύτερη ναζιστική πο-
ρεία στη Δρέσδη από το 2011, με 5 χιλιάδες συμ-
μετέχοντες, προσπαθώντας να υποκινήσουν το μί-
σος κατά του Ισλάμ. Οι διαδηλώσεις της HoGeSa
αρχικά έλκυαν τον σκληρό πυρήνα των ναζί, γεγο-
νός που ήταν καθαρό εξαιτίας των βίαιων επεισο-
δίων που συνέβαιναν, τα οποία προκαλούσαν αρ-
νητικές αντιδράσεις.  

Το Pegida, «Ευρωπαίοι πατριώτες ενάντια στον
εξισλαμισμό της Δύσης», είχε μια διαφορετική
προσέγγιση. Προσπάθησε να παρουσιαστεί λιγό-
τερο ναζιστικό και περισσότερο ως πρωτοβουλία
πολιτών, για να κερδίσει ευρύτερη απήχηση και
να κινητοποιήσει την γενικότερη επικρατούσα δυ-
σαρέσκεια για το πολιτικό σύστημα και τους φό-
βους της κοινωνικής περιθωριοποίησης με στόχο
να τα στρέψει ενάντια στους Μουσουλμάνους και
τους πρόσφυγες. Στη Δρέσδη, στις διαδηλώσεις
του πριν από μερικές εβδομάδες, το Pegida μά-
ζευε μέχρι και 25 χιλιάδες στους δρόμους. Την
ίδια στιγμή, ναζί και ακρoδεξιοί λαϊκιστές σε όλη
τη χώρα άρπαξαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν
παρακλάδια του Pegida. 

Μαζικές διαδηλώσεις

Παρόλα αυτά, το Pegida και άλλα ακροδεξιά κι-
νήματα δεν έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν το
σοκ που ακολούθησε με την επίθεση στο Charlie
Hebdo και το εβραϊκό σούπερ-μάρκετ. Ήταν οι
μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στο Pegida και για
μια εξωστρεφή κοινωνία που επηρέασαν το πολι-
τικό κλίμα. Άνθρωποι διαδήλωσαν σε πολυάριθ-
μες πόλεις μέχρι τα Χριστούγεννα και στις 5 Γενά-
ρη, πριν από την επίθεση στο Παρίσι.

Στις 12 Γενάρη-μετά την επίθεση-περίπου 100
χιλιάδες βρέθηκαν στους δρόμους πανεθνικά. Σε
καθαρούς αριθμούς, ήταν η μεγαλύτερη αντιρα-
τσιστική κινητοποίηση εδώ και πολύ καιρό. Οι
Μουσουλμανικές Ενώσεις δεν αφέθηκαν να
μπουν στην γωνία και κάλεσαν τους Γερμανούς
πολιτικούς να οργανώσουν μια ολονυχτία ενάν-
τια στο μίσος και τη βία έξι μέρες μετά τις
επιθέσεις στο Παρίσι. Στην εκδήλωση, η
Μέρκελ είπε ότι το «Ισλάμ είναι μέρος
της Γερμανίας».   

Οι μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώ-
ρα δημιούργησαν μια διάσπαση στο
Pegida ανάμεσα στους σκληρο-
πυρηνικούς ναζί και τους «συνο-
δοιπόρους» τους. Η λαϊκίστικη
δεξιά τερμάτισε τη σχέση
της με το ανοιχτά ακροδε-

ξιό ναζιστικό παρακλάδι Legida στην Λειψία, όπως
και με τον ηγέτη του Pegida, Λουτζ Μπάχμαν που
αποκαλύφθηκε σαν συμπαθών του Χίτλερ. Η απο-
χώρηση της «AfD πτέρυγας» από το Pegida και η
μετέπειτα δημιουργία της πρωτοβουλίας «Άμεση
Δημοκρατία για την Ευρώπη» απέτυχε, με την
πρώτη της πορεία να μαζεύει 200 με 500 συμμετέ-
χοντες. Το κίνημα του Pegida έχει αδυνατίσει με
την διάσπαση. Στις πιο πρόσφατες διαδηλώσεις,
μόνο περίπου δυο χιλιάδες κατέβηκαν στους δρό-
μους για να ακούσουν ανοιχτά ακροδεξιούς ομιλη-
τές. Στη δεύτερη διαδήλωση στις 16 Φλεβάρη, την
Δευτέρα μετά την επέτειο του βομβαρδισμού της
Δρέσδης, που καπηλεύεται από τους ναζί κάθε
χρόνο, παρόλα αυτά, 4 χιλιάδες συμμετείχαν. 

Η απειλή του ρατσισμού δεν έχει εξαφανιστεί
με την εξασθένιση του Pegida –το τελευταίο είναι
απλά η κορυφή του παγόβουνου με τον αντι-μου-
σουλμανικό ρατσισμό και την έχθρα για τους πρό-
σφυγες να παραμένουν διαδεδομένα. Το Pegida
επίσης έδρασε σαν προωθητικό για την ριζοσπα-
στικοποίηση της δεξιάς: οι βίαιες επιθέσεις ενάν-
τια στους Μουσουλμάνους και τους πρόσφυγες
έχουν αυξηθεί κατά 130% σε όλη την Γερμανία
μετά τις πορείες του Pegida.      

Στη Γερμανία, το κύμα του ρατσισμού ενάντια
στους Μουσουλμάνους μετά την 11η Σεπτέμβρη
του 2001 έχει καθοδηγηθεί σε μεγάλο βαθμό από
εμπρηστικούς λόγους όπως του Τίλο Σάραζιν,

ενός σοσιαλδημοκράτη, πρώην Γερουσιαστή για
τα Οικονομικά στο Βερολίνο και μέλος της

Εκτελεστικής Επιτροπής της Ντόιτσεμπανκ,
ο οποίος έγραψε ένα αντι-μουσουλμανικό
ρατσιστικό βιβλίο που έχει πουλήσει πολλά
αντίτυπα. Επίσης, φιλελεύθεροι όπως η

γνωστή φεμινίστρια Άλις Σβάρτσερ υπο-
στηρίζουν το Pegida επειδή θεω-
ρούν ότι το Ισλάμ είναι το βασικό
πρόβλημα. Αλλά δεν είναι το Ισλάμ

το πρόβλημα, ο ρατσισμός είναι!    
Δεν είναι αποδεκτό ότι πρό-

σφυγες και Μουσουλμάνοι δεν θα βγαίνουν στο
δρόμο στη Δρέσδη μια Δευτέρα απόγευμα επειδή
θα φοβούνται μια επίθεση που θα έχει προκληθεί
από το Pegida. Και δεν είναι αποδεκτό, όπως μου
είπαν, γονείς να αλλάζουν γλώσσα και να μιλούν
γερμανικά αν τα παιδιά τους μιλήσουν στα Αραβι-
κά μέσα στο τραμ, επειδή φοβούνται να αναγνω-
ριστούν ως Άραβες ή Μουσουλμάνοι.  

Ρίσκο

Η χρησιμοποίηση και η υποκίνηση του αντι-μου-
σουλμανικού ρατσισμού θα συνεχιστεί. Υπάρχει
το ρίσκο νέων εξάρσεων. Παρόλο που η άρχουσα
τάξη έχει σε μεγάλο βαθμό αναγκαστεί να κρατή-
σει μια κριτική στάση ενάντια στο Pegida, συγκε-
κριμένα κομμάτια της επιμένουν να παίζουν με τη
φωτιά: ο Στάνισλαβ Τίλιχ, ο συντηρητικός Πρωθυ-
πουργός της Σαξωνίας πρόσφατα δήλωσε ότι το
Ισλάμ δεν ανήκει στην Σαξωνία.  

Η προθυμία κάποιων από την κυρίαρχη τάξη να
παίξουν το χαρτί του ρατσισμού συνεχίζεται. Ο
πόλεμος «ενάντια στην τρομοκρατία» και ο πόλε-
μος ενάντια στο Ιράκ διατηρεί την απειλή των
τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη. Ο πόλε-
μος στο Ιράκ είναι αυτός που προμηθεύει φρέ-
σκια ώθηση στο Ισλαμικό Κράτος και τους συμμά-
χους του. 

Από πολιτική άποψη, το κίνημα ενάντια στο Pe-
gida αντιπροσωπεύει τεράστια πρόοδο. Την ίδια
στιγμή, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να δη-
μιουργήσουμε διεθνείς συμμάχους για να αντιμε-
τωπίσουμε την άκρα δεξιά. 

Τα επόμενα βήματα για το αντι-Pegida κίνημα
είναι τώρα τα ακόλουθα: συνεχείς τοπικές κινητο-
πoιήσεις όπου το Pegida και τα παρακλάδια του
εμφανίζονται. Στις 28 Φλεβάρη έχουμε μια κεντρι-
κή διαδήλωση για τα δικαιώματα των προσφύγων
στην Δρέσδη. Δεν αφήνουμε τους δρόμους στους
ρατσιστές! Τέλος, θα έχουμε αποκεντρωμένη
δράση στις 21 Μάρτη, την διεθνή μέρα ενάντια
στο ρατσισμό. Μπορούμε να μάθουμε πολλά ο
ένας από τον άλλο. Σας εύχομαι επιτυχία στις κι-
νητοποιήσεις σας. Μαζί μπορούμε να σταθούμε
απέναντι στην Ισλαμοφοβία, τον Αντισημιτισμό και

το Φασισμό στην Ευρώπη.
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Π
άνω από 400 άτομα
συμμετείχαν στο συνέ-
δριο της Κίνησης Unite

Against Fascism που έγινε
στο Λονδίνο το περασμένο
Σάββατο. Ομιλητές από όλη
την Ευρώπη  έκαναν εισηγή-
σεις σε εργαστήρια και ολο-
μελειακές συζητήσεις κατά τη
διάρκεια της μέρας και ανέ-
δειξαν τη σημασία της οργά-
νωσης της 21 Μάρτη. 

Το κάλεσμα για πλατειές κι-
νητοποιήσεις στην Ευρώπη
ξεκίνησε από τους αντιφασί-
στες της Ελλάδας. Ο Νάσος
Ηλιόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ
και ο Πέτρος Κωνσταντίνου
από την ΚΕΕΡΦΑ μίλησαν και
οι δύο για την απειλή της Χρυ-
σής Αυγής στην Ελλάδα. Ο
Πέτρος είπε ότι «οι Ναζί  είναι
η κληρονομιά της ρατσιστικής
πολιτικής ενάντια στους μετα-
νάστες. Η διεθνής κινητοποί-
ηση είναι πολύ σημαντική για
να βάλουμε τέλος στο ρατσι-
σμό. Θα αντισταθούμε στην
λιτότητα και στο ρατσισμό
ταυτόχρονα». 

Η πάλη ενάντια στο ρατσι-
σμό στο δρόμο προς τις γενι-
κές εκλογές της Βρετανίας
ήταν το θέμα του σεμιναρίου
«Παλεύοντας το Ukip». Η βου-
λευτής των Εργατικών Diane
Abbott επιτέθηκε στη στάση
που κρατούν κάποιοι μέσα
στους Εργατικούς, να τρέ-
χουν πίσω από το ρατσισμό
του Ukip. 

Eνότητα

«Τίποτα δεν έχουμε να κερ-
δίσουμε με το να μετακινη-
θούμε στα δεξιά στο ζήτημα
της μετανάστευσης» είπε ο
Weyman Bennett, συντονι-
στής του  UAF, στην Ολομέ-
λεια με θέμα «Ενότητα ενάν-
τια στην Ισλαμοφοβία, τον Αν-
τισημιτισμό και το φασισμό-
μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι,
την Κοπεγχάγη και το Chapel
Hill». Είπε ότι οι αντιρατσιστές
έχουν την ευκαιρία να διαμορ-
φώσουν την συζήτηση στο
δρόμο για τις εκλογές. «Στις
21 Μάρτη χρειάζεται να πά-
ρουμε τους δρόμους για να
το πετύχουμε αυτό. Έξι εβδο-
μάδες πριν τις εκλογές ο κα-
θένας έχει να παίξει ρόλο και
να διαμορφώσει τις εξελίξεις.
Ας σιγουρέψουμε ότι οι δρό-
μοι των πόλεων της Ευρώπης
θα είναι γεμάτοι από αντιρα-
τσιστές και αντιφασίστες που
θα στείλουν αυτό το μήνυμα».  

Βασικά σημεία της εισήγησης
της Christine Buchholz, βουλευτή
του Die Linke της Γερμανίας 
στο συνέδριο του  UAF 

Το κίνημα στην Γερμανία

Συνέδριο του Unite Against Fascism στο Λονδίνο
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Πραγματοποιήθηκε την Τε-
τάρτη 18 Φλεβάρη στο
Εργατικό Κέντρο Θεσσα-

λονίκης ανοιχτή σύσκεψη για την
συνδιοργάνωση της διεθνούς μέ-
ρας δράσης ενάντια στο ρατσι-
σμό και το φασισμού στις 21
Μάρτη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο
πρόεδρος των εργαζόμενων του
ΨΝΘ, εκπρόσωπος του συλλό-
γου εργαζομένων ΟΚΑΝΑ, εκ-
πρόσωποι του συλλόγου Αλβα-
νών μεταναστών «Μητέρα Τερέ-
ζα» και του ελληνοαλβανικού
συλλόγου εργαζομένων και φί-
λων Θεσσαλονίκης «Πρόοδος»,
της lgbt συλλογικότητας Silvia
Rivera-ThessPride, του Αντιφασι-
στικού Πυρήνα Θεσσαλονίκης,
της δημοτικής παράταξης «Γει-
τονιές σε Δράση». Ψηφίσματα
συμμετοχής στη διοργάνωση
εξέδωσαν επίσης η Γ’ ΕΛΜΕ

Θεσσαλονίκης, το σωματείο της
Κόκα-Κόλα, οι εργαζόμενοι της
ΕΡΤ-3, οι Σχολικοί Φύλακες Θεσ-
σαλονίκης, ενώ τη στήριξη του
έχει δηλώσει και το Εργατικό
Κέντρο της πόλης.

Μετά την συζήτηση και ανταλ-
λαγή απόψεων σχετικά με τα
ανοιχτά μέτωπα και τα αιτήματα
του αντιφασιστικού-αντιρατσιστι-
κού κινήματος συμφωνήθηκε η
έκδοση κοινής αφίσας με την
υπογραφή όλων των συλλογικο-
τήτων που θα στηρίξουν τόσο τη
συγκέντρωση στο Αγ. Βενιζέλου
στη 1μμ όσο και τη συναυλία
που θα ακολουθήσει στις 4μμ
έξω από το κτίριο της αυτοδια-
χειριζόμενης ΕΡΤ-3. 

Παρέμβαση θα πραγματοποι-
ηθεί επίσης τη Δευτέρα 2 Μάρτη
στο Δημοτικό Συμβούλιο της πό-

λης των εβραίων και των προ-
σφύγων για να στηρίξει όπως και
πέρσι τη διεθνή μέρα δράσης.

Στην ίδια τη συγκέντρωση
εκείνης της μέρας, πέρα από το
χαιρετισμό που θα απευθύνουν
όλες οι συλλογικότητες και τα
σωματεία, θα παρουσιαστεί σύν-
τομο θεατρικό από μέλη της
ΚΕΕΡΦΑ και μετανάστες. Σύμ-
φωνη ήταν επίσης η γνώμη
όλων, η διαδήλωση να κατευθυν-
θεί προς τα γραφεία της εγκλη-
ματικής ναζιστικής οργάνωσης
της Χρυσής Αυγής.

Τις επόμενες μέρες πραγματο-
ποιούνται σε μια σειρά γειτονιές
και χώρους ανοιχτές εκδηλώσεις
με συμμετοχή ομιλητών από του
παραπάνω φορείς με στόχο τη
μαζική κινητοποίηση των εργαζό-
μενων και της νεολαίας της πό-
λης για τις 21 Μάρτη.

ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης 

Κινητοποίηση στις 21 Μάρτη αποφάσισε και η
Πρωτοβουλία Ενάντια στη Φασιστική Απειλή Κύ-
πρου,  που πραγματοποίησε σύσκεψη οργανώσεων
και αντιφασιστών την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου για
την οργάνωση της κινητοποίησης, με στόχο να δώ-
σει την κόντρα ενάντια στη φασιστική κυπριακή ορ-
γάνωση ΕΛΑΜ αλλα και ενάντια στην εκστρατεία
ισλαμοφοβίας που αναπτύσσεται σε όλη την Ευρώ-
πη. 

“Το ΕΛΑΜ, με αφορμή τις δολοφονικές επιθέσεις
στο Παρίσι, κηρύττει την «κατάρρευση» της πολυ-
πολιτισμικότητας και των πολυφυλετικών κοινω-

νιών, και κρούει τον «κώδωνα κινδύνου από το ξέ-
φραγο αμπέλι για κάθε μετανάστη που κατάντησε
η Κύπρος ", αναφέρει το κάλεσμα στη σύκεψη. “Αυ-
τή την περίοδο το ΕΛΑΜ κρατεί χαμηλούς τόνους
όσον αφορά τη δράση του στο δρόμο (επιθέσεις,
πορείες στρατιωτικού τύπου) και παίζει τον αντισυ-
στημικό του ρόλο. Διοργανώνει «αξιοπρεπείς»  δια-
δηλώσεις ενάντια στις τράπεζες, ενάντια στη δια-
φθορά κλπ ενώ ταυτόχρονα δουλεύει συστηματικά
κτίζοντας βάσεις μέσα στα σχολεία.

Με αυτή την τακτική προσπαθεί να δημιουργήσει
εκλογικό ακροατήριο που θα του ανοίξει το δρόμο
για να μπει στη Βουλή. Σε αυτή τη συγκυρία βρι-
σκόμαστε προχωρώντας προς την 21η Μαρτίου”. 

ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕ-ΔΟΥ, Σωματείο Εργαζομένων
Ιντρακόμ, Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων ΕΚΠΑ, 

Α' ΕΛΜΕ, Γ' ΕΛΜΕ, ΣΤ' ΕΛΜΕ, Ζ' ΕΛΜΕ, Σωματείο Εργαζομένων Αγλαϊα Κυριακού,
ΕΚΘ, Σχολικοί Φύλακες Θεσσαλονίκης, Εργαζόμενοι ΕΡΤ-3, Σωματείο Εργαζομένων
Coca-Cola, ΨΝΘ, Εργαζόμενοι ΟΚΑΝΑ, Γ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, Σύλλογος
Δασκάλων Χανίων, ΕΛΜΕ Χανίων, Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος,
Ελληνομπαγκλαντεσιανό Επιμελητήριο, Κοινότητα Σενεγάλης, Κοινότητα
Νιγηριανών, Ένωση Αφρικανών Γυναικών, Generation 2.0, Σύλλογος Αλβανών
Μεταναστών «Μητέρα Τερέζα», Ελληνοαλβανικός Σύλλογος Εργαζομένων και
Φίλων Θεσσαλονίκης «ΠΡΟΟΔΟΣ», ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ,
Φιλοσοφική Ρεθύμνου, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, Δήμος
Βριλησσίων, Δήμος Νίκαιας-Ρέντη, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αθήνας

Εκδήλωση με θέμα «Πότε θα
οριστεί η δίκη της Χρυσής Αυ-
γής;», διοργάνωσε την Τετάρτη
18/2 η πρωτοβουλία κοινωνικών
δράσεων «ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ» (Οι-
κογένεια και φίλοι Παύλου Φύσ-
σα) στα πλαίσια των μηνιαίων
δράσεων που οργανώνει στις 18
κάθε μήνα. 

Η εκδήλωση που έγινε στο θέα-
τρο Χυτήριο, ξεκίνησε με την
προβολή του ντοκιμαντέρ «Φασι-
σμός Α.Ε.» και ακολούθησε συζή-
τηση με ομιλητές τον δημιουργό
του ντοκιμαντέρ Άρη Χατζηστε-
φάνου και τον Θανάση Καμπα-
γιάννη, δικηγόρο-μέλος της πρω-
τοβουλίας για την Πολιτική Αγω-
γή του Αντιφασιστικού Κινήματος. 

«Mετά από πολλές προβολές
του ντοκιμαντέρ νομίζω ότι η ση-
μερινή προβολή είναι η σημαντι-
κότερη», είπε ο Άρης Χατζηστε-
φάνου. «Η δίκη της Χρυσής Αυ-
γής είναι αναμφισβήτητα η μεγά-
λη μάχη που έχουμε να δώσουμε
όλοι μαζί, τις επόμενες εβδομά-
δες. Και σας το λέει ένας άνθρω-

πος που επιχειρηματολογεί πάν-
τα ότι αυτές οι μάχες δεν δίνον-
ται κυρίως σε νομικό επίπεδο.
Αυτή τη στιγμή αυτή είναι η μάχη
που έχουμε μπροστά μας και
εκεί πρέπει να ενώσουμε όλοι τις
δυνάμεις μας”. 

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης ενη-
μέρωσε για τις τελευταίες εξελί-
ξεις αναφορικά με τη δίκη και τό-
νισε: “Τα στοιχεία μπορεί να είναι
συντριπτικά αλλά προκειμένου
αυτή η δίκη να καταλήξει στο ότι
θα δικαστούνε οι Χρυσαυγίτες
χρειάζεται μία ολόκληρη δουλειά
μέσα και έξω από τα δικαστήρια.
Στη δίκη θα κληθούν να καταθέ-
σουν τα θύματα και όλοι οι μάρ-
τυρες. Δεν θέλουμε να μπαίνουν
μέσα σε μία αίθουσα γεμάτη
φουσκωτούς. Θέλουμε διαρκώς
κόσμο που να στηρίξει με τη φυ-
σική του παρουσία αυτή τη μάχη.
Θα χρειαστεί από την πλευρά
του αντιφασιστικού κινήματος

πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις
διαρκώς. Το ζήτημα της καταδί-
κης της Χρυσής Αυγής θα είναι
το κεντρικό στα συλλαλητήρια
που θα γίνουν στις 21 Μάρτη
στην παγκόσμια ημέρα κατά του
φασισμού και του ρατσισμού». 

Μετά τις εισηγήσεις έγινε πλού-
σια συζήτηση με τη συμμετοχή
των δικηγόρων της οικογένειας
Φύσσα, φίλων και συγγενών του
Παύλου, αλλά και μελών της
ΚΕΕΡΦΑ που στήριξαν την εκδή-
λωση. Όταν ο Λεωνίδας Κοντου-
δάκης μέλος της ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας
θύμισε τη δίκη Λαμπράκη στην
οποία ήταν μάρτυρας κατηγορίας,
τότε η Μάγδα Φύσσα, η μητέρα
του Παύλου, τόνισε συγκινημένη
ότι «μπορεί η θυσία του Λαμπρά-
κη να μην σταμάτησε το φασισμό
αλλά η θυσία του Παύλου χρει-
άζεται να τον σταματήσει».

Στο τέλος της εκδήλωση ανα-
κοινώθηκε η συμμετοχή του ΔΕΝ
ΞΕΧΝΑΜΕ στις 21 Μάρτη και η
συνέχεια των δράσεων της πρω-
τοβουλίας.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2, Δημαρχείο Νίκαιας, 6.30μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/2, 
Στέκι «Ρήξη και ανατροπή», 7μμ 
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/2, 
Στέκι «Εκτός των τειχών», 7μμ 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/2, 
Στέκι ΛαΪκής Συνέλευσης, 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/2, Εργατικό Κέντρο, 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/2, Ραγκαβή 69, 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3, Εργατικό Κέντρο, 7μμ

ΣΧΟΛΕΣ
ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2, αίθ Γ1,(3ος Όροφος), 2μμ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/2, αίθριο 2μμ
ΦΜΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/3, Χημικό, αιθ. Α1, 3μμ
ΑΣΚΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3, αίθ. Γραμμικού σχεδίου, 2μμ
ΠΑ.ΠΕΙ.
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 , αίθουσα τελετών, 2μμ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3, αιθ Α011, 3μμ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΕΕΡΦΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 
- ΤΑΥΡΟΥ - ΘΗΣΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26/2 Πολιτιστικό Κένρο Μελίνα
Μερκούρη (Ηρακλειδών 66 - Θησείο)
6.30μμ
Το αντιφασιστικό κίνημα μπροστά στη δίκη
της Χρυσής Αυγής
Ομιλητές: 
Δημήτρης Κοταρίδης, πρόεδρος Ε' ΕΛΜΕ,
Ιωάννα Μεϊτάνη, Ιδρυμα Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ, Τζαβέντ Ασλάμ, Πακιστανική Κοι-
νότητα Ελλάδας, Θανάσης Καμπαγιάννης,
ΚΕΕΡΦΑ, Πολιτική αγωγή στη δίκη της
Χ.Α., Δημήτρης Ψαρράς, δημοσιογράφος
ΚΕΕΡΦΑ ΔΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/3, 
Δημαρχείο Αμπελοκήπων, 11πμ
ΚΕΕΡΦΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/3 , Κτήριο ΕΡΤ-3, 7μμ
ΚΕΕΡΦΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3, Καφέ Ξενομπάτης
(Διστόμου 22, Χαριλάου), 7μμ

ΚΕΕΡΦΑ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3, Θόλος, 
(Πανεπιστήμιο), 6.30μμ
21 Μάρτη, παγκόσμιος ξεσηκωμός 
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό
ΚΕΕΡΦΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΒΥΡΩΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, Πουρναρούσα 
(Ευφράνωρος 10), 6.30μμ
21 Μάρτη, παγκόσμιος ξεσηκωμός 
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό
ΚΕΕΡΦΑ ΚΟΛΩΝΟΥ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3 
από τις 8μμ και μετά ΠΑΡΤΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΚΑΦΕ «ΠΛΑΤΩΝ» (Τριπόλεως 61
– παλιό τέρμα 51 – Ακαδημία Πλάτωνος)
• ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3 Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Αθήνας, Λένορμαν & Αλεξανδρείας 6.30μμ
21 Μάρτη, παγκόσμιος ξεσηκωμός ενάντια 
στο ρατσισμό και το φασισμό. Θα προηγηθεί
θεατρικό δρώμενο με ηθοποιούς
ΚΕΕΡΦΑ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ - 
ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
• ΠΕΜΠΤΗ 12/3 9.30μμ
Θέατρο ΣΗΜΕΙΟ (Χαρ. Τρικούπη 4 – πίσω
από το Πάντειο)
Παράσταση αφιερωμένη στις 21 Μάρτη ενάντια
στο ρατσισμό και τον φασισμό Under – κρυμμέ-
νες φωνές (σκηνοθεσία Νίκου Διαμαντή)
Θα ακολουθήσει παρέμβαση της ΚΕΕΡΦΑ και
συζήτηση στο ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ 3ΗΜΕΡΟ στο 
ASH IN ART (Ηρακλέους 10 - Νέος Κόσμος -
έναντι Μετρό ΦΙΞ) 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 7μμ
Συζήτηση: 21 Μάρτη, παγκόσμιος ξεσηκωμός
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό
• ΠΕΜΠΤΗ 19/3 8.30μμ, προβολή ταινίας
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/3 8.30μμ, προβολή ταινίας:
"Ο δικτάτορας" του Charlie Chaplin
Θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας καθόλη την
διάρκεια του 3ημέρου

Mέρες δράσεις στις σχολές
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/2, κτήριο ΜΑΧ, 2μμ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/3, διάδρομος, 12μ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3, διάδρομος, 12μ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/3, διάδρομος, 12μ
ΠΑ.ΠΕΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3, κεντρική είσοδος, 11πμ
ΤΕΙ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΡΙΤΗ 3/3, διάδρομος, 11πμ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3, διάδρομος, 11πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 26/2, 12μ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/2, 12μ

Ξεσηκωνόμαστε για τις 21Μάρτη
Στηρίζουν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΥΠΡΟΣ

“ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ”
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Το αντιρατσιστικό κίνημα

Το ψήφισμα 
της διαδήλωσης

Υπουργοί υπέρ
“εποπτευόμενης
ελευθερίας”!

Διαδηλώσεις ενάντια στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης έγιναν και σε άλ-
λες πόλεις. Ο Λάκης Κουτσίλας μας
έστειλε την παρακάτω ανταπόκριση
από τη Θεσσαλονίκη. 

«Αντιρατσιστικό συλλαλητήριο
διοργανώθηκε την Πέμπτη 19/2 στη
Θεσσαλονίκη. Στην Καμάρα το από-
γευμα με το μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ
απαιτήσαμε να κλείσουν η Αμυγδαλέ-
ζα και τα άλλα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης (τα ελληνικά Γκουαντανάμο),
να δοθούν άσυλο και στέγη στους
πρόσφυγες, νομιμοποίηση όλων των
μεταναστών, να γκρεμιστεί ο φρά-
χτης του αίσχους στον Έβρο, να τε-

λειώνουμε με την δολοφονική FRON-
TEX. Μαζί με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και συλ-
λογικότητες του αντιεξουσιαστικού
χώρου, πάνω από 600 άνθρωποι δια-
δηλώσαμε στο κέντρο της πόλης με
κατεύθυνση προς τα γραφεία της να-
ζιστικής Χρυσής Αυγής.

Ήταν μια πρώτη απάντηση για την
αυτοκτονία του Ναντίμ Μοχάμεντ
(13/2) στο κολαστήριο της Αμυγδαλέ-
ζας, του Σαγιέντ Μεχντί Αχμπαρί που
αφέθηκε να πεθάνει από φυματίωση

στο ίδιο στρατόπεδο (10/2), την αυτο-
κτονία του Φατά Αμπντούλ (11/2), στα
κρατητήρια της διεύθυνσης αλλοδα-
πών Θεσσαλονίκης. Δεν περιμένουμε
πότε θα αποφασίσει ο νέος υπουργός
να κλείσει αυτά τα ναζιστικά εκτρώ-
ματα. Συνεχίζουμε μαζί με τα συνδι-
κάτα, τις κοινότητες των μεταναστών,
όλο τον κόσμο του αντιρατσιστικού
και αντιφασιστικού κινήματος. 

Σε λιγότερο από ένα μήνα στις
21/3 το παγκόσμιο αντιρατσιστικό αν-

τιφασιστικό συλλαλητήριο είναι ο
επόμενος σταθμός. Μπορούμε ίσως
να φτάσουμε εκεί με κλειστά τα ρα-
τσιστικά στρατόπεδα και κερδισμένη
την ιθαγένεια για όλα τα παιδιά». 

Διαδήλωση έγινε στα Γιάννενα επί-
σης την Πέμπτη 19/2. «Στη διαδήλωση
συμμετείχαν 200 άτομα. Με πανό ήταν
εκεί η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το No
Passaran από τον αναρχικό χώρο. Ξε-
κινήσαμε από την Νομαρχία και περά-
σαμε από όλο το κέντρο των Ιωαννί-

νων. Στη διαδήλωση καλούσε με ψήφι-
σμα και ο Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής.
Στο πανό της ΚΕΕΡΦΑ συμμετείχαν και
μετανάστες από τη Σενεγάλη. Πολλοί
δήλωσαν συμμετοχή στην καμπάνια
για την παγκόσμια μέρα δράσης στις
21 Μάρτη, όπου θα κορυφωθεί η προ-
σπάθεια για να κλείσουν τα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης, να πάρουν χαρτιά
οι μετανάστες και άσυλο οι πρόσφυ-
γες» μας δήλωσε η Λουίζα Γκίκα.

Ο Παντελής Αποστολίδης μας μίλη-

σε για τις πρωτοβουλίες που πήραν
στην Ξάνθη. «Την ημέρα που γινόταν
η διαδήλωση στην Αθήνα, η ΚΕΕΡΦΑ
και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πραγματοποίησαν
παρέμβαση στην πόλη. Αρχικά, πήγα-
με στο χώρο που θα γινόταν συναυλία
λόγω των Αποκριών, κρεμάσαμε πανό
στην εξέδρα, μοιράσαμε την μαθητική
προκήρυξη της ΚΕΕΡΦΑ σε πολλούς
μαθητές. Στη συνέχεια μεταφερθήκα-
με στην πλατεία Ελευθερίας όπου
στήσαμε τραπεζάκι, υπήρχε μεγάλο
ενδιαφέρον και έντονη συζήτηση με
τον κόσμο που πέρναγε. Μαζέψαμε
υπογραφές για να δώσουμε συνέχεια
στην οργάνωση της 21 Μάρτη». 

Μ
ετά τις πρόσφατες δολοφονίες τριών μεταναστών στην Αμυγδαλέζα
και στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, την εξέγερση στην
Αμυγδαλέζα και την απάντηση του αντιρατσιστικού κινήματος με αφε-

τηρία το συλλαλητήριο που έγινε την περασμένη Πέμπτη στη βουλή, η κυβέρ-
νηση Τσίπρα -Καμμένου ανακοίνωσε μέσω των αρμόδιων αναπληρωτών
υπουργών, Γιάννη Πανούση και Τασίας Χριστοδουλοπούλου, μία σειρά μέ-
τρων σχετικά με τα κέντρα κράτησης. 

Ο Πανούσης είπε ότι «στόχος είναι σε 100 ημέρες να κλείσει η Αμυγδαλέ-
ζα» και στη συνέχεια είπε ότι αυτό θα γίνει σταδιακά γιατί αλλιώς «όλοι αυτοί
ξαφνικά θα βρεθούν ανεξέλεγκτοι στην Ομόνοια». Στη συνέχεια η Τ. Χριστο-
δουλοπούλου δήλωσε ότι ο στόχος είναι η αποσυμφόρηση και η βελτίωση
των συνθηκών της Αμυγδαλέζας.

Συγκεκριμένα οι δύο υπουργοί ανακοίνωσαν μία σειρά μέτρων όπως: «άμε-
ση απόλυση όσων τυχόν κρατούνται για χρονικό διάστημα πέραν των 18 μη-
νών, των ευάλωτων περιπτώσεων (οικογένειες, παιδιά, ασυνόδευτοι ανήλικοι,
έγκυες, θύματα βασανιστηρίων, ασθενείς, υπερήλικες), των αιτούντων άσυλο.
Για τους υπόλοιπους θα εφαρμοστεί ένα καθεστώς 'εποπτευόμενης ελευθε-
ρίας'. Στις περιπτώσεις όπου η κράτηση έχει διαρκέσει πέραν των 6 μηνών,
ταυτόχρονα με την έκδοση απόφασης εξάμηνης αναβολής απομάκρυνσης θα
υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής των εναλλακτικών της κράτησης περιοριστι-
κών μέτρων (υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοι-
κίας, δήλωση του τόπου κατοικίας κ.α.)». Για όλα αυτά «μια επιτροπή, που συ-
στήνεται, θα προχωρήσει σε επανέλεγχο όλων των φακέλων». 

Οι υποσχέσεις των αναπληρωτων υπουργων δεν μπορούν να ικανοποι-
ήσουν τα αιτήματα των προσφύγων και μεταναστών που ζητούν ελευθερία
για όλους, κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης, νομιμοποίηση και άσυ-
λο. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το γεγονός ότι τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης νομοθετήθηκαν από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ τον Γενάρη του 2011, άνοι-
ξαν από την κυβέρνηση Παπαδήμου και μαζικοποιήθηκαν από την κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΔΗΜΑΡ ταυτόχρονα με την εφαρμογή της επιχείρησης σκούπα
“Ξένιος Δίας”. Το ρατσιστικό πογκρόμ του “Ξένιου Δία” σήμαινε πρακτικά μα-
ζικές περιπολίες αστυνομικών (πολλές φορές παρέα με Χρυσαυγίτες) κυρίως
στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο να μαζέψουν στο σωρό χιλιάδες μετανά-
στες και πρόσφυγες με μοναδικό κριτήριο το χρώμα του δέρματός τους. 

Χωρίς χαρτιά

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης πρέπει να κλείσουν μόνο και μόνο γιατί είναι
προϊόν μίας κυβέρνησης Μπαλτάκων, που στοχοποίησε τους μετανάστες για
να παίξει το χαρτί του ρατσισμού και να κάνει πλάτες στη Χρυσή Αυγή. Οι με-
τανάστες και οι πρόσφυγες που κρατούνται δεν ήταν άστεγοι. Ήταν άνθρω-
ποι χωρίς χαρτιά που πιάστηκαν τα ξημερώματα, την ώρα που πήγαιναν για
το μεροκάματο, έγιναν μέσα σε μία μέρα κρατούμενοι και όσοι (τυχεροί) δεν
έχασαν τη ζωή τους έφτασαν να αρρωστήσουν και να σακατευτούν από τις
άθλιες συνθήκες κράτησης. 

Το μέτρο της «εποπτευόμενης ελευθερίας» είναι ένα μέτρο που εφαρμόζε-
ται σε ποινικούς κρατούμενους προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι φυλα-
κές. Είναι απαράδεκτο να εφαρμόζεται σε ανθρώπους που το μοναδικό τους
«έγκλημα» είναι η καταγωγή τους από κάποια χώρα έξω από την ΕΕ. Και είναι
δύο φορές απαράδεκτο να υπάρχουν φωνές από αντιρατσιστικές οργανώ-
σεις, όπως η δήλωση του Θανάση Κούρκουλα από την Κίνηση Απελάστε το
Ρατσισμό στο in.gr ότι: «με μία μέρα που θα δίνει το "παρών" ένας μετανά-
στης σε κάποιο ΑΤ, τότε αυτό θα είναι ένα θετικό μέτρο».

«Η Αμυγδαλέζα και όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης έπρεπε να είχαν
κλείσει από χθες», ανακοίνωσε η ΚΕΕΡΦΑ. «Μας λένε “πού θα φιλοξενηθούν
όλοι αυτοί;” Απαντάμε: στους χώρους φιλοξενίας των Δήμων, στα ξενοδοχεία
που θα μισθώσουν τα αρμόδια υπουργεία, όπως έγινε δηλαδή με τους Σύ-
ρους πρόσφυγες. Να δοθούν λεφτά για τις ανάγκες του φτωχού κόσμου και
όχι για την αποπληρωμή των τόκων του χρέους, όχι για εξοπλισμούς. Είναι
αδιανόητο να κατασπαταλώνται σε αστυνόμευση, επιχειρήσεις σκούπα, φρά-
χτες στον Έβρο και περιπολίες της FRONTEX δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι
παρανοϊκό να σπαταλούνται για πολεμικές εξορμήσεις δισεκατομμύρια ευρώ
για να σκορπάνε το θάνατο οι στρατοί του ΝΑΤΟ σπρώχνοντας στη προσφυ-
γιά εκατομμύρια ανθρώπους.

Απαιτούμε το άμεσο κλείσιμο ΟΛΩΝ των στρατοπέδων συγκέντρωσης και
την απελευθέρωση όλων των άδικα κρατούμενων προσφύγων. Διεκδικούμε
άσυλο, στέγη, πρόσβαση σε υγεία και παιδεία για όλους».

Αντιπροσωπεία των φορέων που καλούσαν το συλλαλητήριο της
19ης Φλεβάρη, παρέδωσαν μετά το τέλος της διαδήλωσης, στην
πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου το παρακάτω ψήφισμα: 

«Η εικόνα που αντικρίσανε εκπρόσωποι κινημάτων στις εγκαταστά-
σεις του στρατοπέδου συγκέντρωσης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα
το Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015, έφερε στο νου εικόνες από τους
τόπους εξορίας και βασανισμού χιλιάδων κρατουμένων στα ξερονή-
σια, όπως στη Μακρόνησο. Είναι ένα Γκουαντάναμο σε ελληνική εκ-
δοχή. Άνθρωποι εξαθλιωμένοι, κακοντυμένοι, μέσα στο κρύο αλλά
και γεμάτοι ελπίδα ότι τώρα πρέπει να κλείσουν τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης.

Οι υποσχέσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη κ. Γ.Πανούση ότι «η Αμυγδαλέζα θα κλείσει
σύντομα», μία μέρα μετά την αυτοκτονία του Ναντίμ Μοχάμεντ και
τέσσερις μέρες μετά το θάνατο του Αφγανού πρόσφυγα Σαγιέντ Με-
χντί Αχμπαρί, πρέπει να γίνουν πράξη αμέσως. Ανάλογες δηλώσεις
έχει κάνει και η κυρία Τ. Χριστοδουλοπούλου.

Η Αμυγδαλέζα και όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης έπρεπε να
είχαν ήδη κλείσει. 

Κάθε μέρα παράτασης της λειτουργίας των στρατοπέδων βάζει σε
κίνδυνο ζωές διότι η δεξαμενή της απελπισίας που έχουν δημιουργή-
σει εξ αιτίας της μακρόχρονης κράτησης τροφοδοτεί ενέργειες
όπως την αυτοκτονία του Ναντίμ Μοχάμεντ και ενός άλλου πρόσφυ-
γα σε κρατητήριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άθλιες συνθήκες έχουν φέρει
ακόμη και κρούσματα κεχροειδούς φυματίωσης που δημιουργούν
κινδύνους για τη ζωή εκατοντάδων κρατουμένων.

1. Απαιτούμε το άμεσο κλείσιμο όλων των στρατοπέδων συγκέντρω-
σης και την απελευθέρωση όλων των άδικα κρατούμενων προ-
σφύγων οι οποίοι βρίσκονται είτε σε αυτά είτε σε κρατητήρια
αστυνομικών τμημάτων. Οι κρατούμενοι των επιχειρήσεων «Ξένιος
Δίας» πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι αμέσως, χωρίς περιοριστι-
κούς όρους.

2. Διεκδικούμε άσυλο, στέγη, πρόσβαση σε Υγεία και Παιδεία για
όλους τους πρόσφυγες.

3. Ζητάμε να σταματήσουν αμέσως οι ρατσιστικές επιχειρήσεις
σκούπα της ΕΛΑΣ. 

4. Να φύγει ο φράχτης στον Έβρο και να σταματήσει το κυνηγητό
της FRONTEX στο Αιγαίο που οδηγεί σε απώλειες ζωών προσφύ-
γων.

5. Να ξεκινήσει νέα διαδικασία νομιμοποίησης των μεταναστών.

6. Να καταργηθούν τώρα οι ρατσιστικοί νόμοι και τα διατάγματα των
προηγούμενων κυβερνήσεων.

7. Να δοθεί το δικαίωμα πρόσβασης στην ιθαγένεια για τα παιδιά και
τους γονείς των μεταναστών.

8. Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας στις εκλογές.

9. Να μπει τέρμα στις γραφειοκρατικές μεθοδεύσεις ελληνικών πρε-
σβειών και προξενείων (πχ στο Ισλαμαμπάντ) τα οποία μπλοκά-
ρουν την εξυπηρέτηση των μεταναστών στην Ελλάδα για χρόνια
ολόκληρα. Το αποτέλεσμα είναι να χάνονται δικαιώματα και ιδιαί-
τερα παιδιών στην εκπαίδευση. 

10. Κατοχύρωση των ίσων δικαιωμάτων στην εργασία, στην πρόσβα-
ση στην εκπαίδευση και την υγεία.

11. Τέλος στην ισλαμοφοβία. Σημειώνουμε ότι πάνω από 90% των
κρατούμενων μεταναστών είναι μουσουλμάνοι. Κατοχύρωση ίσων
θρησκευτικών δικαιωμάτων με δικαίωμα ανέγερσης τεμένους
στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.

12. Να τιμωρηθούν οι ένοχοι για την ρατσιστική κακομεταχείριση και
τους βασανισμούς στα αστυνομικά τμήματα και τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Δικαιοσύνη και αποζημίωση για τα θύματα των
ρατσιστικών επιθέσεων.

Τα τελευταία χρόνια δώσαμε μεγάλους αγώνες ενάντια στο ρατσι-
σμό και την φασιστική απειλή. Θρηνήσαμε θύματα από δολοφονικές
επιθέσεις της Χρυσής Αυγής, όπως τον Σαχζάτ Λουκμάν και τον Παύ-
λο Φύσσα. Συνεχίζουμε τους αγώνες μέχρι την πλήρη δικαίωση και
καλούμε σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις στις 21 Μάρτη,
μέρα διεθνούς δράσης κατά του ρατσισμού και του φασισμού».

Έ
να συλλαλητήριο που ξεχείλιζε από
οργή, για τα αδικοχαμένα αδέρφια
μας, που έχασαν τη ζωή τους μέσα

στα στρατόπεδα, ήταν η συγκέντρωση στα
Προπύλαια και η πορεία στη Βουλή, που ορ-
γάνωσε η Πακιστανική Κοινότητα, η ΚΕΕΡΦΑ
και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την περασμένη Πέμπτη 19/2.   

Η συγκέντρωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό
του Νασίρ Γκασεμί, πολιτικού πρόσφυγα που
μόλις αποφυλακίστηκε μετά από δύο χρόνια
άδικης κράτησής του στις φυλακές της Κομο-
τηνής, που ζήτησε άσυλο και νομιμοποίηση
για όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες.

Στη συνέχεια ο Χρίστος Αργύρης, μέλος
του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ μετέφερε
την ομόφωνη απόφαση της Συνομοσπονδίας
να στηρίξει το συλλαλητήριο με το αίτημα να
κλείσουν ΤΩΡΑ τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης. «Οι γιατροί και οι νοσηλευτές στα νοσο-
κομεία ποτέ δεν αρνηθήκαμε την είσοδο των
μεταναστών στα νοσοκομεία, είχαν δεν είχαν
χαρτιά. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στα
σχολεία μαθαίνουν τόσα χρόνια γράμματα
στα παιδιά των μεταναστών. Τώρα όλοι μαζί
απαιτούμε το κλείσιμο των στρατοπέδων συγ-
κέντρωσης χωρίς “ναι μεν αλλά”, χωρίς να
περιμένουμε 100 μέρες. Όλοι μαζί να απαιτή-
σουμε πρόσβαση στα νοσοκομεία για τους
ανασφάλιστους, ιθαγένεια για όλα τα παιδιά
και όλοι μαζί να οργανώσουμε τη μεγάλη μέ-
ρα στις 21 Μάρτη για την οποία πήρε πέρσι
απόφαση να συμμετέχει η ΑΔΕΔΥ και θα ξα-
ναπάρει και φέτος».

Νεολαία

Η Ελίζα Κρικώνη από την ΑΣΚΤ, μετέφερε την
απόφαση του φοιτητικού συλλόγου να στηρίξει
το συλλαλητήριο και απεύθυνε κάλεσμα σε
όλους τους φοιτητικούς συλλόγους και τη νεο-
λαία για συμμετοχή στην παγκόσμια ημέρα κα-
τά του ρατσισμού και του φασισμού 21 Μάρτη.

«Το να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης, το να αποχτήσουν ιθαγένεια όλα τα
παιδιά, είναι υπόθεση του εργατικού κινήμα-
τος», είπε ο Μήτσος Αργυροκαστρίτης από το
ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. «Δεν ανε-
χόμαστε την ώρα που οι ιμπεριαλιστικοί πόλε-
μοι αναγκάζουν εκατοντάδες πρόσφυγες να
προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα με βάρ-
κες, να βρίσκουν μπροστά τους τη Frontex

που τους βυθίζει. Χρειάζεται κάθε σωματείο
και Εργατικό Κέντρο να αγκαλιάσει τα αιτήμα-
τα των μεταναστών και να απαιτήσει από την
κυβέρνηση να κλείσουν τώρα όλα τα στρατό-
πεδα κολαστήρια και να απελευθερωθούν
όλοι οι εργάτες μετανάστες που είναι κλει-
σμένοι στα αστυνομικά τμήματα». 

«Η θέση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
είναι δίπλα στους μετανάστες και τους πρό-
σφυγες», είπε ο Γιάννης Σηφακάκης εκ μέ-
ρους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. «Για να μπορούμε όλοι
μαζί ενωμένοι να δώσουμε μάχες για να πά-
ρουμε πίσω όλα όσα μας κλέψανε. Αυτές τις
μέρες οι ευρωπαίοι εταίροι εκβιάζουν την κυ-
βέρνηση για να υποχωρήσει και άλλο, προκει-
μένου να συνεχίσουν τη βάρβαρη μνημονιακή
πολιτική τους. Η άλλη πλευρά αυτών των εκ-
βιασμών είναι τα στρατόπεδα, η παραμονή
του φράκτη και της FRONTEX στα σύνορα.
Απαιτούμε από τη νέα κυβέρνηση να ικανο-
ποιήσει όλα τα αιτήματα του αντιρατσιστικού
κινήματος και θα είμαστε στους δρόμους για
να τα διεκδικήσουμε, μαζί με τη διαγραφή του
χρέους, την έξοδο από την ΕΕ, μέχρι να πε-

ράσουμε σε εργατικό έλεγχο στις τράπεζες
και σε όλη την κοινωνία». 

«Μέχρι πότε;»

«Μέχρι πότε θα μας αναγκάζετε να μαζεύου-
με σωρούς μεταναστών από τα στρατόπεδα;»,
αναρωτήθηκε ο Τζαβέντ Ασλάμ επικεφαλής
της Πακιστανικής Κοινότητας. «Αυτά τα παιδιά
πληρώνουν το ρατσισμό με την ίδια τους τη
ζωή. Έχουν χάσει τα νεφρά τους, κόλλησαν
ηπατίτιδα, βγήκαν έξω ανάπηροι. Πριν τον Μο-
χάμετ Ναντίμ, πέθανε ο Μοχάμετ Ασφάκ. Ζη-
τούσε γιατρό και φάρμακα και του έδιναν κλω-
τσιές. Γι' αυτό αυτοκτόνησε ο Μοχάμεντ Ναν-
τίμ. ΤΩΡΑ να κλείσουν τα στρατόπεδα, δεν
μπορούμε πια να μαζεύουμε σωρούς. Αν θέλε-
τε να μην περνάμε τα σύνορα τότε πάρτε πίσω
το στρατό που μας πολεμάει μέσα στα σπίτια
μας. Θέλουμε να έχουμε την ελευθερία να πά-
με όπου θέλουμε για να ζήσουμε καλύτερα. Γι
αυτό χρειάζεται να γκρεμίσουμε τα μνημόνια,
το Δουβλίνο 2 και 3 και γι' αυτό θα συνεχίσου-
με μέχρι να κλείσουμε τα στρατόπεδα και να
νομιμοποιηθούν όλοι οι μετανάστες». 

«Η κυβέρνηση Σαμαρά –Βενιζέλου γέμισε
τη χώρα με στρατόπεδα συγκέντρωσης, με
αστυνομία που έκανε επιχειρήσεις σκούπα,
λέγοντας ότι οι μετανάστες είναι σκουπίδια”,
είπε ο Πέτρος Κωνσταντίνου συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ. «Γέμισε το Αιγαίο με πτώματα γυ-
ναικών και παιδιών. Με τη FRONTEX και τον
φράχτη στον Έβρο. Αυτή την πολιτική θα την
ξηλώσουμε εδώ και τώρα. Μετά την πτώση
της Χούντας κλείσανε ξερονήσια, μακρονή-
σια, το ΕΑΤ- ΕΣΑ. Μετά την πτώση Σαμαρά -
Βενιζέλου χωρίς δεύτερη συζήτηση πρέπει να
κλείσει η Αμυγδαλέζα. Δεν δεχόμαστε να γίνει
ανοιχτός χώρος φυλάκισης των μεταναστών.
Η νέα κυβέρνηση πρέπει να δώσει χαρτιά
στους μετανάστες, άσυλο στους πρόσφυγες,
να φτιάξει χώρους φιλοξενίας. Δεν μπορεί να
συζητάει ότι η ελευθερία των προσφύγων και
των μεταναστών θα είναι “εποπτευόμενη”
όπως εποπτευόμενη είναι και η χώρα ολόκλη-
ρη από τους τροϊκανούς. Απαιτούμε να ακου-
στεί η φωνή των μεταναστών και να γίνει σε-
βαστή από τη νέα κυβέρνηση. Να έχουν πλή-
ρη δικαιώματα. Να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι

της Χρυσής Αυγής και όσοι τους έκαναν πλά-
τες. Θα είμαστε στους δρόμους και στις 21
Μάρτη, θα είμαστε σε ένα παγκόσμιο αντιφα-
σιστικό και αντιρατσιστικό συλλαλητήριο για
να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας μέχρι να
νικήσουμε».

Φυλακή

Η πορεία, παρά το τσουχτερό κρύο, κατευ-
θύνθηκε στη Βουλή φωνάζοντας: «Κλείστε
ΤΩΡΑ την Αμυγδαλέζα» και «Νομιμοποιήστε
τους μετανάστες-σύνορα ανοιχτά για όλους
τους εργάτες». «Ζητάμε από τον κ. Τσίπρα να
μας δώσει χαρτιά για να ζούμε νόμιμα», μας
είπε ο Μοχάμετ Ζουλφκάρ από το Πακιστάν
που ζει 7 χρόνια στην Ελλάδα. «Δεν θέλουμε
πια να φοβόμαστε μη μας πιάσει η αστυνομία.
Πολλά παιδιά είναι στα στρατόπεδα 18 μήνες
χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Αυτό είναι φυλα-
κή δεν είναι φιλοξενία. Θέλουμε να φτιάξουν
ένα νόμο για να δώσουν χαρτιά στους μετα-
νάστες και να τους αφήσουν ελεύθερους. Δεν
γίνεται να μας λένε παράνομους αλλά να μην
υπάρχει νόμος για να πάρουμε χαρτιά». 

“Ήρθα σήμερα μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ γιατί
δεν ανέχομαι πλέον να βλέπω μετανάστες να
δολοφονούνται στα στρατόπεδα, τον φράχτη
στον Έβρο και τη FRONTEX που όποτε της
δοθεί η ευκαιρία πνίγει τους πρόσφυγες»,
μας είπε ο Αποστόλης, σπουδαστής. «Χρει-
άζεται να ξεσηκώσουμε όλο τον κόσμο από
τα κάτω, να κάνουμε τις 21 Μάρτη ένα τερά-
στιο συλλαλητήριο ενάντια στο ρατσισμό και
τους φασίστες».  

Συγκέντρωση το Σάββατο 21 Φλεβάρη στην
Αμυγδαλέζα, οργάνωσε η Πρωτοβουλία Ενάν-
τια στα Κέντρα Κράτησης, με αίτημα να κλεί-
σουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οταν οι
συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να μπουν μέ-
σα στο στρατόπεδο δέχτηκαν επίθεση από τα
ΜΑΤ με ξύλο και χημικά.

Οι δράσεις συνεχίζονται αυτό το Σάββατο
28 Φλεβάρη, με συγκέντρωση στις 11πμ στην
κεντρική πλατεία Ελληνικού και πορεία προς
το κέντρο κράτησης Ελληνικού. Επίσης συγ-
κέντρωση θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα στην
κεντρική πλατεία Ξάνθης και πορεία προς το
στρατόπεδο.

Κατερίνα Θωίδου

Ενάντια στα στρατόπεδα της ντροπής

Κλείστε ΤΩΡΑ την Αμυγδαλέζα

Πέμπτη 19/2, το συλλαλητήριο ενάντια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Σταδίου
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ΘΕΑΤΡΟ

“Θυμάμαι” τα οδυνηρά
αποτελέσματα της κρίσης

Σ
τον πολυχώρο ΕΚΣΤΑΝ (Καυταντζόγλου 5 και Πατησίων) ο
Γιάννης Σταματίου παίζει και σκηνοθετεί τη θεατρική παρά-
σταση «Θυμάμαι» που αναφέρεται στην κρίση και τα οδυνηρά

αποτελέσματά της στους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώ-
ματα. Μια παράσταση πείραμα που βασίζεται στα κείμενα – σημει-
ώσεις της Ελένης Παπαχριστοπούλου. Το έργο δεν αφηγείται μια
ιστορία με πλοκή και δράση, αλλά μια κατευθείαν αφήγηση στο κοι-
νό την εμπειρία διαφόρων προσώπων από την κρίση του καπιταλι-
στικού συστήματος. 

Η πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι περνάει σε χρόνο ενεστώ-
τα μπροστά στα μάτια μας, χωρίς ίχνος εξωραϊσμού. Ο θεατής γίνε-
ται μέτοχος των δρώντων επί σκηνής, αφού ηθοποιοί και θεατές
βιώνουν τα ίδια συναισθήματα, του φόβου, της αγανάκτησης, της
οργής, της πάλης ενάντια στις ενοχές, την καταπίεση, την εκμετάλ-
λευση, της ελπίδας, που φωτίζεται συνεχώς από τους αγώνες των
εργαζομένων, από τους εκπαιδευτικούς και την ΕΡΤ μέχρι τη μάχη
κατά των μεταλλείων χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής.

Η παράσταση χωρίζεται σε τρία κεφάλαια που παρουσιάζουν
νοηματική και αφηγηματική συνοχή. Το πρώτο μας εισάγει με ένα
σκετς παρμένο από το διήγημα του Ανδρέα Φραγκιά: Άνθρωποι και
Σπίτια, στη μεταπολεμική Ελλάδα, όπου η εργατική τάξη πλήττεται
εξίσου από ανεργία και φτώχεια. Το δεύτερο και το τρίτο αποτε-
λούν την καρδιά του περιεχομένου, αφού εδώ οι ζωντανοί άνθρω-
ποι αφηγούνται το δράμα τους. 

Ζωντανές σκιές

Παρακολουθούμε τους ηθοποιούς που κινούνται σαν ζωντανές
σκιές στο γυμνό τοπίο της σκηνής συνοδευόμενες από το πιάνο και
τη φωνή της Νατάσας Μωυσσόγλου. Κινηματογραφημένες σκηνές
από τις διαδηλώσεις προβάλλονται πίσω από τους ηθοποιούς, έτσι
ώστε, οι εικόνες, οι ζωντανοί άνθρωποι, η γυμνή σκηνή και η ζωντα-
νή μουσική, να συνθέτουν το τοπίο της βάρβαρης συνέπειας των
μνημονίων. Οι άνθρωποι όμως, δεν πέφτουν κάτω, δεν γονατίζουν,
στέκονται όρθιοι, όπως ο αλυσοδεμένος Προμηθέας δεν προσκυνά
τον Δία, αλλά συνεχίζει το κατηγορητήριο μέχρι την τελική δικαίω-
ση. Η αδούλωτη ψυχή του Προμηθέα φωλιάζει βαθιά στη ψυχή των
ανθρώπων και είναι αυτή τούτη η δύναμη που στοιχειώνει τα όνειρα
των εκμεταλλευτών όπου γης. 

Το «Θυμάμαι» είναι μια θεατρική παράσταση που δεν στοχεύει
στο εντυπωσιασμό του θεατή ούτε στην ονειροπόλη και τη ψευδαί-
σθηση, αλλά στην άμεση εγρήγορση των συνειδήσεων, στην αέναη
αναφορά της μνήμης στα γεγονότα, που δεν πρέπει να ξεχνιούνται,
γιατί όποιος ξεχνά το παρελθόν είναι καταδικασμένος να το ξαναζή-
σει και μάλιστα στην τραγική του εκδοχή, γιατί η λήθη ενάντια στη
σκόνη του χρόνου είναι ο αγώνας ενάντια στην εξουσία των εκμε-
ταλλευτών. Μια θεατρική δουλειά που αξίζει να την παρακολουθή-
σουμε τόσο για το περιεχόμενό της, όσο και για τη μορφή της.          

Χρήστος Μάραντος 

65ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Τ
ο 65ο κινηματογραφικό φεστιβάλ
του Βερολίνου ολοκληρώθηκε
στις 16 Φλεβάρη. Ήταν πραγμα-

τικά μια λαμπερή συνάντηση δημιουρ-
γών και αστεριών του σινεμά. Πολλά
παράλληλα προγράμματα και θεάματα,
από το «επίσημο» διαγωνιστικό, μέχρι
πιο εναλλακτικούς κύκλους, όπως το
«Πανόραμα» και τα «Φόρουμ», έδωσαν
την ευκαιρία σε μεγάλους και μικρούς
δημιουργούς να δοκιμαστούν μπροστά
στο ακροατήριο χωρίς τον εκβιασμό
του αν θα βρουν εμπορική διανομή.
Όλα αυτά ασφαλώς συνυπάρχουν δί-
πλα στο κόκκινο χαλί, στους κραταιούς
σπόνσορες και ασφαλώς στο εμπορικό
τμήμα της διοργάνωσης. 

Η παρουσία της πολιτικής ήταν εμ-
φανής, τόσο στο περιεχόμενο των ται-
νιών, όσο και στην παρουσίασή τους,
όπου η πολιτικολογία έδινε κι έπαιρνε
(ένα στοιχείο που παρατηρήσαμε και
στην απονομη των φετινών όσκαρ).
Σημάδι της εποχής που ζούμε;

Το καλύτερο παράδειγμα είναι το
πρώτο βραβείο που πήρε πανάξια το
«Ταξί» του Ιρανού Τζαφάρ Παναχί. Και
μόνο η ύπαρξη αυτής της ταινίας απο-
τελεί επίτευγμα, αν αναλογιστεί κανείς
ότι ο δημιουργός της βρίσκεται εδώ
και πέντε χρόνια σε κατ’οίκον περιορι-
σμό στη χώρα του και του έχει απαγο-
ρευτεί να γυρίζει ταινίες. Ο λόγος; Με
το έργο και τις δηλώσεις του αντιπολι-
τεύεται το καθεστώς. Ο Παναχί, μαθη-
τής του Αμπάς Κιαροστάμι, έγινε  γνω-
στός με τις ταινίες «Λευκό μπαλόνι»,
«Ο κύκλος», και βέβαια το «Οφσάιντ»

όπου σχολιάζει καυστικά τον αποκλει-
σμό των γυναικών από την παρακο-
λούθηση αγώνων στο γήπεδο και από
πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής
στο Ιράν.

Μωσαϊκό

Έτσι, χωρίς επίσημη άδεια, χωρίς
παραγωγή και χωρίς χρηματοδότηση,
ο Παναχί γύρισε μια ταινία μέσα σε ένα
ταξί, με τον ίδιο στη θέση του σωφέρ
και διάφορους επιβάτες που δίνουν
ένα μωσαϊκό της Ιρανικής κοινωνίας
και των αντιφάσεών της: Μια δασκάλα
που κατατροπώνει έναν φανατικό ισλα-
μιστή, ένα ιδιότυπο ζευγάρι που έχει
χτυπήσει με το μηχανάκι, ένας πλανό-
διος πωλητής πειρατικών dvd, μια δι-
κηγόρος ακτιβίστρια για τα πολιτικά δι-
καιώματα που κινδυνεύει να χάσει την
άδεια εξάσκησης επαγγέλματος (όπως
ο σκηνοθέτης) και τέλος, η μικρή ανη-
ψιά του, που εκθέτει όλη την παράνοια
των κανόνων που βάζει το καθεστώς
για να ελέγξει την κατάσταση.

Με την κάμερα στο χέρι ελαφρώς
«κουνημένη» και ερασιτέχνες ηθοποι-
ούς, ο Παναχί αποδεικνύει ότι όταν
έχεις να πεις πράγματα, υπάρχει τρό-
πος. Πολλοί μίλησαν για πολιτική σκοπι-
μότητα της βράβευσης, όμως η ταινία
αξίζει σαν ένας ύμνος στην τέχνη της
δημιουργίας και στην τέχνη του σινεμά.

Από τις ταινίες που βραβεύτηκαν,
ξεχωρίσαμε το «Κλαμπ» του Πάμπλο
Λαρέν, που ξεμπροστιάζει αλύπητα τα
έργα διεφθαρμένων παστόρων της κα-
θολικής εκκλησίας, οι οποίοι έχουν τε-
θεί σε περιορισμό λόγω σκανδάλων.

Από τη Χιλή επίσης, ο Πατρίσιο Γκου-
σμάν, δημιουργός του «Αλιέντε»
έφτιαξε ένα ντοκιμαντέρ όπου συνδέει
περίτεχνα τον αφανισμό των αυτόχθο-
νων Ινδιάνων της Γης του Πυρός με
την «εξαφάνιση» χιλιάδων αγωνιστών
από τη χούντα του Πινοσέτ. 

Κάπως αδικημένα κατά τη γνώμη
μας ήταν «Ο Αϊζενστάιν στο Γκουανα-
χουάτο», μια εξαιρετική δουλειά του
Πίτερ Γκρίναγουεϊ που ζωντανεύει τις
εμπειρίες του πρωτοπόρου Ρώσου κι-
νηματογραφιστή στο Μεξικό και το
«Έλζερ», η ιστορία του ανθρώπου που
έκανε την πρώτη απόπειρα κατά του
Χίτλερ το 1939, ανοίγει ξανά το κεφά-
λαιο του Ναζισμού, όχι αναφορικά με
τους ηγέτες του, αλλά από τη σκοπιά
αυτών που αντιστάθηκαν. 

Στα ντοκιμαντέρ να σημειώσουμε
επίσης δυο πολύ καλές βιογραφίες,
του Γερμανού κινηματογραφιστή
Ρ.Β.Φασμπίντερ και της αξεπέραστης
μουσικού Νίνα Σιμόν, που δίνουν την
ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε το έργο
αλλά και τις ιδέες τους.

Τέλος, στον πλούτο του φεστιβάλ,
αξίζει να αναφερθεί ένας ολόκληρος
κύκλος από ΛΟΑΤΚΙ ταινίες που διαγω-
νίστηκαν για τα βραβεία «Teddy». Το
«Nasty Baby», με θέμα μια τεκνοθεσία
από ένα γκέι ζευγάρι πήρε το βασικό
βραβείο και μας θύμισε επίμονα το ζή-
τημα για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ σε
όλο τον κόσμο και τους αγώνες γι’αυ-
τά. Άλλωστε η οικουμενική ματιά είναι
κομμάτι της μαγείας του σινεμά!

Δήμητρα Κυρίλλου

Αυτή η διαχρονική
κλισεδιά -των ηθοποι-
ών κυρίως- ότι δηλα-
δή: «εγώ θέλω να πε-
θάνω πάνω στο σανί-
δι» (εννοώντας με φυσικό θάνατο πάντα, μην σας μπαίνουνε
ιδέες…), αποδεικνύεται στην περίπτωση του 84χρονου ηθο-
ποιού και σκηνοθέτη Κλιντ Ίστγουντ και της τελευταίας ται-
νίας του «American Sniper», εγκληματικό λάθος. 

Μια ταινία που σημειώνει εμπορική επιτυχία στις ΗΠΑ, και
που έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέ-
σεις. Από την φετινή 87η απονομή των βραβείων Όσκαρ, από
τα συνολικά έξι για τα οποία προτάθηκε (ενδέκατη υποψηφιό-
τητα για τον ίδιο), έφυγε μόνο με αυτό του ηχητικού μοντάζ.

Η ταινία κινείται γύρω από την ζωή και κυρίως την στρα-
τιωτική δράση του Κρίστοφερ Σκοτ «Κρις» Κάιλ (Μπράντλεϊ
Κούπερ), του πιο θανατηφόρου σκοπευτή του αμερικανικού
στρατού και στηρίζεται στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο «Αμε-
ρικανός Ελεύθερος Σκοπευτής», που κυκλοφόρησε το 2012.

Κατά τη διάρκεια της 10χρόνης θητείας του, ως υπαξιω-
ματικός και μέλος της ομάδας ειδικών αποστολών SEAL
του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, εκπαιδεύτηκε ως
ελεύθερος σκοπευτής και στάλθηκε να πολεμήσει στο Ιράκ
το 2003. Τραυματίστηκε δύο φορές και μέχρι το 2009 που
αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του αρχικελευστή, είχε στο
ενεργητικό του 255 πιθανούς θανάτους, από τους οποίους
οι 160 ήταν επιβεβαιωμένοι στο στρατιωτικό του φάκελο.

Μετά την αποστρατεία του ανέλαβε μια εταιρεία εκπαί-

δευσης προσωπικού
για τον στρατό και
την αστυνομία και
ασχολήθηκε ενεργά
με την βοήθεια σε

στρατιώτες, που επέστρεφαν με ψυχολογικά προβλήματα
και υπέφεραν από μετά-τραυματικό στρές, ενώ υπήρξε και
σωματοφύλακας της Σάρας Πέιλιν (Κόμμα του Τσαγιού).
Σκοτώθηκε σε σκοπευτήριο του Τέξας κάτω από αδιευκρίνι-
στες συνθήκες το 2013, από τον βετεράνο πεζοναύτη Έντι
Ρέι Ρουθ, που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Αυτόν λοιπόν, βρήκε να συναντήσει ο Κλιντ Ίστγουντ
στην εναγώνια αναζήτησή του για θετικά πρότυπα. Για πρό-
τυπα που θα μιλάνε για «πατρίδα-θρησκεία-οικογένεια», ενώ
ταυτόχρονα θα περνάνε και δήθεν αντιπολεμικά και λοιπά
ανάλογα ουμανιστικά μηνύματα. Ενώ στην πραγματικότητα,
μιλάνε για σταυροφορίες και για την επικράτηση των «πολι-
τισμένων» απέναντι στους «αγρίους».

Γιατί αυτό που κυνηγάς «Gran Torino» μου δεν υπάρχει.
Γιατί «Οι Σημαίες των Προγόνων μας» δεν είναι παρά άδεια
πουκάμισα. Που γεμίζουν με χρήματα από το αίμα δικαίων
και αδίκων σε όλο τον κόσμο για το κέρδος και μόνο των λί-
γων. Και που ούτε για «6 Million Dollar Baby» δεν μπορεί πο-
τέ να ισχύσουν αυτά που φαντασιώνεσαι στον καπιταλισμό.
Όσο κι αν εξακολουθούν πολλοί να πιστεύουν πως με τις
«Γέφυρες του Μάντισον» θα διαβούν τελικά το «Σκοτεινό
Ποτάμι» μ’ επιτυχία.

Πάνος Κατσαχνιάς

Η πολιτική, σημάδι της εποχής

Ο “Ελεύθερος Σκοπευτής” που 
σκότωσε τον Κλιντ Ίστγουντ
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Δεν περιμένουμε, οργανώνουμε
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ

Σ
τις 27 Φλεβάρη ξεκινά το 12ο Συνέδριο της ΠΟΣ-
ΔΕΠ, της Ομοσπονδίας των καθηγητών στα Πα-
νεπιστήμια. Με αφορμή το Συνέδριο, το “Δίκτυο

Πανεπιστημιακών Δασκάλων” κυκλοφόρησε στις 17
Φλεβάρη ένα κείμενο που εξηγεί την κατάσταση στα
πανεπιστήμια αλλά και τις διεκδικήσεις που χρειάζεται
να βάλουν μπροστά οι διδάσκοντες αλλά και όλη η πα-
νεπιστημιακή κοινότητα, με συγκεκριμένα αιτήματα.

Το κείμενο ξεκινά από την οικονομική εξαθλίωση
που έχουν υποστεί τα ιδρύματα λόγω της υποχρημα-
τοδότησης (που έχει φτάσει στο -70% από το 2009),
την υποστελέχωσή τους σε καθηγητές (έχει συνταξιο-
δοτηθεί το 25% χωρίς να γίνει καμία πρόσληψη, με
αποτέλεσμα να καταργούνται μαθήματα και εργαστή-
ρια σε αρκετές σχολές), τα αποτελέσματα από την
διαθεσιμότητα των διοικητικών που δημιουργούν σο-
βαρά προβλήματα στη λειτουργία των τμημάτων.

Ακολούθως εξηγούν το γιατί για την απαξίωση των
πανεπιστημίων ευθύνονται οι νόμοι Διαμαντοπούλου-
Αρβανιτόπουλου και το ρόλο που έπαιξαν οι Φορτσά-
κηδες στην προσπάθεια καταστολής του κινήματος.

Υπερασπίζονται το ρόλο των αγώνων ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση, τις διαγραφές φοιτητών, την αξιολό-
γηση, τις απολύσεις και καλούν: “Σε αυτή τη συγκυρία
είναι επιτακτικό να βγει ξανά το πανεπιστημιακό κίνη-
μα, ενωτικά και αποφασιστικά, και ανεξάρτητα από τις
κυβερνητικές επιλογές, με κοινή διεκδίκηση στόχων
που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες και δικαιώ-
ματα όλων των συνιστωσών του, διδασκόντων, φοιτη-
τών, διοικητικών, τεχνικών. Η δέσμευση για κατάργη-
ση των αντιδραστικών Συμβουλίων Ιδρύματος και την
επιστροφή των διοικητικών είναι μια σημαντική νίκη,
αλλά δεν αρκεί”.

Αιτήματα

Συγκεκριμένα απαιτούν: την κατάργηση των Συμ-
βουλίων Ιδρύματος και την άμεση επανεκλογή οργά-
νων (πρυτανικές αρχές κλπ) με τη δημοκρατική συμ-
μετοχή διδασκόντων- διοικητικών- φοιτητών και το δι-
καίωμα συμμετοχής όλων σε αυτά χωρίς αποκλει-
σμούς. Επαναφορά του ασύλου ως είχε, κατάργηση
όλων των διδάκτρων με νόμο, να σταματήσουν οι
αξιολογήσεις ιδρυμάτων, η αποτροπή ιδιωτικών πρω-
τοβουλιών και το σταμάτημα των μηχανισμών έμμε-
σης ιδιωτικοποίησης.

Παράλληλα ζητούν άμεση επιχορήγηση για την κά-
λυψη των λειτουργικών αναγκών, προσλήψεις καθη-
γητών με τη μορφή μόνιμου προσωπικού και την κα-
τάργηση κάθε ελαστικής εργασίας, καμία διαγραφή
φοιτητή, αποδέσμευση των πανεπιστημίων από τη
συνθήκη της Μπολόνια.

Πρόκειται για ένα διεκδικητικό πλαίσιο που απαντά
βήμα- βήμα στο ποιες πρέπει να είναι οι ρυθμίσεις που
θα ξηλώσουν τις μνημονιακές επιθέσεις στην τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση. Ταυτόχρονα είναι ένα κείμενο- κά-
λεσμα δράσης προς όλα τα κομμάτια της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας που κλείνει: “Το πανεπιστημιακό κί-
νημα δεν πρέπει μόνο να απαιτήσει εδώ και τώρα το
ξερίζωμα όλων των μνημονιακών νόμων και ρυθμίσεων
για την εκπαίδευση, αλλά και να επεξεργαστεί και να
διεκδικήσει, με τους δικούς του αυτόνομους αγώνες,
το δημοκρατικό, δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο
που θα μπορεί να είναι αντάξιο των αγώνων και των
προσδοκιών μιας ολόκληρης κοινωνίας. Το πανεπιστή-
μιο που κανείς δεν θα μας χαρίσει, αλλά μπορούμε και
πρέπει οι ίδιοι να κατακτήσουμε με τους αγώνες μας”.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

Ο
ι διαθεσιμότητες, η υποχρηματοδό-
τηση, η κατάργηση του νόμου 4009
της Διαμαντοπούλου και το σχέδιο

δράσης της επόμενης περιόδου ήταν τα
κεντρικά θέματα συζήτησης στη συνέλευ-
ση των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΚΠΑ,
που έγινε την Πέμπτη 19 Φλεβάρη.

Συμμετείχαν εργαζόμενοι από όλες σχε-
δόν τις σχολές του ΕΚΠΑ, διοικητικοί από
το ΕΜΠ που είχαν συνεδριάσει τρεις μέ-
ρες πριν και θέλησαν να μεταφέρουν το
κλίμα της δικής τους συζήτησης, αλλά και
φοιτητές.

Έγινε ενημέρωση από τη μεριά του σω-
ματείου για τη συνάντηση με τον υπουργό
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κατρούγκα-
λο, που είχε προηγηθεί λίγες μέρες νωρί-
τερα, πριν τη λήξη των διαπραγματεύσε-
ων. Τα θέματα της συνάντησης αφορού-
σαν στη διαθεσιμότητα και τις υποσχέσεις
Κατρούγκαλου πως όλοι οι διαθέσιμοι θα
γυρίσουν στις δουλειές τους. Παρ’ όλα αυ-
τά τους ζητήθηκε, όπως και από όλους
τους διαθέσιμους του δημοσίου, να κά-
νουν υπομονή μέχρι τον Ιούνη, όπου και
αναμένεται να έχει λήξει το τί θα γίνει με
τις δανειακές συμβάσεις της Ελλάδας.

Ανησυχία

Η ανησυχία σε σχέση με τις απαντήσεις
του υπουργού ήταν φανερή σε όλες τις το-
ποθετήσεις. Η καθυστέρηση της εφαρμο-
γής των εξαγγελιών αφήνει ξεκρέμαστους
600 εργαζόμενους σε όλα τα Πανεπιστη-
μιακά Ιδρύματα, οι οποίοι από μέρα σε μέ-
ρα μπορεί να θεωρηθούν απολυμένοι.
Ήδη σε αρκετούς διαθέσιμους έχει κοπεί
η μισθοδοσία τους, ενώ στο ΕΜΠ ήδη 5
εργαζόμενοι που βρίσκονταν σε διαθεσι-
μότητα παρέλαβαν χαρτί απόλυσης την
περασμένη βδομάδα. 

Ο νέος υπουργός Κατρούγκαλος που
τους ζήτησε να περιμένουν, ήταν ο δικηγό-
ρος τους στις προσφυγές που είχαν κάνει
συλλογικά ενάντια στη διαθεσιμότητα και
την κινητικότητα. Όπως είπε, όμως, χαρα-
κτηριστικά μια εργαζόμενη: “Τώρα είναι
υπουργός και είμαστε εργαζόμενοι. Δε
μπορούμε να περιμένουμε ευνοϊκή μετα-
χείριση ντε και καλά, πρέπει να διεκδική-
σουμε κινηματικά τα δικαιώματά μας”.

Από τη μεριά των φοιτητών, ο Μηνάς
Χρονόπουλος από τη Φιλοσοφική, τόνισε
πως για άλλη μια φορά οι φοιτητές θα
βρεθούν στο πλευρό των εργαζομένων, με
τον ίδιο τρόπο που λειτούργησαν από κοι-
νού κάθε φορά. “Οι μονομερείς ενέργειες
της ΕΕ χρειάζονται σαν απάντηση τις μο-
νομερείς ενέργειες του εργατικού κινήμα-
τος. Και άρα παλεύουμε ενωμένοι ξανά για
να πετύχουμε τη δικαίωσή μας. Διαγραφή
του χρέους για να μη διαγραφούν οι σχο-
λές και οι δουλειές μας”.

Στο πλαίσιο απόφασης της συνέλευσης,
το πρώτο πράγμα που ειπώθηκε ήταν η

απόλυτη συμφωνία με το διεκδικητικό
πλαίσιο της ΑΔΕΔΥ που ζητά να σταματή-
σει κάθε αξιολόγηση και διαθεσιμότητα, να
γυρίσουν πίσω διαθέσιμοι και απολυμένοι,
να σταματήσουν οι πειθαρχικές διώξεις
συνδικαλιστών κ.ά. Διεκδικούν την κατάρ-
γηση του νόμου 4009 που προσπαθεί να
επιβάλει την ιδιωτικοποίηση της Παιδείας,
όλων των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων
της προηγούμενης κυβέρνησης που προ-
σπαθούσαν να διευρύνουν τις δυνατότη-
τες απολύσεων, ασφαλιστική κάλυψη
όλων, πρόσληψη των συμβασιούχων. 

Σαν πρώτο βήμα αποφάσισαν να οργα-
νώσουν στάση εργασίας και συγκέντρωση
έξω από το Υπουργείο Παιδείας τη μέρα
που η Ομοσπονδία θα συναντηθεί με το
νέο Υπουργό Παιδείας Μπαλτά. 

Στα ψηφίσματα που πέρασαν ομόφωνα
από τη συνέλευση περιλαμβάνονται η συμ-
μετοχή του Συλλόγου στη διεθνή μέρα αν-
τιφασιστικής και αντιρατσιστικής δράσης
στις 21 Μάρτη, καθώς και το αίτημα να
κλείσουν άμεσα τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης μεταναστών.

Έλλη Πανταζοπούλου

Σ
τις αρχές του μήνα ο νέος Υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς τόνισε στο Βή-
μα πως θα χρειαστεί να ολοκληρωθούν οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνη-
σης για να ξεκινήσει η συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να γίνουν

στην Παιδεία. Οι προγραμματικές δηλώσεις τελείωσαν, μαζί τους και οι διαπραγματεύ-
σεις στο Γιούρογκρουπ. Όμως τα επόμενα βήματα για να ξηλωθούν οι νόμοι που διέλυ-
σαν τα πανεπιστήμια και τα σχολεία θα αργήσουν... από ένα εξάμηνο ως μια τετραετία.

Η αφετηρία του Μπαλτά σε σχέση με το τί φταίει για την κατάσταση στα πανεπι-
στήμια, είναι σωστή. Το PSI τσάκισε τα αποθεματικά των πανεπιστημίων, το πάγω-
μα των προσλήψεων καθηγητών οδήγησε στην υποστελέχωση δεκάδων τμημάτων
και η είσοδος εργολαβιών στη σίτιση, τη στέγαση και την καθαριότητα στοιχίζουν
πολύ περισσότερο στο κράτος απ’ ότι στοίχιζαν οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν
μέσω διαθεσιμοτήτων και κατάργησης θεσμών (φύλακες). 

Όμως η αντιστροφή αυτής της κατάστασης χρειάζεται άμεσες πρωτοβουλίες,
που όπως φαίνεται δε θα παρθούν. Στην αρχή ο λόγος ήταν η αποφυγή της διατά-
ραξης της σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Τώρα η «επιτυχία» της παράτασης
του μνημονίου βάζει στον πάγο όλες τις εξαγγελίες. Η αντιμετώπιση της ανθρωπι-
στικής κρίσης, που μπαίνει σαν πρώτη προτεραιότητα σύμφωνα με συνέντευξη του
Υπουργού στο left.gr, δε σημαίνει -όπως θα περίμενε κανείς- αύξηση της χρηματο-
δότησης της Παιδείας. Ούτε άμεση κατάργηση των διαθεσιμοτήτων, ούτε προσλή-
ψεις καθηγητών, ούτε άμεση κατάργηση του νόμου 4009 της Διαμαντοπούλου που
προωθεί την ιδιωτικοποίηση. Δεν αναφέρθηκε καν στο πότε θα επανέλθει το άσυλο
στα πανεπιστήμια, μια κίνηση χωρίς οικονομικό κόστος, απαραίτητη όμως. Συγκε-
κριμένα είπε: “δε θα παύσωμεν άνωθεν κανένα νόμο”.    

Οι ανάγκες της Παιδείας δε μπορούν να περιμένουν. Για κάθε μέρα καθυστέρη-
σης οι συνέπειες των εφαρμοσμένων νόμων τρέχουν. Οι διαθεσιμότητες των διοι-
κητικών φτάνουν να μετατρέπονται σε απολύσεις, οι εργολαβίες κοστίζουν καθημε-
ρινά, οι διεγραμμένοι φοιτητές μένουν εκτός διδασκαλίας, οι δημοκρατικές διαδι-
κασίες γίνονται πάλι μέσω διαδικτύου (την περασμένη βδομάδα «εκλέχτηκε» πρύ-
τανης του ΕΚΠΑ στη θέση του Φορτσάκη ο Θ. Δημόπουλος από την Ιατρική, μέσω
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας).

Τις προτάσεις για το πώς μπορούν άμεσα να γίνουν οι αλλαγές στην Παιδεία τις
έχουν ήδη καταθέσει οι διοικητικοί, οι φοιτητικοί σύλλογοι, τα κομμάτια των πανεπι-
στημιακών που πάλεψαν ενάντια στους νόμους, μέσω των αποφάσεων και των αγώ-
νων τους. Αυτούς χρειάζεται να ακούσει ο πανεπιστημιακός υπουργός Μπαλτάς και
να εφαρμόσει τις μονομερείς ενέργειες που θα επιβάλουν τη δικαίωση των αγώνων
που τόσα χρόνια δίνει η εκπαιδευτική κοινότητα, πολλές φορές ματώνοντας κυριο-
λεκτικά, στο δρόμο.
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Ο
ι συνθήκες διαβίωσης, όπως σε όλες
τις φυλακές, έτσι κι εδώ στα Γρεβενά
είναι απαράδεκτες.

1) Η συντήρηση των κελιών γίνεται με χρή-
ματα των κρατουμένων (που συνήθως δεν
υπάρχουν) πχ αν πρέπει να βαφτεί το μουχλια-
σμένο κελί, αυτό θα γίνει μόνο αν πληρώσεις
να αγοραστούν τα χρώματα. Αν έχει χαλάσει η
βρύση στον νιπτήρα ή το ντουζ πρέπει να βρει
χρήματα ο κρατούμενος για ανταλλακτικά.

2) Στο θέμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης ακόμα χειρότερα. Με το σταγονόμετρο δί-
νουν κανά ντεπόν για όλες τις περιστάσεις.
Διαφορετικά για να έχεις θεραπεία πρέπει να
βρεις χρήματα ν' αγοράσεις με παραγγελία
φάρμακα. Αν έχεις πρόβλημα οδοντιατρικό,
πρέπει κι εδώ να πληρώσεις τη θεραπεία στον
οδοντίατρο της φυλακής. Το μόνο που κάνει
δωρεάν είναι η εξαγωγή του δοντιού. Θέλω να
σας υπενθυμίσω σύντροφοι ότι στις φυλακές
δεν είμαστε οι εφοπλιστές. Είμαστε 95% αν-

θρώπων που προέρχεται από τα χαμηλότερα
κοινωνικά στρώματα.

3) Δεν υπάρχουν κρεββάτια για όλους τους
κρατούμενους με αποτέλεσμα να κοιμούνται
άνθρωποι κατάχαμα στο τσιμέντο. Και τα
στρώματα που μας έχουν παραχωρηθεί, είναι
όλα πανβρώμικα, άλλα έχουν λεκέδες από αί-
ματα και γενικώς πρέπει να πάνε για κάψιμο
γιατί κινδυνεύει η υγεία όλων μας και ν' αντι-
κατασταθούν με νέα.

4) Αν σας πω και για το φαγητό, θα μου πεί-
τε, το άλλο με τον Τοτό το ξέρεις;

Αν εξαιρέσουμε σύντροφοι ένα μικρό ποσο-
στό ιδαίτερων αδικημάτων όπως και τους οικο-
νομικά ευκατάστατους κρατούμενους, το 95%
των υπόλοιπων προέρχεται από την εργατική
τάξη. Αλλά με την εξής ιδιομορφία. Εργατική
τάξη που δεν είναι ενεργή και όχι βέβαια επει-
δή είναι εντός των τειχών. Έπαψε να είναι
ενεργή απ' έξω από τα τείχη της φυλακής.
Όταν η λαϊκή οικογένεια έγινε μακροχρόνια

άνεργη. Στον καπιταλισμό σε σταματάνε από
τη δουλειά σου και αυτόματα δεν έχεις χρήμα-
τα με αποτέλεσμα σταδιακά να αρχίζει η
αθλιότητα. Οι δυνατότητες παιδείας μηδενί-
ζονται, αποτέλεσμα; χαμηλό μορφωτικό επίπε-
δο. Στις φυλακές μεγάλο ποσοστό κρατουμέ-
νων είναι αναλφάβητοι και στην καλύτερη πε-
ρίπτωση μέχρι δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
αυτή να μην έχει ολοκληρωθεί.

Ακραία φτώχεια

Μετά έρχεται η ντροπή της “φιλανθρωπίας”
των σισσιτίων που συχνά πάει αγκαζέ με τη
χαμηλή αυτοεκτίμηση εξαιτίας αυτής της κα-
τάστασης και θα φέρει τον αλκοολισμό και τα
ναρκωτικά μέσα από την ανημπόρια και την
ακραία φτώχεια. Στις φυλακές είναι χιλιάδες οι
κρατούμενοι εξαρτημένοι για αδικήματα του
νόμου περί ναρκωτικών. Άλλοι τόσοι είναι για
διαρρήξεις, κλοπές και αδικήματα της “πλά-
κας”: και το λέω αυτό γιατί αν κάνουμε μία

πρόσθεση 130.000 κρατουμένων πλην 100
ατόμων, το ποσό που ζημίωσαν όλοι αυτοί άλ-
λους πολίτες παρακινούμενοι πάντα από την
αθλιότητα της φτώχειας, των εξαρτήσεων από
τα ναρκωτικά και το χαμηλό μορφωτικό επίπε-
δο, δεν ισοδυναμεί ούτε με το μικρό δαχτυλάκι
του Παπαγεωργόπουλου, ούτε με μια τρίχα
από τα μαλλιά του Τσοχατζόπουλου σε ζημιά
στους πολίτες που οι συγκεκριμένοι δύο δεν
είχαν και καμιά ανάγκη στο κάτω κάτω της
γραφής.

Τέλος, η τελική εξολόθρευση έρχεται μέσα
στις φυλακές από την κτηνώδη διαβίωση, την
τιμωρία και την εκδικητικότητα της Αστικής Δι-
καιοσύνης με εξοντωτικές ποινές κάθειρξης.
Αυτή η ντροπή των διαλυμένων ανθρώπων μέ-
σα στις φυλακές πρέπει ν�αλλάξει. Οι φυλακές
δεν είναι γεμάτες από ποινικούς κρατούμε-
νους αλλά γεμάτες από κοινωνικούς κρατού-
μενους.

Κ.Φ. κρατούμενος  φυλακών Γρεβενών

  Οι μνημονιακές περικοπές των
προηγούμενων χρόνων συνεχίζουν
να τσακίζουν τους δήμους και τις
υπηρεσίες τους, με κόστος ακόμα
και ανθρώπινες ζωές -τελευταίο θύ-
μα ένας άστεγος που βρέθηκε
απανθρακωμένος στους Αμπελόκη-
πους.

Κι όμως, τις ίδιες μέρες, ο Βα-
ρουφάκης συμφώνησε με τον
“γκουρού του νεοφιλελευθερι-
σμού” Στέφανο Μάνο που πρότεινε
“την πλήρη διακοπή της χρηματο-
δότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης από το κράτος”, μια μεταρρύθ-
μιση που, όπως έγραψε ο δεύτε-
ρος, θα εξοικονομήσει  2,6 δις ευ-
ρώ ετησίως στον προϋπολογισμό
ενώ θα αποτελέσει “μουσική στα
αυτιά των πιστωτών μας”... Πώς θα
καλυφτούν οι ανάγκες των δήμων,
σύμφωνα με το Μάνο; Μα φυσικά
με άντληση των αναγκαίων τους
πόρων από τους δημότες με αντα-
ποδοτικό τέλος. Για άλλη μια φορά
το κόστος στις πλάτες των πολιτών
δηλαδή.

“Είναι, ώρα να επεκταθούν οι δο-
μές των δήμων με έκτακτη επιχορή-
γηση και προσλήψεις προσωπι-
κού”, είναι η αντίθετη τοποθέτηση
του Πέτρου Κωνσταντίνου, δημοτι-
κού συμβούλου με την Ανταρσία
στις Γειτονιές της Αθήνας με αφορ-
μή τον άστεγο που κάηκε ζωντανός
στην προσπάθειά του να ζεσταθεί
αναφέροντας ότι, “Η ανεπάρκεια
των δομών του Δήμου της Αθήνας
με την έλλειψη χώρων φιλοξενίας
και προσωπικού για τους άστεγους
δεν διορθώνεται με ενέσεις βοήθει-
ας από ΜΚΟ διαιωνίζοντάς την. Η

διάλυση των δομών περίθαλψης
του κράτους με την επιδρομή των
Μνημονίων για χάρη της αποπλη-
ρωμής του χρέους, μετέτρεψαν σε
«βάρος» φτωχούς ανθρώπους,
άστεγους, ασθενείς που χρήζουν
ιδιαίτερης φροντίδας”.

Την ίδια στιγμή οι 77 παιδικοί και
βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου
Αθηναίων αντιμετωπίζουν μεγάλα
προβλήματα λειτουργίας με πιο
πρόσφατο την ποιότητα και την πο-
σότητα του φαγητού που παρέχε-
ται στα παιδιά. Σύμφωνα με το Σύλ-
λογο Βρεφών και Νηπίων που κα-
λύπτει το Δήμο της Αθήνας και έχει
προχωρήσει σε δυναμικές κινητο-
ποιήσεις και παρεμβάσεις το τελευ-
ταίο διάστημα στο δημοτικό συμ-
βούλιο και στο Δημοτικό Βρεφοκο-
μείο Αθηνών, “Παρότι προβλήματα
σίτισης είχαν παρουσιαστεί και στο
παρελθόν, σε μικρότερο βαθμό
(αλλαγή διαιτολογίου),  πλέον, η
κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε
προηγούμενο, καθώς από τη δια-
τροφή των παιδιών απουσιάζουν
εδώ και καιρό βασικά είδη διατρο-
φής. Επίσης επισημάναμε τις σοβα-
ρές ελλείψεις σε υλικά καθαριότη-
τας για την τήρηση των κανόνων
υγιεινής, καθώς και σε παιδαγωγι-
κό και βοηθητικό προσωπικό. Τονί-
σαμε την έλλειψη ελέγχων ασφά-
λειας στους προαύλιους χώρους
πολλών παιδικών σταθμών, που εί-
χε σαν αποτέλεσμα τον τραυματι-
σμό νηπίου”. Οι κινητοποιήσεις εί-
χαν μια πρώτη νίκη με απόφαση για
“διάθεση ενός ποσού περί τις 225
χιλιάδες ευρώ για την άμεση αγο-
ρά ειδών διατροφής”.

Την πρώτη, μετά τις εκλογές, δια-
δήλωση ενάντια στην εξόρυξη χρυ-
σού στις Σκουριές από την Ελληνικός
Χρυσός του Μπόμπολα πραγματο-
ποίησαν την Κυριακή 15/2 οι κάτοικοι
της Χαλκιδικής. Το κίνημα των Σκου-
ριών ήταν από τα βασικά που στήριξε
ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια,
υιοθετώντας το αίτημά του για κλεί-
σιμο των μεταλλείων, υποσχόμενος
προεκλογικά ότι θα το κάνει πράξη.
Στην πορεία της Κυριακής, όμως, οι
διαδηλωτές ήρθαν για άλλη μια φο-
ρά αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ.

Όπως περιγράφει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Χαλκιδικής: “Η πορεία είχε ανακοι-
νωθεί πολλές μέρες νωρίτερα και εί-
χε πολύ καλή προσέλευση. Αγωνι-
στές από κάθε γωνιά της Χαλκιδι-
κής, ένωσαν τις δυνάμεις τους με
αλληλέγγυους από όλη την Ελλάδα.
Ξεπέρασαν τα εμπόδια που τέθηκαν
στο κίνημα από τις εκλογές μέχρι
σήμερα και βρέθηκαν στο βασικό
πεδίο αγώνα. Στον Κάκαβο, στις
Σκουριές. Αγνόησαν όλους αυτούς
που υποστήριζαν ότι δεν πρέπει να
γίνει πορεία επειδή η κυβέρνηση θέ-
λει να κλείσει τα μεταλλεία”.

Και συνεχίζει: “Κλούβες των ΜΑΤ
και πάνοπλες διμοιρίες, κόντρα σε
κάθε υπόσχεση της νέας συγκυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ήταν εκεί για
να σταματήσουν την προγραμματι-
σμένη πορεία και να δράσουν για
ακόμη μία φορά ως ιδιωτική ασφά-
λεια του Μπόμπολα. Στον αντίποδα,
δεν «ενόχλησαν» καθόλου την αντι-
συγκέντρωση που οργάνωσε η εται-
ρεία μαζί με τα εργοδοτικά σωμα-
τεία... Ο «Φίλος του πολίτη» όπως

μας καθησύχαζαν οι νέοι κυβερνητι-
κοί άρχοντες παρέμεινε «Φίλος του
Μπόμπολα» με σκοπό να σταματήσει
κάθε απαίτηση, κάθε διεκδίκηση”.

Σχέδια

Την ίδια ακριβώς μέρα, ο νέος
αναπληρωτής υπουργός Παραγωγι-
κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώ-
νης περιέγραφε τα σχέδια της κυ-
βέρνησης για τις Σκουριές, σε συ-
νέντευξή του στο ΒΗΜΑ.

“Είναι προφανές ότι δεν πρέπει
να ανησυχούν οι εργάτες που δου-
λεύουν στις υπάρχουσες μεταλλευ-
τικές χρήσεις. Δεν θα κατεβάσουμε
κανέναν διακόπτη”, είπε, “Αλλά εί-
ναι άλλο πράγμα οι αλόγιστες επε-
κτάσεις μεταλλείων. Εμείς μιλάμε
για τις τελευταίες αδειοδοτήσεις...
Πρόκειται για αποφάσεις της προ-
ηγούμενης διοίκησης και εμείς δεν
θα τις σβήσουμε με έναν χάρακα.

Έχουμε προχωρήσει αρκετά τη νο-
μική επεξεργασία και θα έχουμε μέ-
σα στην εβδομάδα το πόρισμα. Άλ-
λωστε εκκρεμοδικεί και μια αίτηση
στο ΣτΕ για τη μελέτη περιβαλλον-
τικών επιπτώσεων. Δεν θα πάρω μια
βιαστική απόφαση η οποία θα μπο-
ρούσε να προσβληθεί”.

Έτσι, η υπόσχεση για κλείσιμο
των μεταλλείων έγινε επανεξέταση
των τελευταίων αδειοτήσεων που
επιτρέπουν την επέκταση των εργα-
σιών, που ακόμα κι αυτές όμως δε
θα σβηστούν “με ένα χάρακα”. Όσο
για τη συμβουλή του υπουργού να
περιμένουμε τα νομικά όργανα, λί-
γες μέρες μετά τη συνέντευξή του,
το ΣτΕ αποφάσισε την εκ νέου συ-
νέχιση των μεταλλουργικών έργων,
απορρίπτοντας τις προσφυγές 264
κατοίκων της περιοχής και χαρακτη-
ρίζοντας ως αβάσιμους όλους τους
ισχυρισμούς τους περί καταστροφι-
κών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

“Φυλακές γεμάτες κοινωνικούς κρατούμενους”

ΔΗΜΟΙ Οι μνημονιακές
επιθέσεις συνεχίζονται

ΣΚΟΥΡΙΕΣ Τα ΜΑΤ
αντικατέστησαν τις υποσχέσεις

Σκουριές 15/2, φωτό: Βασίλης Μαθιουδάκης



Σ
τις 10 Μάρτη έχει οριστεί η δί-
κη των εννέα συντρόφων για
την κατάληψη του κτηρίου της

Αντιπεριφέρειας Χανίων στις
10/2/12. Η κατάληψη αυτή έγινε στο
τέλος της μεγάλης πορείας την
πρώτη μέρα της 48ωρης πανεργατι-
κής απεργίας που είχαν κηρύξει η
ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ ενάντια στη δα-
νειακή σύμβαση. Ήταν εκείνο το
τριήμερο που οι εργαζόμενοι και η
νεολαία όλης της χώρας ξεσηκώθη-
καν με πρωτοφανή μαζικότητα κρί-
νοντας οριστικά την τύχη της κυβέρ-
νησης Παπαδήμου.

Οι σύντροφοι που δικάζονται είναι
οι εξής: Βουτετάκη Κατερίνα εργα-
ζόμενη στο νοσοκομείο Χανίων και
γραμματέας του Δημοτικού Συμβου-
λίου Χανίων, με την «Κίνηση Πολιτών
Πρώτα ο Άνθρωπος», Δέσης Σ. φοι-
τητής, Λάλος Στέφανος τότε φοιτη-
τής, και υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος με την «Ανταρσία στα Χα-
νιά», Μπιχάκης Φώτης μέλος του ΔΣ
της ΕΛΜΕ Χανίων και του ΠΣΟ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Ρίζος Σεραφείμ δάσκα-
λος, δημοτικός σύμβουλος με την
«Ανταρσία στα Χανιά» και μέλος του
ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Σιώκου Θέκλα
δασκάλα, από την κατάληψη Rosa
Nera, Τζανέτος Γιώργος δάσκαλος
και από την Rosa Nera, Τσουκάτος
Γιάννης μηχανικός από το Κοινωνικό
Στέκι – Στέκι Μεταναστών και ο Βαρ-
δής Τσουρής από τη Rosa Nera.

Οι κατηγορίες είναι: α)παράνομη
είσοδος σε δημόσια υπηρεσία και
διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής
της και β)πρόκληση φθορών στην
εξωτερική πλευρά του κτηρίου με

την αναγραφή συνθημάτων. Πρόκει-
ται για μια από τις πολλές δίκες που
έστησε η ασφάλεια Χανίων τα τελευ-
ταία δύο χρόνια.

Aσφαλίτης

Μοναδικός μάρτυρας κατηγορίας
είναι ένας ασφαλίτης που το όνομά
του φιγουράρει ως μάρτυρας κατη-
γορίας στις περισσότερες από τις
δίκες. Τόσο από το κατηγορητήριο
όσο και από τη σύνθεση της ομάδας
των κατηγορουμένων, είναι φανερό
ότι η συγκεκριμένη δίκη αποτελεί
μια άμεση βολή ενάντια στο κίνημα
που ξεσηκώθηκε τα τελευταία χρό-
νια ενάντια στην επιβολή των μνημο-
νίων και της βάρβαρης λιτότητας.
Αποτελεί ταυτόχρονα προσπάθεια
στοχοποίησης των συνδικάτων, των
φοιτητικών συλλόγων, της αριστε-
ράς και του αντιεξουσιαστικού χώ-
ρου.

Η ανατροπή της κυβέρνησης των
Σαμαροβενιζέλων από το μαζικό κί-
νημα, αποτελεί την ετυμηγορία των
εργαζομένων και της νεολαίας και
γι’ αυτή τη δίκη. Οι μαζικοί αγώνες

δεν δικάζονται. Αυτοί που έπρεπε να
βρίσκονται στη θέση των κατηγο-
ρουμένων είναι όσοι εμπνεύστηκαν
και εφάρμοσαν τα μνημόνια, όσοι
εξύφαναν τέτοιου είδους διώξεις με
σκοπό να τρομοκρατήσουν το κίνη-
μα της αντίστασης και οι φασίστες
φίλοι τους που ακόμη, δεκαοκτώ μή-
νες μετά τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, περιμένουμε να οριστεί η δί-
κη τους.

Στα Χανιά έχει δημιουργηθεί κίνη-
ση αλληλεγγύης από τους μαζικούς
φορείς. Αποφασίστηκε η έκδοση
αφίσας. Ο Σύλλογος Δασκάλων, η
ΕΛΜΕ και τα σωματεία του νοσοκο-
μείου έχουν προκηρύξει ήδη για
εκείνη την ημέρα στάση εργασίας
και καλούν σε συγκέντρωση αλλη-
λεγγύης έξω από τα δικαστήρια. 

Την Παρασκευή 5/3 καλείται συγ-
κέντρωση αλληλεγγύης στις 6μμ
στην πλατεία της Αγοράς. 
• Να αθωωθούν τώρα οι 9 αγωνι-
στές!
•Να πάψει κάθε παρόμοια δίωξη!

Ειρηναίος Μ   αράκης

25 Φλεβάρη 2015, Νο 1162
e-mail: ergatiki@gmail.com / τηλ. 210 5241001

εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

Η
πολιτική συζήτηση στους
εργατικούς χώρους έχει
φουντώσει μετά τις πρώτες

βδομάδες με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή είναι η εικόνα των συνεργεί-
ων της Εργατικής Αλληλεγγύης
που παρεμβαίνουν με την εφημε-
ρίδα σε εκατοντάδες χώρους δου-
λειάς σε όλη τη χώρα.

“Στο νοσοκομείο Γεννηματάς η
κουβέντα με τους εργαζόμενους
περιλαμβάνει όλα τα θέματα”, μας
μεταφέρει η Αλεξάνδρα Μαρτίνη,
“Από το πώς βλέπουν τα πρώτα
δείγματα της νέας κυβέρνησης και
ποια πρέπει να είναι η στάση μας
απέναντί της μέχρι τα ζητήματα
του χρέους και της προοπτικής. Η
χαρά των πρώτων ημερών μετά
τις εκλογές, για την πτώση των
Σαμαροβενιζέλων, εξακολουθεί να
είναι έντονη δείχνοντας την αυτο-
πεποίθηση της τάξης, χωρίς όμως
κανένα εφησυχασμό. Επιπλέον
στοιχείο είναι ότι νέος κόσμος με
τον οποίο μπορεί να μην είχαμε
σχέσεις πιο πριν, έχει μπει τώρα
στη συζήτηση. Όλα αυτά αποτυ-
πώνονται και στις εφημερίδες που
δίνουμε, 15 με 20 φύλλα κάθε
βδομάδα”.

Πολιτικές εξελίξεις

“Στο κτίριο του ΔΕΔΔΗΕ (Διανο-
μή της ΔΕΗ) στη Συγγρού 24, ένα
καινούργιο εργατικό χώρο στην
περιοχή, πήγαμε πρώτη φορά πριν
τις εκλογές και τον επισκεφτήκαμε
ξανά αμέσως μετά”, μας είπε η
Τάνια Βριζάκη, “Το ότι είναι και-
νούργιος χώρος είναι βασικό σε
αυτό που συναντήσαμε, γιατί δεν
είχαμε μια ήδη διαμορφωμένη
σχέση με τους εργαζόμενους.
Νιώσαμε πραγματικά σαν  να μας
περίμεναν μετά τις εκλογές για να
κάνουν τη συζήτηση για τις πολιτι-
κές εξελίξεις οργανωμένα. Η δια-
γραφή του χρέους ήταν το βασικό
θέμα με ερωτήσεις για το αν, πώς
και ποιος μπορεί να το επιβάλλει.
Συζητήσαμε με ψηφοφόρους του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ που πήραν
την Εργατική Αλληλεγγύη με εν-
διαφέρον για τις προτάσεις της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Συνολικά έξι αγόρα-
σαν την εφημερίδα και ένας το πε-
ριοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω.
Ενώ ανοίξαμε και την καμπάνια για
την αντιφασιστική-αντιρατσιστική
μέρα δράσης στις 21 Μάρτη με
κατάληξη ότι μας περιμένουν την
επόμενη φορά με όλα τα υλικά”.

“Η εφορία Κυψέλης είναι ένας
χώρος στον οποίο παρεμβαίνουμε
συστηματικά”, μας είπε ο Δημή-

τρης Λυγίζος, “Το να αγοράζουν
τουλάχιστον δέκα άτομα -κάποιες
φορές και περισσότερα- την εφη-
μερίδα κάθε βδομάδα, σε ένα χώ-
ρο με 40 εργαζόμενους, δείχνει το
κλίμα που επικρατεί αλλά και την
εκτίμηση στις ιδέες μας. Οι περισ-
σότεροι είχαν προσδοκίες από το
ΣΥΡΙΖΑ αλλά σιγά σιγά βλέπουν
ότι είναι απαραίτητο να συνεχί-
σουμε τους αγώνες. Αυτό γίνεται
πολύ καθαρό όταν ανοίγουμε τα
συγκεκριμένα ζητήματα πχ στην
τελευταία επίσκεψή μας, όταν
ανοίξαμε το ζήτημα της Αμυγδα-
λέζας και των στρατοπέδων συγ-
κέντρωσης, όλοι συμφωνούσαν
ότι δε θα κλείσουν χωρίς τη μαζι-
κή δράση του κινήματος”.

“Τα Δικαστήρια της Ευελπίδων
είναι ένας πολύ μαζικός χώρος
όπου ξεκινήσαμε να παρεμβαίνου-
με πριν τις εκλογές και συνεχίσα-
με”, μας είπε η Διοτίμα Χριστο-
πούλου, “Από την πρώτη φορά το
κλίμα ήταν πολύ θετικό, όλοι γνώ-
ριζαν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και μας υπο-
δέχονταν θερμά. Σε αυτό βοήθησε
και το γεγονός ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
έχει δυνάμεις τόσο στους δικαστι-
κούς υπαλλήλους όσο και στους
δικηγόρους. Παρότι είναι ένας πο-
λύ μεγάλος χώρος, έχουμε απο-
κτήσει σχέσεις με αρκετούς εργα-
ζόμενους και κάθε φορά προσπα-
θούμε αυτός ο κύκλος να μεγαλώ-
νει πηγαίνοντας σε νέα κτίρια.
Στην τελευταία εξόρμησή μας
οκτώ εργαζόμενοι αγόρασαν την
εφημερίδα. Βλέπουμε ότι η πα-
ρέμβασή μας διαμορφώνει και
βοηθάει τους εργαζόμενους να
προχωράνε πολιτικά, η διαφορά
είναι αισθητή βδομάδα τη βδομά-
δα”.

“Η διαγραφή του χρέους, η ρή-
ξη με το ευρώ και την ΕΕ και τι ση-
μαίνει, είναι μια συζήτηση που γί-
νεται πλέον με πολύ πραγματι-
κούς όρους με τους εργαζόμε-
νους στη Θεσσαλονίκη”, μας είπε
η Φύλλια Πολίτη, “Στη ΔΕΗ της
Τούμπας, στην ΕΥΑΘ, στην ΕΡΤ, η
κουβέντα ανάβει γύρω από το αν
η κυβέρνηση διαπραγματεύεται ή
συμβιβάζεται, τι περιθώρια έχει να
συγκρουστεί, ποια η λύση στους
εκβιασμούς. Είναι μεγάλο το εν-
διαφέρον κι αυτό φαίνεται κι από
το γεγονός ότι αρκετοί εργαζόμε-
νοι δηλώνουν ότι θα παρακολου-
θήσουν τις συζητήσεις που οργα-
νώνει το ΣΕΚ τοπικά με θέμα «Δια-
γραφή του χρέους ή διαπραγμά-
τευση»”.

Λ. Β.

Με την Εργατική
Αλληλεγγύη στους
χώρους δουλειάς

Στις 26 Φλεβάρη εκδικάζεται η αγωγή του Γιάννη Ση-
φακάκη κατά της εταιρίας Vodafone για το σκάνδαλο
των τηλεφωνικών υποκλοπών που έγινε πριν δέκα χρόνια
περίπου. Όπως είχε αποκαλυφτεί στις αρχές του 2006,
οι τηλεφωνικές υποκλοπές γίνονταν την περίοδο 2004-
2005 από καρτοκινητά - σκιές μέσω ειδικού λογισμικού
που είχε εγκατασταθεί στην Vodafone, σε βάρος 100 τη-
λεφωνικών αριθμών.

Ένας από αυτούς ήταν και του Γιάννη Σηφακάκη, του
συντονιστή εκείνη την περίοδο της Συμμαχίας Σταματή-
στε τον Πόλεμο, της μεγαλύτερης και πιο ενεργής αντι-
πολεμικής κίνησης στην Ελλάδα που πρωτοστατούσε
για χρόνια ενάντια στις επεμβάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑ-
ΤΟ στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Το σκάνδαλο των υπο-
κλοπών, όπως και της απαγωγής των Πακιστανών την
ίδια περίοδο, ήταν κομμάτι της συμμετοχής της τότε κυ-
βέρνησης του Κώστα Καραμανλή σε αυτή την πολεμική
εκστρατεία, στο όνομα του “πολέμου κατά της τρομο-
κρατίας”.

Η δίκη φέρνει ξανά στην επικαιρότητα τη συνεργασία

της κυβέρνησης και της ΕΥΠ με την αμερικάνικη πρε-
σβεία, τη CIA και άλλες μυστικές υπηρεσίες, σε μια στιγ-
μή που η υπόθεση ξανανοίγει μετά το ένταλμα σύλλη-
ψης που εκδόθηκε για το θέμα σε βάρος Αμερικανού
πρώην υπαλλήλου της πρεσβείας των ΗΠΑ.

ΧΑΝΙΑ Να αθωωθούν οι εννιά
αγωνιστές του κινήματος του 2012

Αναβολή για τις 14 Μάη 2015, πήρε η δίκη του
Πέτρου Κωνσταντίνου που είχε οριστεί για την
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στο Δ’ Μονομελές Πλημ-
μελειοδικείο Αθηνών. Η δίκη που αναβλήθηκε λόγω
ωραρίου, γίνεται μετά από μήνυση του φασίστα
Τάσου Χατζηπαράσχου, με την κατηγορία της δή-
θεν «ενορχήστρωσης  επίθεσης που δέχτηκε ομά-
δα φασιστών με την επωνυμία “Ελληνική Γροθιά”
στο πανεργατικό συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
στις 29/6/2010.

Αναβολή της δίκης
του Π. Κωνσταντίνου

Την Πέμπτη η δίκη της Vodafone 
για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Ο Σεραφείμ Ρίζος Δημοτικός Σύμβουλος Χανίων είναι ανάμεσα στους διωκόμενους



ΓΙΑΝΝΕΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 Στοά Σάρκα
Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Γιατί όλοι οι μετανάστες
είναι καλοδεχούμενοι;
Ομιλήτρια: Χαρά Νικολάου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 Στοά Σάρκα
Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση;
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΠΑΤΡΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση;
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Όχι στη συμφωνία – δεν θα περάσει!
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Γιατί όλοι οι μετανάστες
είναι καλοδεχούμενοι;
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Γιατί όλοι οι μετανάστες
είναι καλοδεχούμενοι;
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Όχι στη συμφωνία – δεν θα περάσει!
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση;
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 καφέ 65-67
(Τριών Ιεραρχών) 7μμ
Όχι στη συμφωνία – δεν θα περάσει!
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ 65-67
(Τριών Ιεραρχών) 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Όχι στη συμφωνία – δεν θα περάσει!
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 
καφέ Δια Χειρός
(Δημητρακοπούλου 41/45) 7.30μμ
Όχι στη συμφωνία – δεν θα περάσει!
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 
καφέ Τσίου 7.30μμ
Αναρχισμός – μια μαρξιστική κριτική
Ομιλητής: Ηλίας Γεωργούλης

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 καφέ Λα Ροζέ
(Αγ. Νικόλαος) 7μμ
Κράτος και αριστερά
Ομιλήτρια: Έλενα Τζίκα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 καφέ Quiz 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση;
- το παράδειγμα της Χιλής
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Quiz 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 
καφέ Ξενομπάτης 7.30μμ
Οι ανταγωνισμοί πίσω από την ΑΟΖ
Ομιλητής: Γιάννης Μήτζιας

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 
Εκτός των Τειχών 7.30μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 5/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η εργατική τάξη σήμερα και
η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 καφέ Μαγαζί 9μμ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 ΚΑΠΗ (Λ. Φυλής) 8μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 καφέ Χρώματα 7.30μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση;
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Χρώματα 7.30μμ
Ρήξη με την Ε.Ε.
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΙΓΑΛΕΩ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2 
Στέκι Ρήγα Φερραίου 20 (2ος όρ.) 8μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση; 
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 
Στέκι Ρήγα Φερραίου 20 (2ος όρ.) 8μμ
Νομιμοποίηση των μεταναστών
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος

ΙΛΙΟΝ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Νομιμοποίηση των μεταναστών
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Διαγραφή του χρέους ή διαπραγμά-
τευση;
Ομιλητής:  Κώστας Πίττας

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 καφέ Ανάδυση (Σφα-
κτηρίας και Πλαταιών) 7μμ
Όχι στη συμφωνία – δεν θα περάσει! 
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 5/3 καφέ Ανάδυση (Σφακτη-
ρίας και Πλαταιών) 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 καφέ 1968 (Θησέως
και Αγ.Πάντων στη στοά) 7.30μμ
Όχι στη συμφωνία – δεν θα περάσει! 
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
• ΠΕΜΠΤΗ 5/3 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγ.Πάντων στη στοά) 7.30μμ
Διαγραφή του χρέους ή διαπραγμά-
τευση;
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΚΥΨΕΛΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Κράτος και αριστερά
Ομιλητής: Δημήτρης Λυγίζος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 πολιτιστικό κέντρο
δήμου Αθήνας (Καλογερά 18) 6.30μμ
Διαγραφή του χρέους ή διαπραγμά-
τευση;
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 

• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Πόσο το δίλημμα Μεταρρύθμιση
ή Επανάσταση ισχύει και σήμερα;
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
• ΠΕΜΠΤΗ 5/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΙΛΙΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 
καφέ Munches 7μμ
Τι σημαίνει σήμερα το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Munches 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΒΥΡΩΝΑΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 
καφέ El Viaje 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου
• ΠΕΜΠΤΗ 5/3 καφέ El Viaje 7μμ
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία
Ομιλητής: Κώστας Τόδουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 
Στέκι Αριστερής Κίνησης
(Ακροπόλεως 18 & Ιάσονος) 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης
• ΠΕΜΠΤΗ 5/3 Στέκι Αριστερής Κίνησης
(Ακροπόλεως 18 & Ιάσονος) 7μμ
Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/2
γραφεία Ανταρσία στη Κοκκινιά 7μμ
Όχι στην Ε.Ε. της λιτότητας και
του ρατσισμού
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 26/2 
Κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Διαπραγμάτευση ή διαγραφή του χρέους;
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΓΑΛΑΤΣΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 
γρ. Γ’ ΕΛΜΕ Γκράβα 7.30μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
• ΠΕΜΠΤΗ 4/3 γρ. Γ’ ΕΛΜΕ 
Γκράβα 7.30μμ
Γιατί λέμε όχι στην Ε.Ε. της λιτότητας
και του ρατσισμού
Ομιλητής: Θανάσης Καμπαγιάννης

ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/2 
καφέ Άνεμος 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/2 
Στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Διαγραφή  του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 26/2 Παλιό Δημαρχείο
(πλ. Χαλανδρίου) 7μμ
Διαγραφή  του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 26/2 
Στέκι «Ρήξη και Ανατροπή» 
(Πολυτεχνείου 29) 7μμ
Διαγραφή  του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Γιατί όλοι οι μετανάστες
είναι καλοδεχούμενοι;
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
• ΠΕΜΠΤΗ 5/3 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ(Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Διαπραγμάτευση ή διαγραφή του χρέους;
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/2 
καφέ The White Rabbit (πατάρι) (Σολο-
μού 12) 7.30μμ
Τι σημαίνει σήμερα το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλητής: Κώστας Βλασσόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 5/3 καφέ The White Rabbit
(πατάρι) (Σολομού 12) 7.30μμ
Διαπραγμάτευση ή διαγραφή του χρέους;
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 26/2 Κίνημα στην Πόλη 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 5/3
στέκι νεολαίας Αμπελοκήπων 7μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 5.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/2
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/2
ΙΛΙΟΝ πλατεία 11.30πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ.Ολυμπίου 12μ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΠΕΡΑΜΑ πλ. Ηρώων 10.30πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 11πμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Σκλαβενίτης 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 11πμ Everest
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθνικής 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
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

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 

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη
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Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2
Πολιτιστικό Κέντρο Χαλκηδόνας 7μμ

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ 

ΚΟΥΚΑΚΙ - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/3 καφέ Δολίχη
(Δημητρακοπούλου 51)  Κουκάκι 7μμ

Συνελεύσεις
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Συντονιστικό ΕΑΑΚ Αθήνας
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/2 Πολυτεχνείο 6μμ
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Οι μαθητές ενάντια στους φραγμούς

Ή
δη προσπαθούμε να οργανώσουμε την Παρασκευή 20 Μάρτη εκ-
δηλώσεις αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές μέσα στα σχολεία.
Προβολές, συζητήσεις και εκθέσεις. Έχουμε αρκετούς καθηγη-

τές μαζί μας και το οργανώνουμε όλοι μαζί. Στις 14 Μάρτη θα κάνουμε μια
μεγάλη μαθητική συναυλία στο Μπραχάμι με αντιρατσιστικό και αντιφασι-
στικό χαρακτήρα. Και ετοιμάζουμε να φτιάξουμε πανό και να κατέβουμε
στις 21 Μάρτη με τα σχολεία μας.

Οι μαθητές θα μοιράσουμε την προκήρυξη με το σκίτσο και το καινού-
ριο 4σέλιδο των Anticapitalista, και θα κάνουμε αφισοκολλήσεις στις γειτο-
νιές μας για τις 21 Μάρτη.

Τα αιτήματα του μαθητικού κινήματος δεν αλλάζουν παρόλο που άλλαξε
η κυβέρνηση. Θέλουμε ιθαγένεια για όλους τους συμμαθητές μας, χαρτιά
για τους γονείς τους και τις οικογένειές τους. Θέλουμε να δοθεί πολιτικό
άσυλο στους πρόσφυγες που έχουν φύγει από χώρες με φτώχεια και πό-
λεμο. Θέλουμε να δούμε κλειστά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θα συνε-
χίσουμε σαν μαθητές να δίνουμε μάχη ενάντια στο ρατσισμό και τους φα-
σίστες.

Πριν λίγα μόλις χρόνια φασίστες είχαν προσπαθήσει να τρομοκρατή-
σουν μαθητές στο σχολείο μου. Είχαν χτυπήσει έναν Αλβανό μαθητή και
έναν μαθητή από την ΚΝΕ. Σήμερα οι ίδιοι δεν τολμάνε να μιλήσουν ανοι-
χτά. Είναι λογικό να κρύβονται μετά από το αντιφασιστικό κίνημα που εί-
δαμε.

Αυτό που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, να αναπτύσσονται οι ακροδε-
ξιές και φασιστικές απόψεις σε όλη την Ευρώπη, μας ανησυχεί. Ο διεθνι-
σμός του αντιφασιστικού κινήματος είναι αναγκαίος και γι’ αυτό στις 21
Μάρτη ενώνουμε τις φωνές μας με όλους τους αντιφασίστες παντού. Για
να τσακίσουμε τους φασίστες και όλες τις πολιτικές που τους μεγαλώνου-
νε.

Ηλίας Παπαδημητρίου, 2ο Γενικό Λύκειο Αγ. Δημητρίου

Σ
αν μαθητές-Anticapitalista έχουμε ακό-
μα μεγαλύτερη εμπειρία από πέρσι
αφού οργανώσαμε με επιτυχία την 22

Μάρτη και έχουμε ξεκινήσει ακόμα πιο δυνα-
μικά να κάνουμε το ίδιο και φέτος. Θα φτιά-
ξουμε ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών
που θα γυρίσουν τα σχολεία για να απαιτή-
σουν να πραγματοποιηθούν αντιρατσιστικές
εκδηλώσεις και μαθήματα.

Αν καταφέραμε να το κερδίσουμε πέρσι,
φέτος είναι ακόμα πιο αποφασιστική η πα-
ρουσία μας αφού μετά την αλλαγή της κυ-
βέρνησης μπορούμε να απαιτήσουμε ακόμα
πιο εύκολα τέτοιες εκδηλώσεις παντού. Άλ-
λωστε και η ΟΛΜΕ έχει αποφασίσει το 21
Μάρτη, κάτι που βοηθάει στο να κινητοποι-
ήσουμε και τους καθηγητές μας.

Αυτές οι εξορμήσεις και οι εκδηλώσεις
στα σχολεία, σε συνδυασμό με τις τοπικές
επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ και τις εκδηλώσεις
που θα γίνουν σε κάθε περιοχή, είναι βοηθη-
τικές για να ανοίξουμε την συζήτηση και να
προβάλουμε το αντιφασιστικό και αντιρατσι-
στικό κίνημα σε όλα τα σχολεία. 

Θα προσπαθήσουμε να κατεβάσουμε τα
σχολεία μας με τα δικά τους πανό ξεχωριστά
και να έχουμε μαζική μαθητική παρουσία.

Μάχες

Τα αιτήματά μας ως μαθητικό κίνημα, ειδικά
απέναντι στη νέα κυβέρνηση γίνονται ακόμα
πιο επίκαιρα. Αν δώσαμε μάχες όλο αυτό τον
καιρό με όλο τον κόσμο μαζί, και αυτούς που
ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, τώρα απαιτούμε από όλο
τον κόσμο να παλέψει για να επιβάλει, όπως
λέει και το καινούριο φυλλάδιο των Anticapita-
lista μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ, την ιθαγένεια για
όλα τα παιδιά. Δώσαμε αντιρατσιστικές μάχες
στα σχολεία μας, μαθητές και καθηγητές για
να μην ξεχωρίζει κανένας μέσα στις τάξεις και
να έχουμε όλοι ίσα δικαιώματα. 

Μετά την δολοφονία του Π. Φύσσα και με
όλο αυτό το κίνημα να ξεσηκώνεται, στα σχο-
λεία το κλίμα έχει αλλάξει. Έχουμε ακόμα και
προσωπικά παραδείγματα αυτής της αλλαγής,
αφού απολίτικα παιδιά που θεωρούσαν πλάκα
να χαιρετάνε ή να φωνάζουν “εγέρθητω”, σή-
μερα καταλαβαίνουν πόσο σοβαρές είναι αυ-
τές οι ναζιστικές μαλακίες. Στην τάξη μου προ-
χτές, συμμαθητές μου, χωρίς καμιά ιδιαίτερη
πολιτικοποίηση, έκαναν ολόκληρο θέμα στο
σχολείο ενάντια σε τέτοιες συμπεριφορές.

Πιστεύω πως η δυναμική για φέτος είναι
ακόμα μεγαλύτερη από πέρσι. Εδώ στα Βρι-
λήσια ανάμεσα στους μαθητές είναι πολλοί
περισσότεροι αυτοί που βλέπουν την σημα-
σία του αντιφασιστικού κινήματος.

Φέτος που βλέπουμε τί γίνεται και στις άλ-
λες χώρες, με την άνοδο της ακροδεξιάς σε
όλη την Ευρώπη, με την ισλαμοφοβία και
στη Γαλλία που ανεβαίνει η Λεπέν και αλλού,
νομίζω πως είναι ακόμα πιο σημαντικό να εί-
μαστε κομμάτι αυτού του κινήματος. Άλλω-
στε σαν Anticapitalista ξέρουμε πως σε στιγ-
μές κρίσης του καπιταλισμού οι φασίστες
βρίσκουν ευκαιρία να μεγαλώσουν. Θα τους
σταματήσουμε.

Αλέξης Γεωργάκας
2ο Λύκειο Βριλησίων

Μ
ε ένα όμορφο ασπρόμαυρο κόμικ για την ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά, που εξέ-
δωσαν σαν προκήρυξη, οι μαθητές-Anticapitalista ενώνουν τις φωνές τους με το
κίνημα στις 21 Μάρτη. Τα σκίτσα που δημιουργήθηκαν από καθηγητές της ΕΛ-

ΜΕ Θήβας στην καμπάνια τους ενάντια στο ρατσισμό στα σχολεία, κοσμούν αυτό το
φυλλάδιο. Οι μαθητές-Anticapitalista ξεκινάνε εξορμήσεις σε σχολεία συνδέοντας το
μαθητικό κίνημα με τις μεγάλες αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές μάχες.

Οι μαθητές βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στο «νέο λύκειο» και
ήταν ένα από τα βασικά κομμάτια της νεολαίας που τον προηγούμενο Οκτώβρη και Νο-
έμβρη με πάνω από 500 καταλήψεις οδήγησαν την κυβέρνηση των Σαμαροβενιζέλων
στην πτώση της. Η 21 Μάρτη είναι συνέχεια εκείνου του κινήματος για να απαιτήσουμε
από τη νέα κυβέρνηση να βάλει τέρμα στους αποκλεισμούς, στους ρατσιστικούς και
στους ταξικούς φραγμούς.

Περιοδικό
Σοσιαλισμός 
από τα κάτω

Στο τεύχος 
που κυκλοφορεί:

Ζητήστε το από τους συντρόφους που

διακινούν την Εργατική Αλληλεγγύη.

• Η πτώση της συγκυβέρνησης

• Τι αλλαγή μπορεί να φέρει η Αριστερά;

• Η εργατική τάξη και η 
επαναστατική εφημερίδα σήμερα 

• Κράτος και Αριστερά

• “Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες”

• Η πρόκληση του Ποδέμος
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Τ
ο βιβλίο του Φρίντριχ Ένγκελς «Σοσιαλι-
σμός, Ουτοπικός και Επιστημονικός» εί-
ναι μια από τις καλύτερες και πιο κατα-

νοητές εισαγωγές στη θεωρία του Μαρξι-
σμού. O Καρλ Μαρξ στον πρόλογο της γαλλι-
κής έκδοσης του 1880 γράφει «σ’ αυτή την
παμφλέτα, παρουσιάζουμε τα πιο επίκαιρα
αποσπάσματα του θεωρητικού τμήματος του
βιβλίου του Ένγκελς που θα μπορούσε να χα-
ρακτηριστεί ως η εισαγωγή στον επιστημονικό
σοσιαλισμό».

Πολλές φορές σε ιστορικά βιβλία ή ακόμα
και σε αναφορές θεωρητικών της αριστεράς,
ο Ένγκελς αναφέρεται απλά ως ο συνεργά-
της του Μαρξ. Σε αυτό σίγουρα «φταίει» και ο
ίδιος ο Ένγκελς που για τον εαυτό του έχει
γράψει με τεράστια σεμνότητα πως «έκανα
αυτό για το οποίο προοριζόμουν, να παίξω το
δεύτερο ρόλο». 

Όμως, όπως αναφέρει και η Λίντσεϊ Τζέρ-
μαν στην εισαγωγή της έκδοσης του Μαρξι-
στικού Βιβλιοπωλείου στο κείμενο της «Η ζωή
ενός επαναστάτη» ο Ένγκελς ήταν «κάτι πολύ
περισσότερο από έναν ηθοποιό δεύτερου ρό-
λου». Παρεμπιπτόντως, το κείμενο της Τζέρ-
μαν είναι η καλύτερη βιογραφία του Ένγκελς
που κυκλοφορεί στα ελληνικά, άλλωστε δεν
υπάρχουν και πολλές επιλογές.

Ο Φρίντιχ Ένγκελς γεννήθηκε στο Μπάρμεν
(σημερινό Βούπερταλ) της Γερμανίας το 1820.
Ήταν το μεγαλύτερο παιδί στην οικογένεια, ενώ
ο πατέρας του ήταν ιδιοκτήτης εργοστασίου. 

Για μεγάλο μέρος της ζωής του, ο Ένγκελς
αναγκάστηκε να δουλεύει για την οικογενειακή
επιχείρηση έτσι ώστε να μπορεί να χρηματοδο-
τεί τις έρευνες που έκαναν ο Καρλ Μαρξ και ο
ίδιος. Εντυπωσιακή είναι η περιγραφή της κό-
ρης του Μαρξ, Ελεονόρας, για την μέρα που ο
Ένγκελς σταμάτησε να διευθύνει την επιχείρη-
ση του πατέρα του στο Μάντσεστερ, κατάστα-
ση την οποία σιχαινόταν, αλλά ποτέ δεν είχε
παραπονεθεί για αυτή αφού ήταν ο μόνος τρό-
πος για να συντηρεί την οικογένεια του Μαρξ
και τους δικούς του ανθρώπους. 

Αξεχώριστοι

Από το 1844, όταν και βρέθηκαν στο Παρίσι,
οι δυο τους ήταν αξεχώριστοι. Όχι μόνο στις
μελέτες τους και στην κοινή συγγραφή βιβλίων,
αλλά με ενεργή συμμετοχή στις επαναστάσεις
της εποχής τους και στις προσπάθειες για την
συγκρότηση κομμουνιστικής οργάνωσης. Ο
Ένγκελς συνέχισε την επαναστατική δουλειά
για άλλα 12 χρόνια μετά το θάνατο του Μαρξ
αφού πέθανε το 1895.

Πρωταγωνίστησαν στην δημιουργία της Κομ-
μουνιστικής Ένωσης το 1847, έγραψαν το Κομ-
μουνιστικό Μανιφέστο, ενώ συμμετείχαν στις
επαναστάσεις του 1848. Κυκλοφόρησαν την
«Νέα εφημερίδα του Ρήνου» για να στηρίξουν
τους μαχητές της εργατικής τάξης, η οποία
απαγορεύτηκε και οι δυο τους ήταν καταζητού-
μενοι μετά την καταστολή της επανάστασης
στη Γερμανία. Ο Ένγκελς δραστηριοποιήθηκε
και στην Ελβετία, ενώ ήταν βετεράνος τεσσά-
ρων μαχών στο τελευταίο προπύργιο της επα-

νάστασης στο Παλατινάτο. 
Από το 1849 κατέφυγαν στο Λονδίνο που έγι-

νε η βάση για την συνέχιση της δράσης τους,
τόσο στο θεωρητικό όσο και στο οργανωτικό
επίπεδο με την ίδρυση της πρώτης Διεθνούς.
Μετά την ήττα της επανάστασης της Κομμού-
νας το 1871 η Διεθνής διαλύθηκε, αλλά και οι
δύο ασχολήθηκαν με την κατεύθυνση που
έπρεπε να πάρει το νεοϊδρυθέν Σοσιαλιστικό
Κόμμα στην Γερμανία (SPD). 

Ο Ένγκελς ξεκίνησε μια σειρά άρθρων από
το 1877 στο περιοδικό Worwarts του Κόμματος,
κατά του Δόκτορα Ευγένιου Ντίρινγκ και τις λά-
θος θεωρίες του για τον σοσιαλισμό. Η παμφλέ-
τα «Σοσιαλισμός, Ουτοπικός και Επιστημονι-
κός» είναι τμήμα αυτών των άρθρων με στόχο
τον ιδεολογικό εξοπλισμό της νέας γενιάς σο-
σιαλιστών. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παμφλέτας ο Ένγ-
κελς αναφέρεται στους ουτοπικούς σοσιαλι-
στές. Προσπαθεί να εξηγήσει τα όρια της σκέ-
ψης τους κι όχι να τους περιφρονήσει ή να τους
κοροϊδέψει. 

Ο Σεν Σιμόν, ο Φουριέ και ο Όουεν άντλησαν
τις ιδέες τους από την ορθολογιστική σκέψη
του Διαφωτισμού που έφτασε στην κορυφή της
με την Γαλλική Επανάσταση του 1789. Ο Ένγ-
κελς υποστηρίζει ότι πολλές από τις ιδέες τους
ήταν βάση για να αναπτυχθεί η σοσιαλιστική θε-
ωρία. 

Για παράδειγμα αναφέρει ότι στον Σεν Σιμόν
μπορεί να βρει κανείς «σε εμβρυακή μορφή
όλες τις μη αυστηρά οικονομικές ιδέες των με-
τέπειτα σοσιαλιστών», στον Φουριέ την άποψη
ότι «σε μια δεδομένη κοινωνία, ο βαθμός χειρα-
φέτησης της γυναίκας αποτελεί το φυσικό μέ-
τρο της χειραφέτησης αυτής της κοινωνίας» και
στον Όουεν την κατηγορηματική αναφορά ότι

τα τρία μεγάλα εμπόδια για την αλλαγή της
κοινωνίας είναι «η ατομική ιδιοκτησία, η
θρησκεία και η σύγχρονη μορφή του γά-
μου». 

Οι ουτοπικοί έκαναν πολεμική στον καπιτα-
λιστικό τρόπο παραγωγής και στις συνέπειές
του, όμως ο σοσιαλισμός τους «δεν μπορού-
σε να δώσει εξηγήσεις για αυτά και επομέ-
νως δεν μπορούσε να τις ελέγξει. Μπορούσε
μόνο να τα απορρίπτει ως κακά». 

Εκμετάλλευση

Στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο της
παμφλέτας ο Ένγκελς τονίζει ότι ο σοσιαλι-
σμός πέρασε από το επίπεδο της καταγγε-
λίας στο επίπεδο της επιστήμης με δύο με-
γάλες τομές: την υλιστική αντίληψη της
ιστορίας και την κατανόηση ότι η βάση της
καπιταλιστικής συσσώρευσης είναι η εκμε-
τάλλευση των εργατών με την απομύζηση
της υπεραξίας. 

Με την υλιστική αντίληψη της ιστορίας ο
«ιδεαλισμός διώχτηκε και από το τελευταίο
του καταφύγιο… άνοιξε ο δρόμος για να
εξηγήσουμε την συνείδηση των ανθρώπων
από το είναι τους, αντί να εξηγούμε το είναι
τους από τη συνείδηση τους». 

Κατά συνέπεια, όπως αναφέρει ο Ένγ-
κελς, «ο σοσιαλισμός δεν εμφανίζεται τώρα πια
σαν τυχαία ανακάλυψη από αυτή ή εκείνη την
ιδιοφυία, μα σαν το αναγκαίο προϊόν της πάλης
των τάξεων που γέννησε η ιστορία, του προλε-
ταριάτου και της αστικής τάξης». 

Ειδικά, στο τρίτο κεφάλαιο ο Ένγκελς ανα-
πτύσσει με σύντομο, αλλά πολύ περιεκτικό τρό-
πο πως φτάσαμε από την μεσαιωνική κοινωνία
στην επικράτηση του καπιταλιστικού τρόπου
παραγωγής και τα αποτελέσματά του. Τον χω-
ρισμό του παραγωγού από τα μέσα παραγω-
γής, την «κατάρα» του εργάτη να παραμείνει σε
όλη του τη ζωή μισθωτός και την ολοένα και εν-
τεινόμενη αντίθεση ανάμεσα στην εργατική και
την αστική τάξη. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάλυση του Ένγ-
κελς για το ρόλο του Κράτους σε αυτή τη διαδι-
κασία, ενώ με απλό τρόπο εξηγεί πως ο καπιτα-
λισμός συνεχώς κάνει ένα «φαύλο κύκλο» κρί-
σεων που η κάθε μια είναι χειρότερη από την
προηγούμενη. 

Διαβάζοντας το βιβλίο είναι προφανές που
πάτησαν οι μετέπειτα μεγάλοι επαναστάτες, ει-
δικά ο Λένιν, για να εμπλουτίσουν την μαρξιστι-
κή θεωρία. Ο Ένγκελς καταλήγει ότι ο μόνος
τρόπος για να ξεφύγει η κοινωνία από αυτόν
τον φαύλο κύκλο είναι η προλεταριακή επανά-
σταση, η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγω-
γής, για να εξαφανιστεί «η εμπορευματική πα-
ραγωγή και, κατά συνέπεια, η κυριαρχία του
προϊόντος πάνω στον άνθρωπο», για να τελει-
ώσει η πάλη για την ατομική επιβίωση. Όπως
πολύ όμορφα γράφει, για να γίνει πραγματικό-
τητα «το πέρασμα της ανθρωπότητας από το
βασίλειο της αναγκαιότητας στο βασίλειο της
ελευθερίας».

Νεκτάριος Δαργάκης

Θα τα 
βρείτε στο

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584
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Υ
πήρχε κάτι πολύ ιδιόμορφο σχετικά
με την συμφωνία που κατέληξαν η
νέα αριστερή κυβέρνηση με ηγεσία

το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα με τους υπουργούς
Οικονομικών του Γιούρογκρουπ. Συνήθως
όλες οι πλευρές προσπαθούν να παρουσιά-
σουν την τελική συμφωνία με αμφίσημους
όρους, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να
ισχυριστεί ότι κέρδισε. Ο Γιάνης Βαρουφά-
κης, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών,
πραγματικά προσπάθησε να παρουσιάσει
την συμφωνία με αυτόν τον τρόπο, μιλών-
τας για «εποικοδομητική ασάφεια».  

Γράφει ο
Άλεξ Καλλίνικος

Το είπε αυτό παρά το γεγονός ότι αναγ-
κάστηκε να κάνει αίτηση για ανανέωση
της «διάσωσης» της Ελλάδας κάτω από
την επίβλεψη της μισητής Τρόικας της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νο-
μισματικού Ταμείου- πράγμα που είχε
αποκλείσει μόνο λίγες μέρες νωρίτερα. 

Δεν είχε την ίδια στάση ο βασικός αντα-
γωνιστής του Βαρουφάκη, ο Γερμανός
υπουργός Οικονομικών, Βόλφανγκ Σόιμ-
πλε. Επιδίωξε να μεγαλώσει την ταπείνω-
ση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την κατάληξη της
συμφωνίας την Παρασκευή: «Οι Έλληνες
σίγουρα θα έχουν δυσκολία να εξηγήσουν
την συμφωνία στους ψηφοφόρους τους».   

Γιατί η Γερμανία έχει τέτοια σκληρή
γραμμή; Δεν έχει να κάνει με τα λεφτά.
Κανείς λογικός δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα
μπορεί να αποπληρώσει το τεράστιο χρέ-
ος των 340 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως
το έθεσε ο Σλαβόϊ Ζίζεκ, «ο πραγματικός
στόχος» είναι «η απροσδιόριστη παράτα-
ση του χρέους που κρατά τον οφειλέτη
σε μόνιμη εξάρτηση και υποταγή». 

Ένας ανώτερος υπάλληλος του Σόιμπλε
είπε στους Φαϊνάσιαλ Τάιμς: «Αν πάμε πιο
πέρα τη συζήτηση για το κούρεμα (του
χρέους), θα σταματήσουν οι μεταρρυθμί-
σεις στην Ευρώπη. Θα υπάρχουν πανηγυ-
ρισμοί στα Ηλύσια Πεδία και πιθανώς στη
Ρώμη, αν πάρουμε αυτό το δρόμο».  

Ανησυχία

Με άλλα λόγια, αυτό για το οποίο ανη-
συχεί η Γερμανία είναι η συνέχιση του
προγράμματος των νεοφιλελεύθερων «με-
ταρρυθμίσεων» που έχουν επιβληθεί στην
Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία και
στην Πορτογαλία, και το οποίο το Βερολί-
νο και οι Βρυξέλλες προσπαθούν να γενι-
κεύσουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
στη βάση του Δημοσιονομικού Συμφώνου
του Μάρτη του 2012. Η «μεταρρύθμιση»
σημαίνει περικοπές και ιδιωτικοποίηση των
δημόσιων υπηρεσιών, την μείωση της συλ-
λογικής διαπραγματευτικής δύναμης των
εργατών και άλλα παρόμοια. 

Ένα μείγμα κινήτρων υπάρχει πίσω από
την μανία των «μεταρρυθμίσεων». Όπως

έχουμε δει στη Βρετανία, μία αντίδραση
της άρχουσας τάξης στην οικονομική κρί-
ση είναι να χρησιμοποιεί τις «μεταρρυθμί-
σεις» για πιο επιθετικό νεοφιλελευθερι-
σμό, αναδιαρθρώνοντας κοινωνίες για να
περιχαρακώσει την κυριαρχία της «ελεύ-
θερης αγοράς» -της αγοράς που προκά-
λεσε την κρίση.

Υπάρχουν όμως και αμυντικά κίνητρα
επίσης. Κατά τη διάρκεια του 2000, η γερ-
μανική άρχουσα τάξη ξεπέρασε μια μα-
κρά περίοδο οικονομικής στασιμότητας
και ξανάχτισε την εξαγωγική της οικονο-
μία με το «στύψιμο» των μισθών.

Μοντέλο
Φοβούνται ότι αυτό το μοντέλο μπορεί

να υπονομευτεί αν οι οικονομίες που
έχουν χτυπηθεί από την κρίση σωθούν
από κυβερνητική παρέμβαση που θα πρέ-
πει να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση.

Από εδώ πηγάζει η τάση να χρησιμο-
ποιούν τις διασώσεις για να γενικεύσουν
το γερμανικό μοντέλο. Στην νότια Ευρώ-
πη, όπου ο ανταγωνισμός έρχεται από τις
οικονομίες της ανατολικής Ασίας με πολύ
χαμηλότερο εργατικό κόστος, αυτό ση-
μαίνει μια βίαιη καθήλωση του βιοτικού
επιπέδου.   

Η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ αντιπροσω-
πεύει μια θανάσιμη απειλή σε αυτό το
σχέδιο. Αν η λιτότητα απορριφθεί στην
Ελλάδα, αυτό θα έδινε μια τεράστια ώθη-
ση στο Podemos, το νέο ριζοσπαστικό
αριστερό κίνημα στο ισπανικό κράτος και
θα ενθάρρυνε μεγαλύτερη αντίσταση και
αλλού στην Ευρώπη. 

Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει απλώς να νι-
κηθεί, αλλά θα πρέπει να υπογραμμιστεί
ότι νικήθηκε. Φυσικά, πολλοί υποστηρι-
χτές του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να βρουν
πλεονεκτήματα στην συμφωνία της Παρα-
σκευής. Ίσως, υπάρχει κάποιος χώρος
για τον Βαρουφάκη να ελιχθεί στη λίστα
με τις «μεταρρυθμίσεις» που θα πρέπει να
καταθέσει στο Γιούρογκρουπ για έγκρι-
ση. Και μπορεί η Ελλάδα να αφεθεί να ξο-
δέψει λίγο περισσότερο. 

Ας το ελπίσουμε. Αλλά η Γερμανία έχει
ένα πανίσχυρο όπλο στις ελληνικές τρά-
πεζες, οι οποίες χάνουν καταθέσεις. Την
τελευταία εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα απείλησε να κόψει την βοή-
θεια που τις κρατάει ζωντανές. Οι Φαϊνά-
σιαλ Τάιμς τσιτάρουν έναν «μεγάλο διε-
θνή τραπεζίτη»: «Τους πιέζουν πάνω σε
όλα, είναι κομμάτι μιας συστηματικής
προσπάθειας να πάθουν ασφυξία, για να
καταλάβουν ότι το τέλος έρχεται, να κα-
ταλάβουν ότι είναι καιρός να πέσουν στα
γόνατα». 

Αυτό με κανένα τρόπο δεν είναι το τέ-
λος της μάχης. Αλλά είναι το τέλος της
αυταπάτης ότι η λιτότητα μπορεί να τελει-
ώσει μέσα από διαπραγμάτευση με την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να νικηθεί μό-
νο με μαζικούς αγώνες.

Δ
ιμοιρίες ΜΑΤ εισβάλλουν στην αίθουσα της
Βουλής, δέρνουν και απομακρύνουν βου-
λευτές. Όχι οι σκηνές αυτές δεν εκτυλίχτη-

καν σε κάποιο αντιδραστικό δεξιό καθεστώς, αλλά
στη Νότιο Αφρική του Αφρικανικού Εθνικού Κογ-
κρέσου (ANC). Οι εφτά βουλευτές που τραυματί-
στηκαν δεν ανήκαν σε κάποιο ακροδεξιό κόμμα
λευκών ρατσιστών, αλλά στην αριστερή αντιπολί-
τευση και συγκεκριμένα στο κόμμα των «Μαχητών
για την Οικονομική Ελευθερία» (EFF). 

Η κοινοβουλευτική ομάδα αυτού του κόμματος
είχε το «θράσος» να διακόψει την ανάγνωση των
προγραμματικών δηλώσεων από τον πρόεδρο
Τζέηκομπ Ζούμα, με ερωτήσεις για τη διαφθορά
του, την στήριξη της κυβέρνησης στους μεγάλους
καπιταλιστές και τη φτώχεια που επιβάλλουν οι
πολιτικές της. 

Το EFF είναι η σημαντικότερη αριστερή διάσπα-
ση του ANC από το 1994, δηλαδή από τις πρώτες
ελεύθερες εκλογές μετά την πτώση του ρατσιστι-
κού απαρτχάιντ. Ο ηγέτης του, ο Μαλέμα, ήταν
πρόεδρος της Νεολαίας του ANC, κι ήταν ο μονα-
δικός «γνωστός» πολιτικός που είχε επισκεφθεί
τους απεργούς στα χρυσωρυχεία της Μαρικάνα
μετά την σφαγή των συναδέλφων τους από την

αστυνομία το 2012. 
Το κόμμα ιδρύθηκε επίσημα το 2013 και στις

εκλογές που έγιναν πέρσι πήρε 6% εκλέγοντας 25
βουλευτές. Μια –συμβολική- κίνηση που εκνευρί-
ζει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία (που την απο-
τελούν και τα μέλη του ΚΚ Ν. Αφρικής) είναι ότι οι
βουλευτές του φοράνε εργατικές φόρμες στις συ-
νεδριάσεις. 

Πέρα από τους συμβολισμούς και τις αποκαλυ-
πτικές καταγγελίες, το EFF πρωτοστατεί τους τε-
λευταίους μήνες σε ένα μήνα καταλήψεων γης
από κατοίκους των παραγκουπόλεων. Ο πρό-
εδρος Ζούμα έχει χτίσει ένα κανονικό παλάτι για
προσωπική κατοικία, βάζοντας χέρι σε εκατομμύ-
ρια από τα δημόσια ταμεία, αλλά τα προγράμματα
στέγασης για τους φτωχούς περικόπτονται. 

Η αριστερή αμφισβήτηση δεν προέρχεται μόνο
από τους EFF. Το πανίσχυρο συνδικάτο μετάλλου
έχει επισήμως διαρρήξει τους δεσμούς του με το
ANC και το ΚΚ Ν. Αφρικής. Πρόσφατα προχώρησε
στην ίδρυση μιας πολιτικής πλατφόρμας, του «Ενω-
μένου Μετώπου». Έχει καλέσει για μια πανεθνική
μέρα δράσης ενάντια στην αστυνομική βαρβαρότη-
τα. Το EFF θα συμμετέχει σε αυτή τη δράση.

Λέανδρος Μπόλαρης

Το τέλος 
της αυταπάτης

Φοιτητές
και
εργάτες 
στο
δρόμο
στα
Σκόπια

Αριστερή αντιπολίτευση στη Ν. Αφρική

Γ
ια δεύτερη βδομάδα συνε-
χίζεται η φοιτητική κατάλη-
ψη στο Πανεπιστήμιο Κυ-

ρίλλου και Μεθοδίου στα Σκόπια.
Την αρχή είχαν κάνει οι φοιτητές
και φοιτήτριες της Φιλοσοφικής
που ξεκίνησαν στις 11 Φλεβάρη.
Την κινητοποίηση οργάνωσε η
«Φοιτητική Συνέλευση», μια πρω-
τοβουλία φοιτητών που έχει με-
ρικούς μήνες ζωής. Αυτή τη βδο-
μάδα κατάληψη αποφάσισαν και
οι συνάδελφοί τους στην Αρχιτε-
κτονική και τις άλλες σχολές του
πανεπιστήμιου. 

Οι φοιτητές έχουν ξεσηκωθεί
ενάντια στο νέο νόμο για την
ανώτατη εκπαίδευση της δεξιάς
κυβέρνησης Γκρουέφσκι. Μια
από τις βασικές αλλαγές που
φέρνει είναι η καθιέρωση «εξω-
τερικών» ή «κρατικών» εξετάσε-
ων για τους φοιτητές δυο φο-
ρές το χρόνο. Δηλαδή εξετά-
σεις όπου τα θέματα και τους
εξεταστές θα τα καθορίζει η κυ-

βέρνηση. Αν δεν περάσουν αυ-
τές τις εξετάσεις οι φοιτητές
δεν θα μπορούν να διορίζονται
πχ ως δάσκαλοι με το πτυχίο
τους. Η «Φοιτητική Συνέλευση»
και οι πανεπιστημιακοί που συγ-
κρότησαν τη δική τους «συνέ-
λευση» καταγγέλλουν αυτό το
μέτρο ως παραβίαση της αυτο-
νομίας του πανεπιστημίου.

Μεγάλες διαδηλώσεις

Οι κινητοποιήσεις έχουν ξεκι-
νήσει από το Νοέμβρη με μεγά-
λες διαδηλώσεις στο κέντρο
των Σκοπίων. Τον Δεκέμβρη οι
διαδηλωτές-τριες έφτασαν τις
12.000 –ήταν ίσως η μεγαλύτε-
ρη τέτοια διαδήλωση που έχει
γίνει στα Σκόπια. Αρχικά η κυ-
βέρνηση δήλωνε ότι παραμένει
αμετακίνητη και κατηγόρησε
τους φοιτητές ως «υποκινούμε-
νους» από την αντιπολίτευση
και τον… Σόρος. Τις τελευταίες
μέρες ο Γκρουέφσκι έχει αρχί-
σει να υπόσχεται αναβολή της

εφαρμογής του νόμου. 
Η κυβέρνηση δεν έχει να αντι-

μετωπίσει μόνο τους φοιτητές.
Στις 13 Φλεβάρη χιλιάδες εργα-
ζόμενοι διαδήλωσαν ενάντια στη
φορολογική «μεταρρύθμιση».
Ένα από τα μέτρα της είναι η
αύξηση των κρατήσεων στο 35%
για τους εργαζόμενους ορισμέ-
νου χρόνου και τους εργαζόμε-
νους με «μπλοκάκι». Αυτά για
εργαζόμενους που αμείβονται
με 200 ως 400 ευρώ το μήνα. 

Τα συνθήματα που κυριάρχη-
σαν στην εργατική διαδήλωση
είναι χαρακτηριστικά: «Κυβερνη-
τική μαφία εκβιαστών», «Είναι
ταξικός πόλεμος», «Θα τα ξανα-
πούμε!». Η διαδήλωση κατέληξε
έξω από το πανεπιστήμιο, για να
εκφράσει αλληλεγγύη στους
φοιτητές. «Οι αγώνες μας συν-
δέονται και η αλληλεγγύη σας
είναι πολύ καλοδεχούμενη» είπε
στη συγκέντρωση εκπρόσωπος
της κατάληψης. 
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Δ
υο ένοπλες επιθέσεις που σύμφωνα με
την αστυνομία πραγματοποίησε ένας
μουσουλμάνος Δανός παλαιστινιακής

καταγωγής στα μέσα του Φλεβάρη στην Κο-
πεγχάγη έχουν γεμίσει ανησυχία τη μουσουλ-
μανική κοινότητα για το τι μπορεί να σημά-
νουν τα ισλαμοφοβικά αντίποινα. Στις 14 Φλε-
βάρη η επίθεση έγινε σε μια εκδήλωση για την
τέχνη και τη βλασφημία, όπου δολοφονήθηκε
ένας άνθρωπος και στις 15 Φλεβάρη ένας
Εβραίος Δανός δολοφονήθηκε έξω από τη Συ-
ναγωγή όπου δούλευε ως φύλακας. Την ίδια
μέρα η αστυνομία δολοφόνησε τον 22χρονο
Ομάρ Αμπτελχαμίντ Χουσεΐν, τον οποίο δεί-
χνει ως υπαίτιο των δύο επιθέσεων.

Επισήμως, ακόμη και αυτή τη στιγμή, δεν
υπάρχει η παραμικρή σύνδεση του Χουσεΐν με
κύκλους ισλαμικής τρομοκρατίας ή οτιδήποτε
παρόμοιο. Παρόλα αυτά, μόνο το γεγονός ότι
ήταν μουσουλμάνος και αραβικής καταγωγής,
και παρότι ο ίδιος γεννήθηκε και μεγάλωσε
στη Δανία, η επίθεση έγινε αφορμή για να ξε-
σαλώσουν οι κήρυκες της ισλαμοφοβίας. Η
πρωθυπουργός Τόρνινγκ-Σμιτ είδε γρήγορα
συνωμοσίες πίσω από την επίθεση: “Υπάρ-
χουν δυνάμεις που θέλουν να βλάψουν τη Δα-
νία και να συντρίψουν την ελευθερία έκφρα-
σής μας, την πίστη μας στην ελευθερία”. Ο
αντισημιτικός χαρακτήρας της δεύτερης επί-
θεσης έδωσε τη δυνατότητα στον αρχιδολο-
φόνο Μπέντζαμιν Νετανιάχου να καλέσει τους
Εβραίους Δανούς να μετοικήσουν στο Ισραήλ,
προεξοφλώντας μάλιστα ότι “αυτό το κύμα
τρομοκρατικών επιθέσεων αναμένεται να συ-
νεχιστεί, όπως και τέτοιου είδους δολοφονι-
κές αντισημιτικές επιθέσεις”.

Οι περιγραφές που θέλουν στη Δανία να
απειλείται η “ελευθερία του λόγου” είναι στο
άλλο άκρο από την πραγματικότητα. Η Δανία
είναι μια χώρα θερμοκήπιο της ισλαμοφοβίας,
όπου η ακροδεξιά έχει κερδίσει έδαφος τα τε-
λευταία χρόνια και οι μετανάστες βρίσκονται
υπό αφόρητη ρατσιστική πίεση. Η υποτιθέμε-
νη “ελευθερία του λόγου” είναι ένα από τα βα-
σικά προπαγανδιστικά εργαλεία της ακροδε-
ξιάς. Είναι προφανές γιατί ένα κομμάτι της νε-
ολαίας που στέλνεται στο περιθώριο, ριζο-
σπαστικοποιείται.

Ας δούμε τα πράγματα συγκεκριμένα. Η δα-
νέζικη εφημερίδα Γιούλαντς Πόστεν ήταν αυ-
τή που το 2005 πρωτοδημοσίευσε τα περιβόη-
τα σκίτσα του Μωάμεθ, τα οποία στη συνέχεια
κυκλοφόρησε και η γαλλική Σαρλί Εμπτνό.
Όσοι στην περίπτωση του Σαρλί Εμπντό έσκι-
ζαν τα ρούχα τους ότι πρόκειται για “αριστερό
ριζοσπαστικό” περιοδικό, δεν μπορούν να
πουν το ίδιο για τη δεξιά Γιουλαντς Πόστεν η
οποία παίζει το παιχνίδι του ρατσισμού ανοι-
χτά. Στην εκδήλωση στην οποία έγινε η επίθε-
ση στις 14 Φλεβάρη, συμμετείχε και ο Σουη-
δός καλλιτέχνης Λαρς Βιλκς, ο οποίος το 2007
προφανώς “εμπνευσμένος” από την Γιούλαντς
Πόστεν, ζωγράφισε τον Μωάμεθ ως σκύλο,
και αυτή του η πράξη τον έχει χρίσει έκτοτε ει-
δικό επί της ελευθερίας της έκφρασης.

Οι επιθέσεις στον Μωάμεθ με το μανδύα
του “φιλελευθερισμού” είναι ανοιχτές επιθέ-
σεις στους μουσουλμάνους, μετανάστες και
ντόπιους. Η συνθηματολογία του ακροδεξιού

“Λαϊκού Κόμματος” είναι χαρακτηριστική. Ένα
κόμμα που ως βασικές του αρχές κηρύσσει
την πατρίδα, το Λουθηρανισμό, την οικογένεια
και τη βασιλεία, την τελευταία δεκαετία έχει
προσθέσει και την “ελευθερία του λόγου”.
Στις εκλογές του 2007, η αφίσα του παρου-
σίαζε ένα χέρι να ζωγραφίσει τον Μωάμεθ με
το σύνθημα “Η ελευθερία του λόγου είναι δα-
νέζικη, η λογοκρισία όχι”.

Ουρά

Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτή είναι
η ρητορεία ενός ακροδεξιού κόμματος και όχι
της επίσημης Δανίας. Όμως, η πολιτική σκηνή
της Δανίας την τελευταία δεκαετία έχει γίνει
ουρά του Λαϊκού Κόμματος. Εκλογικό αποτέ-
λεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν ότι στις
πρόσφατες εκλογές το Λαϊκό Κόμμα ήρθε
πρώτο με 26,6%, κερδίζοντας πάνω από 10 μο-
νάδες σε σχέση με το 2009. Το Λαϊκό Κόμμα
μπορεί να ήταν κόμμα της αντιπολίτευσης που
κινιόταν μεταξύ του 7 και του 14%, όμως από
τη στήριξή του στο κοινοβούλιο εξαρτήθηκαν
όλες οι κυβερνήσεις από το 2001 ως το 2011.

Μέσα σε όλη αυτήν την περίοδο που, καθό-
λου συμπτωματικά, είναι η περίοδος που διε-
ξάγεται ο πόλεμος “κατά της τρομοκρατίας”
από τον Μπους και τον Ομπάμα, η ισλαμοφο-
βία στη Δανία μετατρέπεται σε επίσημη πολιτι-
κή. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση σε έκθεσή της
τον περασμένο χρόνο επικρίνει τη Δανία, λέ-
γοντας πως τα λαϊκιστικά ΜΜΕ και ο “λαϊκιστι-
κός” δημόσιος λόγος έχει μετατοπιστεί “από
την εθνικότητα και το χρώμα του δέρματος
στη θρησκεία και την κουλτούρα, με τους
μουσουλμάνους και το Ισλάμ να βρίσκονται
στο επίκεντρο αυτής της στροφής.

Η ορολογία που συχνά χρησιμοποιείται για
να αναφερθεί το Ισλάμ περιλαμβάνει λέξεις
όπως “βάρβαρος”, “τυραννικός”, “φονταμεν-
ταλιστικός”, ενώ οι μουσουλμάνοι άνδρες
συνχά περιγράφονται ως βίαιοι και βιαστές”.

Η έκθεση της ΕΕ καλούσε τις δανέζικες αρχές
να “καταδικάσουν αυστηρά και αδιακρίτως
όλες τις εκφράσεις ρατσιστικούς και ξενοφο-
βικού πολιτικού λόγου”.

Οι επιθέσεις στην “κουλτούρα” και τη θρη-
σκεία ήταν το συμπλήρωμα της επίθεσης
στους μετανάστες. Οι νόμοι για τη μετανά-
στευση που υιοθετήθηκαν με τη στήριξη και
την πίεση του Λαϊκού Κόμματος είναι από
τους ρατσιστικότερους στην Ευρώπη. Η πιο
χαρακτηριστική πλευρά τους είναι ο λεγόμε-
νος “κανόνας των 24”. Ζευγάρια μεταναστών
ή ακόμη κι όταν ένα από τα δύο μέρη του ζεύ-
γους είναι μετανάστης/τρια δεν μπορούν να
παντρευτούν στη Δανία αν είναι μικρότεροι
από 24 ετών.

Η ηλικία δεν είναι ο μόνος όρος. Πρέπει να
αποδείξουν ότι είναι περισσότερο προσδεδε-
μένοι στη Δανία από ό,τι στη χώρα καταγωγής
τους, ότι έχουν αρκετά χρήματα για την επι-
βίωση και των δύο και χώρο διαμονής τουλά-
χιστον 40τμ. Αυτοί οι όροι προφανώς δεν
ισχύουν για τους ντόπιους. Εφαρμόζονται κα-
νόνες που δεν δίνουν πρόσβαση σε εργατικές
κατοικίες σε πολλούς μετανάστες, ώστε να..
αποφευχθούν τα “γκέτο”, ενώ ακόμη και σε
κοιτώνες για αστέγους γίνεται έλεγχος αν ο
άστεγος έχει τα απαραίτητα έγγραφα. Άνθρω-
ποι έχουν πεθάνει από το κρύο επειδή δεν
τους επιτράπηκε να μπουν στον κοιτώνα.

Οι ρατσιστικοί νόμοι δίνουν το δικαίωμα στο
κράτος να αναλάβει την κηδεμονία παιδιών
τριών ετών αν δεν γνωρίζουν δανέζικα. Οι νό-
μοι περάστηκαν κατά κύματα, με τις κυβερνή-
σεις να δηλώνουν περήφανες που οι αιτήσεις
μετανάστευσης προς τη Δανίας έπεσαν κατά
2/3 μέσα σε εννέα χρόνια, ενώ υποτίθεται το
κόστος από επιδόματα που επωμίζεται το κρά-
τος έπεφτε και αυτό ήταν προς “όφελος” των
Δανών. Το Λαϊκό Κόμμα μετά από κάθε τέτοια
δήλωση έβγαινε πιο δικαιωμένο για να ζητήσει
ακόμη πιο ρατσιστικούς νόμους, μιας και δου-

λεύουν τόσο αποτελεσματικά.
Αναφέραμε ήδη τη σύνδεση με τους ιμπε-

ριαλιστικούς πολέμους. Η Δανία είναι στην
καρδιά του ΝΑΤΟ και συμμετείχε ενεργά σε
όλους τους πολέμους από το 2001 ως σήμε-
ρα. Ο Φογκ Ράσμουσεν, πρωθυπουργός της
χώρας από το 2001 ως το 2009, άφησε την
πρωθυπουργία για να μεταπηδήσει στη γενική
γραμματεία του ΝΑΤΟ. Παρέμεινε επικεφαλής
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας από το 2009
ως τον περασμένο Οκτώβρη. Η πολιτική ηγε-
σία της Δανίας ήταν πάντα μέρος των “προθύ-
μων”, από το Αφγανιστάν το 2001 ως το Ιράκ
και από εκεί ως τη Σομαλία και πρόσφατα τη
Λιβύη.

Και τα ρέστα

Υπεράσπιση της “ελευθερίας του λόγου” ση-
μαίνει να συμμετέχεις σε μαζικές δολοφονίες
μουσουλμάνων σε ολόκληρο τον κόσμο, και
στη συνέχεια να ζητάς και τα ρέστα. Οι “καλλι-
τέχνες” που επιτίθενται στο Ισλάμ προφανώς
δεν έχουν να πουν τίποτα για τα εγκλήματα του
δανέζικου στρατού και των ΝΑΤΟϊκών, ενώ
ταυτόχρονα δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί
η μουσουλμανική νεολαία στην Κοπεγχάγη
μπορεί να εξοργίζεται και να εξεγείρεται.

Η Δανία έχει κοινοβουλευτικές εκλογές τον
ερχόμενο Σεπτέμβρη, και το Λαϊκό Κόμμα
προετοιμάζεται να καρπωθεί ακόμη περισσό-
τερο όλη την ισλαμοφοβική καμπάνια και να
αναδειχθεί σε σημαντικότερο ρυθμιστή της
πολιτικής ζωής, αν όχι σε πρώτο ή δεύτερο
κόμμα. Μέσα σε τέτοιο περιβάλλον, η διεθνής
μέρα δράσης ενάντια στο ρατσισμό και το φα-
σισμό στις 21 Μάρτη έχει για τη Δανία τερά-
στια σημασία. Είναι η ευκαιρία να βγουν και
να εκφραστούν στο δρόμο μαζί η οργή ενάν-
τια στις ρατσιστικές και αντιμεταναστευτικές
πολιτικές και η αγανάκτηση απέναντι στην
ακροδεξιά που σηκώνει κεφάλι.

Νίκος Λούντος

Οι τραγικές συνέπειες της ισλαμοφοβίας

Το αντιρατσιστικό κίνημα στη Δανία δίνει συνεχώς σκληρές μάχες


