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Σάββατο 28 Φλεβάρη: Διαδήλωση μετά το θάνατο του Μοχάμεντ Καμαρά που ήταν κρατούμενος στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς



Σ
την απόφαση να μην τεθεί η
νέα συμφωνία με τους εταί-
ρους προς ψήφιση στη Βουλή

καταλήγει η κυβέρνηση. Σύμφωνα
με τις τελευταίες δηλώσεις του κυ-
βερνητικού εκπροσώπου Γαβριήλ
Σακελλαρίδη, ο πρωθυπουργός εί-
ναι διατεθειμένος να φέρει τη συμ-
φωνία προς συζήτηση και ενημέρω-
ση της Βουλής, αλλά όχι προς επι-
κύρωση από αυτήν.

“Δεν νομίζω ότι τίθεται κανένα θέ-
μα σε νομικό επίπεδο για την ισχύ
της επέκτασης της σύμβασης να
μην πάρει την κοινοβουλευτική έγ-
κριση και να αρκεί η υπογραφή
όλων των συμβαλλομένων”, είπε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος, “Ο λό-
γος που επιλέγει, αυτή τη στιγμή, η
κυβέρνηση να μη φέρει τη συμφωνία
για κύρωση από το κοινοβούλιο έχει
να κάνει με το γεγονός ότι πρόκειται
απλά και μόνο για μία παράταση
μιας υφιστάμενης δανειακής σύμβα-
σης”. Οι δικαιολογίες που ακούγον-
ται από το κυβερνητικό στρατόπεδο
φτάνουν μέχρι και στο ότι αυτό είναι
προς το συμφέρον του λαού: η ψή-
φιση της δανειακής σύμβασης θα
σήμαινε “δέσμευση” της χώρας που
θα περιόριζε τις κινήσεις της κυβέρ-
νησης στη διαπραγμάτευση, λένε.

Στην πραγματικότητα, με την επι-
λογή της αυτή, η κυβέρνηση παρα-
δέχεται ανοιχτά ότι η συμφωνία που
υπέγραψε στο Eurogroup της 20ής
Φλεβάρη δεν είναι η επιτυχία για την
οποία μίλησαν ο Τσίπρας, ο Βαρου-
φάκης και άλλα κυβερνητικά στελέ-
χη αμέσως μετά. Γι’ αυτό και δεν
“αντέχει” μια ψηφοφορία στη Βου-
λή. Όσο κι αν το αρνούνται, το ενδε-
χόμενο των διαρροών σε μια ψηφο-
φορία είναι ισχυρό. Η συμφωνία εί-
ναι τόσο προβληματική που δέχεται
πυρά “από τα μέσα”.

Η αρχή έγινε στη συνεδρίαση της

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ την περασμένη Τετάρτη 25/2.
Παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα
της “άτυπης” ψηφοφορίας που ζή-
τησε ο πρωθυπουργός επί της συμ-
φωνίας δεν ανακοινώθηκε ποτέ επί-
σημα και έγινε γνωστό μόνο ως
“διαρροές”, η εικόνα που φαίνεται
πιο κοντά στην πραγματικότητα εί-
ναι ότι οι αρνητικές ψήφοι και τα
λευκά έφτασαν τα 30 (αρκετοί ήταν
και οι απόντες). Χωρίς αμφιβολία, η
συνεδρίαση της ΚΟ ήταν το πρώτο
σημείο που για την κυβέρνηση η
πλάστιγγα έγειρε κατά της επικύρω-
σης της συμφωνίας στη Βουλή.

Η απόφαση σίγουρα οριστικοποι-
ήθηκε μετά τη διήμερη συνεδρίαση
της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ που ακολούθησε, το Σαββατοκύ-
ριακο 28/2-1/3. Εκεί, οι αντιδράσεις
στη συμφωνία εκφράστηκαν ξανά.

Σύμφωνα με την Εφημερίδα των
Συντακτών (2/3): “Η συζήτηση για
την αποτίμηση και τον σχεδιασμό
απασχόλησε το όργανο περίπου 10
ώρες την πρώτη μέρα”. Όταν έφτα-
σαν οι ψηφοφορίες, η πολιτική από-
φαση της Κεντρικής Επιτροπής πέ-
ρασε κατά πλειοψηφία “διά ανατά-
σεως της χειρός αλλά χωρίς κατα-
μέτρηση”, όπως συνεχίζει το δημο-
σίευμα. “Τα περισσότερα στελέχη
της Αριστερής Πλατφόρμας ψήφι-
σαν λευκό, με όσους είχαν δηλώσει
τη σκληρή αντίθεσή τους να κατα-
ψηφίζουν το σχέδιο”.

Καταμέτρηση

Η καταμέτρηση έγινε στην ψηφο-
φορία για την τροπολογία που κα-
τέθεσε στο κείμενο της πολιτικής
απόφασης η Αριστερή Παλτφόρμα.
Η τροπολογία δεν πέρασε με 68

ψήφους υπέρ, 92 κατά και 5 λευκά.
Ένα 45% δηλαδή, τάχτηκε κατά
της συμφωνίας.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να καθη-
συχάσει τις αντιδράσεις μέσα και
έξω από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώνοντας
ξανά και ξανά τα πρώτα νομοσχέ-
δια που θα φέρει προς ψήφιση και
που, υποτίθεται, θα υλοποιούν τις
προεκλογικές της δεσμεύσεις.
Όμως, όπως παραδέχεται και η
ίδια, είναι νομοσχέδια που προσαρ-
μόζονται για να μην έχουν “αρνητι-
κή επίδραση πάνω στους δημοσιο-
νομικούς στόχους” όπως ακριβώς
ορίζει η συμφωνία με τους εταί-
ρους. Έτσι εξηγείται και η καθυστέ-
ρηση στην κατάθεσή τους. Όλα
υπόκεινται στις δεσμεύσεις που
ανέλαβε η κυβέρνηση με τη συμφω-
νία της παράτασης της δανειακής
σύμβασης και της αποπληρωμής

του χρέους.
Η συμφωνία πρέπει να σπάσει.

Δεν μπορεί να διορθωθεί επειδή κά-
ποιοι υπουργοί θα “αποδείξουν”
στους “θεσμούς” ότι μπορούν να εί-
ναι συνεπείς τόσο απέναντι στον
κόσμο όσο και στους δανειστές. Η
μετάθεση βασικών υποσχέσεων
για... αργότερα, αυτό δείχνει. Η θη-
λιά του χρέους που μας έχουν φο-
ρέσει ο Σόιμπλε και ο Ντάισελμ-
πλουμ είναι τόσο μεγάλη που μόνο
αν κοπεί θα μπορέσουν γίνουν πρά-
ξη οι προσδοκίες του κόσμου.

Αυτό δε θα συμβεί επειδή κάποι-
ες φωνές εντός του ΣΥΡΙΖΑ θα επι-
κρίνουν την ηγεσία. Η διαφωνία
τους είναι θετικό στοιχείο γιατί δεί-
χνει τις αντιδράσεις της βάσης, αλ-
λά βρίσκεται εγκλωβισμένη. Οι
εσωκομματικές αντιδράσεις έχουν
όριο το δίλημμα που βάζει με κάθε
τρόπο η ηγεσία Τσίπρα: “Τι θέλετε;
Να ρίξετε την κυβέρνηση;”. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ο Τσίπρας άνοι-
ξε ζήτημα ότι υπάρχει σχέδιο ανα-
τροπής της κυβέρνησης από το Ευ-
ρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ακριβώς την
ώρα που βρισκόταν μπροστά στις
εσωκομματικές αντιδράσεις.

Μόνο στο δρόμο μπορεί να σπά-
σει η συμφωνία, σαν αίτημα όλου
του κόσμου που πάλεψε τις μνημο-
νιακές πολιτικές τα προηγούμενα
χρόνια. Η συνέχιση των αγώνων για
να πάρουμε πίσω όλα όσα μας
έκλεψαν αλλά και για να μην αφή-
σουμε να περάσει η συνέχιση της
μνημονιακής λιτότητας, θα κρίνει τη
μάχη.

Λ. Β.

Π
ροκήρυξη με τίτλο “Διαγραφή του

χρέους οριστική είναι η απάντηση η
Εργατική!” κυκλοφορεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ

παρεμβαίνοντας στη μεγάλη πολιτική συζή-
τηση που ανοίγει μέσα στο κίνημα και την

Αριστερά για το χρέος, μετά και τη νέα συμ-
φωνία της κυβέρνησης με την ΕΕ και το

ΔΝΤ για παράταση της δανειακής σύμβα-
σης. Για τον ίδιο λόγο θα κυκλοφορήσει και

κεντρική αφίσα του μετώπου της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς.

“Η εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώ-
ματα, οι νέοι, έχουν πληρώσει ακριβά το
χρέος”, αναφέρει η προκήρυξη, “Το ελληνι-
κό δημόσιο έχει πληρώσει την τελευταία ει-
κοσαετία 334 δις ευρώ σε χρεολύσια και
210 δις ευρώ σε τόκους, πολύ παραπάνω
δηλαδή από τα 350 δις που υπολογίζεται το
χρέος. Πληρώσαμε το χρέος 2 και 3 φορές,
ώρα να πληρώσουν οι τραπεζίτες, οι βιομή-
χανοι, οι εφοπλιστές και οι πολυεθνικές”.

Εξηγεί ότι “Το χρέος αυτό ούτε το δημι-
ουργήσαμε, ούτε το αναγνωρίζουμε. Διογ-
κώθηκε σε όλες τις χώρες εξαιτίας του πα-
κτωλού των δισεκατομμυρίων ευρώ που δό-
θηκαν στους τραπεζίτες για να σώσουν τις
χρεοκοπημένες τράπεζες, μετά από το σπά-
σιμο της φούσκας των στεγαστικών και τοξι-
κών δανείων και των δομημένων ομολόγων.
Από την έναρξη της σημερινής κρίσης του
καπιταλισμού το 2007 το παγκόσμιο χρέος
έχει αυξηθεί, σήμερα πλησιάζει τα 400 τρις
ευρώ, με πρωταθλητές τις αναπτυγμένες
χώρες (ΕΕ, ΗΠΑ, Ιαπωνία κά)”.

Και συνεχίζει “Η σημερινή κυβέρνηση
κέρδισε τις εκλογές υποσχόμενη διαγραφή
του «μεγαλύτερου μέρους» του χρέους. Σή-
μερα εγκαταλείπει ακόμα και αυτόν τον στό-
χο αποδεχόμενη την αποπληρωμή του μέσα
από «αναδιάρθρωση του χρέους σε συμφω-
νία με τους δανειστές. Πρόκειται για τερά-
στια υποχώρηση που νομιμοποιεί και μονι-
μοποιεί το χρέος, που αποδέχεται τους

ασφυκτικούς περιορισμούς των συνθηκών
της ευρωζώνης και της ΕΕ για «ισοσκελι-
σμένους προϋπολογισμούς» και «πρωτογε-
νή πλεονασμάτα», που απειλεί να ακυρώσει
κάθε υπόσχεση ακόμα και για την αντιμετώ-
πιση της ανθρωπιστικής κρίσης...”

Η ανακοίνωση καταλήγει προβάλλοντας
το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, την πλήρη και μονομερή διαγραφή
του χρέους, τη ρήξη και αποδέσμευση από
το ευρώ και την ΕΕ, την εθνικοποίηση των
τραπεζών και όλων των επιχειρήσεων κάτω
από εργατικό έλεγχο. 

Η διαγραφή του χρέους και η ρήξη με το
ευρώ και την ΕΕ συνδέεται άμεσα με το συ-
νολικό αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Στις σελίδες 10-11 αυτού του
φύλλου της Εργατικής Αλληλεγγύης μπο-
ρείτε να διαβάσετε γιατί αυτός είναι ο μό-
νος δρόμος προς όφελος της εργατικής τά-
ξης και της νεολαίας.
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Ο Τσίπρας φοβάται ανταρσίες

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Διαγραφή του χρέους!
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Έ
να μόλις μήνα μετά την εκλογική νίκη
της Αριστεράς, η ηγεσία Τσίπρα βρί-
σκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα αμφι-

σβήτησης του γρήγορου συμβιβασμού της
με τους «θεσμούς» της ΕΕ, από τα αριστερά.

Οι προσπάθειες φραστικού εξωραϊσμού
της Συμφωνίας που υπέγραψε στο Γιούρογ-
κρουπ της 20 Φλεβάρη δεν απέδωσαν. Ενώ
μιλούσαν για συμφωνία-γέφυρα που θα έδι-
νε ανάσα στην κυβέρνηση ώστε να προχω-
ρήσει στον τερματισμό της μνημονιακής λι-
τότητας, τώρα μιλάνε για ασφυξία που δημι-
ουργείται από το πιεστικό χρονοδιάγραμμα
πληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων μέ-
σα στους επόμενους μήνες.

Είναι ολοφάνερο ότι η Συμφωνία της 20Φ
δεν έκλεισε την πόρτα στους εκβιασμούς,
αντίθετα την άνοιξε διάπλατα. Ο Σόιμπλε και
ο Ντράγκι κρατάνε τη στρόφιγγα της ρευ-
στότητας και η κυβέρνηση υποχρεώνεται να
τρέξει να μαζέψει χρήματα με όλους τους
απαράδεκτους τρόπους που ξέρουμε από τα
προηγούμενα χρόνια: ο Κουρουπλής έβαλε

θέμα εξάντλησης των αποθεματικών στα Νο-
σοκομεία, το ίδιο για τα Ταμεία, ο Βαρουφά-
κης εξετάζει την περικοπή της κρατικής χρη-
ματοδότησης για τους Δήμους, ενώ προ-
ωθείται η περικοπή των προσλήψεων κατά
10%. Ακόμη και για το νομοσχέδιο που υπό-
σχεται να ξανανοίξει την ΕΡΤ το πρώτο που
ανακοινώθηκε συγκεκριμένα είναι η αύξηση
του ανταποδοτικού τέλους! Και είμαστε μό-
λις στην αρχή του εφιαλτικού τετράμηνου.

Από τα αριστερά
Ευτυχώς, οι αντιδράσεις σε αυτές τις εξε-

λίξεις έρχονται από τα αριστερά. Την περα-
σμένη Πέμπτη, με πρωτοβουλία της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, έγιναν οι πρώτες διαδηλώσεις ενάντια
στη Συμφωνία. Όσο κι αν τα κανάλια αντέ-

δρασαν με τον κλασικό τρόπο προβάλλον-
τας καμένους κάδους στα Εξάρχεια αντί για
τους διαδηλωτές στο Σύνταγμα, η αλήθεια
της οργής για τους συμβιβασμούς του δίδυ-
μου Τσίπρα-Βαρουφάκη δεν κρύβεται. Την
επόμενη μέρα το Σύνταγμα γέμισε από τη
συγκέντρωση του ΚΚΕ.

Η πίεση από τα κάτω και από τα αριστερά
εκφράστηκε και με τις αντιδράσεις μέσα
στον ΣΥΡΙΖΑ, στην κοινοβουλευτική ομάδα
και στην Κεντρική Επιτροπή. Η ηγεσία αντέ-
δρασε αποφεύγοντας την ψηφοφορία για τη
Συμφωνία στη Βουλή και προαναγγέλλοντας
νομοσχέδια αντιμετώπισης της ανθρωπιστι-
κής κρίσης, των «κόκκινων δανείων», των φο-
ρολογικών χρεών και του κλεισίματος της
ΕΡΤ. 

Μακάρι να αναγκαστεί να κάνει πραγμα-
τικά φιλεργατικά βήματα για όλα αυτά,
αγνοώντας τους ασφυκτικούς περιορι-
σμούς της ΕΕ. Αλλά αυτό δεν θα κριθεί στη
Βουλή. Θα κριθεί από τη μετατροπή της
οργής για τους συμβιβασμούς σε συγκεκρι-
μένα απεργιακά βήματα. Τα οργανωμένα
κομμάτια της εργατικής τάξης στα Νοσοκο-
μεία, στους Δήμους, στην Εκπαίδευση, στα
Λιμάνια, στις Συγκοινωνίες είναι αυτά που
έχουν τη δύναμη να πατήσουν πόδι ενάντια
στις περικοπές και τις ιδιωτικοποιήσεις, πα-
λιές και νέες, να απαιτήσουν την επιστροφή
των απολυμένων και νέες προσλήψεις και
να ανοίξουν το δρόμο για την ανατροπή
του νέου Μνημόνιου.

Χρέος της Αριστεράς που θέλει να τιμή-
σει το όνομά της είναι να στηρίξει αυτά τα
βήματα, να γίνει κήρυκας ανυπακοής και να
προβάλει τον εναλλακτικό δρόμο της αντι-
καπιταλιστικής ανατροπής.
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Αναχώρηση για Αθήνα από :
Γιάννενα: 7πµ Νοµαρχία, 6981065550 
Βόλο: 8πµ Δηµαρχείο, 6974820870
Χαλκίδα: 6932735116

Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη από:  
Αλεξανδρούπολη: 8πµ Εργατικό Κέντρο, 6946438513

Κομοτηνή: 9πµ ΙΚΑ, 6978461825

Ξάνθη: 10πµ Πλ. Ελευθερίας, 6988944066

Γιαννιτσά: 11.30 Εργατικό Κέντρο, 6974541520

Αναχώρηση για Πάτρα από:
Zάκυνθος: 8πµ ΚΤΕΛ Ζακύνθου, 6985976076

Αγρίνιο: 9πµ ΚΤΕΛ Αγρινίου, 6948683248

Αμαλιάδα: 10πµ πρ. Τράπεζα Κύπρου, 6993045050

Πύργος: 9πµ σταθµός ΟΣΕ, 6982097029

Αναχώρηση για Χανιά από: 
Ρέθυμνο: 11πµ Μαρίνα Ρεθύµνου, 6987917102

(απέναντι από τις φοιτ. εστίες του Ξενία)
Ηράκλειο: 8.30πµ Σταθµός ΚΤΕΛ, 6981351994

Ανυπακοή!

Πανελλαδική
κινητοποίηση 
στις 21 Μάρτη

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Νέο τεύχος 
του περιοδικού

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
την επόμενη βδομάδα
http://socialismfrombelow.gr

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

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

Mαρξισμός 2015
21-22-23-24 Μάη
στην Αθήνα

ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ
Κλείστε θέση στα
αντιφασιστικά πούλµαν

Πέμπτη 26 Φλεβάρη διαδήλωση στο Σύνταγμα ενάντια στη Συμφωνία με το Eurogroup
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Μ
πορεί η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να

πανηγυρίζει για την συμφωνία με τους
«θεσμούς», όμως οι αντιδράσεις σε

σχέση με τις υποχωρήσεις και τον συμβιβασμό
του ΣΥΡΙΖΑ πυκνώνουν, ακόμα και στο εσωτε-

ρικό του (δείτε στη σελίδα 2). Εκεί που δεν
υπάρχει κανένας εφησυχασμός είναι οι εργατι-
κοί χώροι, ιδιαίτερα στα κομμάτια της εργατι-
κής τάξης που ήταν οι πρωταγωνιστές της αν-

τίστασης στις μνημονιακές κυβερνήσεις των
τελευταίων πέντε χρόνων. 

Πρώτοι από όλους οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ.
Οργάνωσαν το συλλαλητήριο έξω από το Ρα-
διομέγαρο στις 11 Φλεβάρη με αίτημα την
άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ, όχι από «μη-
δενική βάση» όπως είχαν αναφέρει ο Τσίπρας
και ο Παππάς στις Προγραμματικές Δηλώσεις
της κυβέρνησης, αλλά με βάση τον 20μηνο
αγώνα και την αυτοδιαχείριση του ΕΡΤopen,
της ΕΡΤ3 και των σταθμών της ΕΡΑ σε όλη την
Ελλάδα. Η συνέχεια ήρθε με απανωτές συνε-
λεύσεις πανελλαδικά που διεκδικούν την δι-
καίωση του αγώνα των εργαζόμενων κι όχι
«δημιουργικές ασάφειες» σε σχέση με την
επανασύσταση της ΕΡΤ. 

Το ίδιο ισχύει για τους Διαθέσιμους όλων

των κλάδων. Στη Θεσσαλονίκη ξανάστησαν το
Κέντρο Αγώνα που είχε διαλυθεί με διαταγές
του Δημάρχου Μπουτάρη. Στην συγκέντρωση
που έγινε στις 14/2 συμμετείχαν σχολικοί φύ-
λακες, καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονο-
μικών, διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι
της ΕΡΤ, απεργοί της Κόκα Κόλα, μέλη του κι-
νήματος ενάντια στην εξόρυξη του χρυσού
στην Χαλκιδική και άλλοι εργαζόμενοι. 

Επαναπρόσληψη

Οι καθαρίστριες αποφάσισαν να συνεχίσουν
να βρίσκονται έξω από το Υπουργείο Οικονομι-
κών στην Αθήνα παρά το ότι ο Άρειος Πάγος
έδωσε νέα αναβολή στην εκδίκαση της υπόθε-
σής τους για τις 13 Οκτώβρη. Στην ανακοίνω-
σή τους αναφέρουν ότι «η δικαίωση θα έρθει
όταν επαναπροσληφθούμε όλες κανονικά». 

Οι διοικητικοί των Πανεπιστημίων έχουν ήδη
πραγματοποιήσει συνελεύσεις και έχουν απο-
φασίσει ότι στην συνάντηση που θα έχουν με
τον υπουργό Παιδείας (δεν έχει οριστεί ακόμα
με υπαιτιότητα του υπουργείου) θα πάνε με το
σύνολο των αιτημάτων που είχαν και πριν με
αιχμή τις διαθεσιμότητες, ενώ εκείνη την ημέ-
ρα θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας και
συγκέντρωση. 

Αυτή την πρωτοβουλία πήραν και οι διαθέσι-
μοι εκπαιδευτικοί αφού πραγματοποίησαν συγ-
κέντρωση στο υπουργείο Παιδείας την ημέρα
που υπήρχε συνάντηση της ΟΛΜΕ, της αντι-
προσωπείας τους και του υπουργού (26/2). 

Από τις πρώτες μέρες της νέας κυβέρνησης
αναγκάστηκε να τοποθετηθεί και η ΑΔΕΔΥ που
εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία θυμίζει τα
αιτήματα που έχουν βγει από τους απεργια-
κούς-εργατικούς αγώνες των τελευταίων χρό-
νων: για την επιστροφή των απολυμένων στις
θέσεις τους, για την κατάργηση της αξιολόγη-
σης, για αυξήσεις στους πετσοκομμένους μι-
σθούς και άλλα. 

Aκόμα και η παράταξη του ΜΕΤΑ που πρό-
σκειται στο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει ανακοίνωση για
να πάρει τις αποστάσεις της από την ηγεσία.
«Οι κυβερνητικές προτάσεις προς το Eurogro-
up για τους μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας και τα εργασιακά δημιουργούν στους
εργαζόμενους και τα συνδικάτα μεγάλα και εύ-
λογα ερωτηματικά. Εγείρονται ερωτηματικά
ακόμα και για αυτήν την “σταδιακή” τους επα-
ναφορά, αφού στα κείμενα που είδαν το φως
της δημοσιότητας, περιέχονται γενικόλογες
διατυπώσεις χωρίς να υπάρχει κάποιο δεσμευ-
τικό χρονοδιάγραμμα ως προς την υλοποίηση

των κυβερνητικών δεσμεύσεων.
Είναι σαφές ότι οι εργαζόμενοι και το συν-

δικαλιστικό κίνημα σε καμία περίπτωση δεν
υποστέλλουμε τις διεκδικήσεις» αναφέρει
χαρακτηριστικά.  

Καθαρό μήνυμα προς την κυβέρνηση έχουν
στείλει και οι εργαζόμενοι στα Λιμάνια που κα-
λούν «την κυβέρνηση να κόψει κάθε σκέψη των
ανωνύμων “ανωτέρων πηγών του ΥΠΟΙΚ” για
την συνέχιση της πώλησης των ΟΛΠ-ΟΛΘ».

Τα παραπάνω δείχνουν τις δυνατότητες που
υπάρχουν για ξήλωμα των μνημονιακών επιθέ-
σεων στην πράξη. Δεν πρέπει να υπάρξει απο-
δοχή της Συμφωνίας της κυβέρνησης με τους
«θεσμούς», δηλαδή την Τρόικα. Αυτός ο δρό-
μος οδηγεί μόνο σε ένα νέο Μνημόνιο, όποιο
όνομα και αν πάρει. 

Το εργατικό κίνημα χρειάζεται να είναι ανε-
ξάρτητο από την κυβέρνηση, χωρίς καμιά ανα-
μονή. Μοναδική πυξίδα είναι οι εργατικές-λαϊ-
κές ανάγκες που είναι άμεσες κι όχι ο εφησυ-
χασμός των αγορών και των καπιταλιστών,
όπως κάνει η ηγεσία Τσίπρα. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
το ΣΕΚ θα είναι δίπλα σε αυτούς τους αγώνες
με όλες τους τις δυνάμεις.

Νεκ. Δ.

Με 24ωρη απεργία στις 3/3 στη Vodafone και
48ωρη απεργία 4-5/3, στη Wind, συνεχίζουν οι
εργαζόμενοι των δύο μεγάλων εταιρειών τηλε-
πικοινωνίας, τη μάχη για υπογραφή επιχειρη-
σιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. 

Όπως καταγγέλει το σωματείο της Wind, η
εταιρία, με τη μη υπογραφή ΣΣΕ αναγκάζει
τους νεοπροσλαμβανόμενους να υπογράφουν
ατομικές συμβάσεις και συνεχίζει να απολύει,
ενώ παράλληλα τα "κοινωνικά" προγράμματα
vouchers καλά κρατούν.

Eνώ από τη μιά η διοίκηση “διατείνεται ότι
επιθυμεί διακαώς να υπογράψει σύμβαση, ζη-
τάει ταυτόχρονα πίστωση χρόνου και 'πάγωμα'
των διαδικασιών”, λέει το σωματείο σε ανακοί-
νωσή του και καλεί τους εργαζόμενους και των
δύο εταιριών “και αυτή τη φορά, να δράσουμε
όλοι μαζί από κοινού, με τρόπο σαφή και αγω-
νιστικό γιατί ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε
είναι ενιαίος και μας χτυπάει την πόρτα σε
οποιονδήποτε όροφο και αν εργαζόμαστε”.

Οι εργαζόμενοι της Wind καλούν σε απερ-
γιακές συγκεντρώσεις και τις δύο μέρες της
απεργίας σε τρία σημεία, στο κτίριο της Λ.
Αθηνών 106, σε αυτό της Κηφισίας 66, και
στην Νεαπόλεως 1-3. Αντίστοιχα σε όλη τη χώ-
ρα, τις επόμενες ημέρες, θα πραγματοποι-
ηθούν παρεμβάσεις έξω από υποκαταστήματα
της Wind για ενημέρωση του κόσμου. 

Παρ'όλα αυτά η διοίκηση της Vodafone, δεν
δίστασε τη Δευτέρα 2/3 να προσφύγει στα δι-
καστήρια, ενάντια στην απεργία της επόμενης
ημέρας, βγάζοντάς την παράνομη, χωρίς αυτό
να πτοήσει τους εργαζόμενους οι οποίοι απήρ-
γησαν κανονικά.

Εργατική αντίσταση στους συμβιβασμούς

Τη στιγμή που οι επισχέσεις εργασίας εξα-
πλώνονται από πλοίο σε πλοίο, με τους ναυ-
τεργάτες να διεκδικούν τα δεδουλευμένα
τους, οι εφοπλιστές καταφεύγουν στα δικα-
στήρια, προκειμένου με διώξεις συνδικαλι-
στών, να τους σταματήσουν. 

Πιο συγκεκριμένα την 1/4, παραπέμπεται
σε δίκη ο πρόεδρος του ναυτεργατικόύ συν-
δικάτου ΠΕΝΕΝ, Αντώνης Νταλακογιώργος
με την κατηγορία της εξύβρισης και της συ-
κοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος εφοπλι-
στών.

Την μηνυτήρια αναφορά υπέβαλαν οι πλοι-
οκτήτες του πλοίου «Αγία Τριάδα» Σπύρος
Κουλούρης και Δημήτρης Κουρής και αφορά
καταγγελία της ΠΕΝΕΝ στις 17/2/2010 στην
οποία μεταξύ άλλων αναφερόταν:

“Η ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει την τρομοκρατία
που ασκούν οι πλοιοκτήτες του πλοίου «Αγία
Τριάδα» το οποίο εκτελεί την Πορθμειακή
γραμμή Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα. Οι συγκε-
κριμένοι πλοιοκτήτες με την ανοχή της τοπι-
κής Λιμενικής αρχής απειλούσαν και εκβία-
ζαν το πλήρωμα για να αποτρέψουν την συμ-
μετοχή του στην απεργία, ενώ και στο πα-
ρελθόν στο Φ/Γ πλοίο «ΘΑΣΟΣ» ακολουθού-
σαν την ίδια απαράδεκτη και αντιδημοκρατι-
κή πρακτική και συμπεριφορά.

Σημειώνουμε ότι στην απεργία 23 -
24/7/2009 ζήτησαν και μεταφέρθηκαν ειδικές
δυνάμεις του Λιμενικού σώματος προκειμέ-
νου να υπονομεύσουν την απεργία των Ναυ-
τεργατών. Τα μέλη του πληρώματος με την
καθοδήγηση της ΠΕΝΕΝ και την παρέμβαση
του τοπικού Σωματείου σύσσωμοι αρνήθη-
καν να γίνουν απεργοσπάστες!”

Και δεν είναι η μόνη δίωξη.

Στις 3/3 ήταν προγραμματισμένη η δίκη σε
βάρος του μέλους της ΠΕΝΕΝ και προέδρου
του τοπικού Ναυτεργατικού Σωματείου Ρίου
– Αντιρρίου με την κατηγορία της παρακώλη-
σης των συγκοινωνιών. Στις 26/2/2015 εκδι-
κάσθηκε η υπόθεση του πληρώματος «SU-
PERFERRY II» με την κατηγορία της παράνο-
μης συμμετοχής στην απεργία στις 20 Φλε-
βάρη του 2013, ενώ είχε κηρυχθεί στον κλά-
δο πολιτική επιστράτευση. Οι Ναυτεργάτες
αθωώθηκαν πανηγυρικά.

Επίσης ακολουθούν ανάλογες διώξεις σε
βάρος των Ναυτεργατών των πλοίων «ΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗ Π» και «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π» και δεκάδων
Ναυτεργατών για τα ίδια «αδικήματα», παρα-

κώλυση συγκοινωνιών, στην γραμμή Θάσο –
Καβάλας.

Όπως απαντάει η ΠΕΝΕΝ “με αφορμή το
μπαράζ των διώξεων που μεθοδευμένα
ασκούνται το τελευταίο διάστημα εναντίον
της συνδικαλιστικής δράσης, των αγώνων και
των δίκαιων κινητοποιήσεων, θέλει να κατα-
στήσει σαφές ότι το Ναυτεργατικό κίνημα
ούτε θα υποκύψει ούτε θα εκβιαστεί, ούτε θα
υποστείλει την σημαία της πάλης ενάντια
στην ασυδοσία του εφοπλιστικού κεφαλαίου.
Η σιωπή και η αδράνεια του Υπουργείου
Ναυτιλίας προκαλεί όχι μόνο ερωτήματα αλ-
λά και την δυσαρέσκεια του Ναυτεργατικού
μας κόσμου”.

Κάτω τα χέρια από τους ναυτεργάτεςWIND-VODAFONE

Απεργία!
Γενάρης 2013, Πανεργατική
απεργία ενάντια στην
επιστράτευση των
ναυτεργατών
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Εκλογές και συνελεύσεις εν όψει
του συνεδρίου της ΠΟΕ ΟΤΑ,
πραγματοποιούνται τις επόμενες
ημέρες στα περισσότερα σωμα-
τεία εργαζομένων στην τοπική αυ-
τοδιοίκηση. 

“Στις εκλογές στο σύλλογό μας
θα χρειαστεί να εκλέξουμε αγωνι-
στές που έχουν αποδείξει ότι είναι
στην πρώτη γραμμή της σύγκρου-
σης χωρίς “ναι μεν αλλά” για να
κερδίσουμε τις ζωές μας πίσω”
αναφέρει σε ανακοίνωσή της το
αντικαπιταλιστικό δίκτυο των εργα-
ζομένων στους δημους “Σκουπι-
διάρα”. “Θα χρειαστεί να βρεθού-
με ξανά στους δρόμους του αγώ-
να για να επιβάλλουμε ότι δεν θα
περάσουν οι εκβιασμοί της ΕΕ και
των δανειστών, δεν θα περάσουν
οι συμβιβασμοί της κυβέρνησης.
Για τους εργαζόμενους στους δή-
μους το τίμημα που πληρώσαμε
την τελευταία πενταετία ήταν τε-
ράστιο. Είχαμε τις μειώσεις των μι-
σθών μας μαζί με όλους τους δη-
μόσιους υπαλλήλους. Είχαμε χι-
λιάδες απολύσεις και διαθεσιμότη-
τες, με την κατάργηση υπηρεσιών
και δομών, όπως οι σχολικοί φύλα-
κες, η δημοτική αστυνομία κλπ.
Τώρα είναι η ώρα για να τα πάρου-
με όλα πίσω. Δουλειές, μισθούς δι-
καιώματα.

Πολύ περισσότερο να απαιτή-
σουμε να σταματήσει η σταδιακή
ιδιωτικοποίηση των δήμων, να γί-
νουν προσλήψεις με σταθερή και
μόνιμη σχέση εργασίας για να ξα-
ναζωντανέψουν οι υπηρεσίες που
έχουν ανάγκη οι δημότες. 

Σκληρή μάχη

Ξέρουμε ότι τα αφεντικά ντόπια
και ευρωπαϊκά, δίνουν σκληρή μά-
χη για να μην κερδίσουμε όλα όσα
παλεύαμε, για να μην αλλάξει τίπο-
τε. Η επιμονή των δανειστών στην
ανάγκη “να τηρηθούν οι συμφω-
νίες και το πρόγραμμα” είναι από-
δειξη γι’ αυτό. Γι’ αυτό επιμένουμε
ότι  θα χρειαστεί η δράση του ορ-
γανωμένου εργατικού κινήματος
για να τα επιβάλλει.

Θα χρειαστεί η σύγκρουση με
όλους αυτούς που θέλουν να συ-
νεχίσουμε να πληρώνουμε το χρέ-
ος που αυτοί δημιούργησαν, σε
βάρος της υλοποίησης των δικών
μας αναγκών για δουλειές, αυξή-
σεις, δικαιώματα, Υγεία και Παι-
δεία.

Θα χρειαστεί το εργατικό κίνημα
να επιβάλλει «μονομερείς ενέργει-
ες» όπως η διαγραφή του χρέους
για να δούμε ακόμη και την στοι-
χειώδη βελτιωση της ζωής μας”
τονίζουν μεταξύ άλλων οι αγωνι-
στές και οι αγωνίστριες της “Σκου-
πιδιάρας”. 

ΠΟΕ ΟΤΑ

Στις κάλπες προσέρχονται χιλιάδες δημοσιο-
γράφοι, στις 11 και 12 Μαρτίου, για να εκλέξουν
το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ, του
οργανισμού επικουρικής ασφάλισης και περί-
θαλψής τους. 

Η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή (Financial
Crimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο,
Σπάρτακος, ανένταχτοι), συμμετέχει στις εκλο-
γές στηρίζοντας την Πόπη Χριστοδουλίδου και
τον Γιάννη Αγγέλη, οι οποίοι είχαν εκλεγεί και
στις προηγούμενες εκλογές. Όπως τονίζει η
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή στηρίζει ξανά
τους δύο αγωνιστές γιατί “είπαν σθεναρά όχι
στις οριζόντιες και μνημονιακές περικοπές των
παροχών υγείας και των συντάξεων, που προτά-

θηκαν – σε διάφορες εκδοχές – από όλα τα υπό-
λοιπα μέλη του ΔΣ. Ξεκαθάρισαν από την πρώτη
στιγμή ότι το πρόβλημα του ΕΔΟΕΑΠ δεν έγκει-
ται στο δήθεν πλεόνασμα και την ποιότητα των
παροχών, αλλά στο έλλειμμα των εσόδων. 

Αποκάλυψαν ότι η καταστροφή προήλθε από
το «κούρεμα» των αποθεματικών που επέβαλαν
κυβερνήσεις και τρόικα, τις χιλιάδες απολύσεις ,
το «μαύρο» στην ΕΡΤ, το κλείσιμο του Alter, εφη-
μερίδων και ραδιοφωνικών σταθμών, την ανοχή
απέναντι σε όσους μας χρωστούν εκατομμύρια.

Δεν δίστασαν να συγκρουστούν με τα άνομα
συμφέροντα και τους «εκπροσώπους» τους, είτε
στη διοίκηση είτε σε άλλους μηχανισμούς. Έφε-
ραν στην επιφάνεια κυκλώματα που διασπάθιζαν

ανεξέλεγκτα την περιουσία του Οργανισμού

Δεν επέτρεψαν να διαγραφούν ασφαλισμένοι

επειδή κάποιοι τους άφησαν άνεργους, ενώ στή-

ριξαν εμπράκτως όσους είχαν πραγματική ανάγ-

κη”.

Εκλογές γίνονται και στην ΕΣΗΕΜΘ (Ένωση

Συντακτών στη Θεσσαλονίκη) και την ΕΠΗΕΑ

(Ένωση Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων

Αθήνας) για την ανάδειξη των εκπροσώπων αυ-

τών των Ενώσεων στο ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ. Οι  Fi-

nancial Crimes καλούν στην υπερψήφιση του

Στέλιου Νικητόπουλου, μαχόμενου εργαζόμενου

της ΕΡΤ3 στις κάλπες της  ΕΣΗΕΜΘ, και του Μι-

χάλη Πρωτολάτη στις κάλπες στην ΕΠΗΕΑ. 

Εκλογές στον ΕΔΟΕΑΠ

ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενάντια στην νέα συμφωνία

Ε
κατοντάδες ήταν οι αγωνι-
στές και οι αγωνίστριες που
αψήφησαν την καταρρακτώ-

δη βροχή και ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για διαδή-
λωση ενάντια στη νέα συμφωνία
κυβέρνησης και “θεσμών”, την
Πέμπτη 26/2. 

Η διαδήλωση ξεκίνησε από την
πλ.Κλαυθμώνος και κατέληξε στα
Προπύλαια, αφού για αρκετή ώρα
φωνάχτηκαν συνθήματα έξω από
τη Βουλή.

“Παρά την καιρική “επίθεση”, δώ-
σαμε μια απάντηση στην κυβέρνη-
ση και τις συμφωνίες που έχει προ-
χωρήσει, οι οποίες ξεπουλάνε την
ελπίδα του λαού και την ψήφο που
έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση” δή-
λωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη, ο
Βασίλης Συλαϊδής, από το Σωμα-
τείο Εργαζομένων Ιντρακόμ. “Η κυ-
βέρνηση αυτή ψηφίστηκε για να βά-
λει ένα τέλος στη λιτότητα και τη
δυστυχία που έχει χτυπήσει τον κό-
σμο τουλάχιστον τα τελευταία 5
χρόνια. Οι εργαζόμενοι δεν μπο-
ρούν να ζήσουν άλλο σε αυτή την
κατάσταση. Θα παλέψουν με κάθε
τρόπο να σπάσουν αυτές τις συμ-
φωνίες για να ξεφύγουμε από τα
μνημόνια, τα χρέη, τους δεσμούς
που μας κρατάνε με την ευρωζώνη,
την ΕΕ και το κεφάλαιο και με τις
πολιτικές που μας έχουν δέσει όλα
αυτά τα χρόνια” συνέχισε.

Ο Θωμάς Παπανικολάου, φοιτη-
τής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο συμ-
πλήρωσε: “Διαδηλώνουμε απέναντι
στη νέα συμφωνία της κυβέρνησης
με τους “θεσμούς”, η οποία παγώνει
την εκπλήρωση των εργατικών αιτη-
μάτων. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμα-
στε για να πάρουμε πίσω όλα όσα
μας έχουν λεηλατήσει, για την απο-
κατάσταση των μισθών, για την επι-
στροφή όλων των απολυμένων. Κι
αυτά δεν θα ρθουν με παρατάσεις
δανειακών συμβάσεων και συμφω-
νίες με τις τρόικες, όπως κι αν τις

ονομάζουν. Απέναντι σε αυτά τα
αδιέξοδα προτάσουμε την διαγραφή
του χρέους, τη ρήξη με την ΕΕ και
το Ευρώ, την κρατικοποίηση των
τραπεζών με εργατικό έλεγχο, για να
ελέγχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τη
ροή του χρήματος. Προτάσουμε την
εθνικοποίηση των μεγάλων επιχειρή-
σεων με εργατικό έλεγχο παντού.
Και σήμερα και όσο χρειαστεί θα εί-
μαστε στο δρόμο για να προβάλλου-
με τον αντικαπιταλιστικό δρόμο”.

Άλλες πόλεις

Οι κινητοποιήσεις δεν περιορί-
στηκαν στην Αθήνα, καθώς συγκεν-
τρώσεις ενάντια στη νέα συμφωνία
πραγματοποιήθηκαν και σε πολλές
άλλες πόλεις της χώρας.

“Περισσότεροι από 200 διαδηλω-
τές, συγκεντρώθηκαν στο Λευκό
Πύργο, μετά από κάλεσμα της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ για συλλαλητήριο, με συν-
θήματα για τη διαγραφή του χρέ-

ους και ενάντια στη νέα συμφω-
νία”, λέει η Δήμητρα Κομνηνού από
τη Θεσσαλονίκη. “Πολλές δεκάδες
συγκεντρώθηκαν στην πλ.Ελευθε-
ρίας”, μας μεταφέρει ο Μύρων
Μαρκάκης από το Ηράκλειο της
Κρήτης και συνεχίζει “Στη συγκέν-
τρωση υπηρχε δυναμικός παλμος.
Ο κοσμος διεκδικεί την αλλαγή χω-
ρίς μνημόνια και ισοδύναμα μέτρα
αλλά με αγώνα για να ικανοποιήσει
τις ανάγκες του”. 

Στην Πάτρα περισσότεροι από
150 αγωνιστές κι αγωνίστριες αν-
ταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της το-
πικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όπου και πραγ-
ματοποιήθηκε συγκέντρωση στην
πλ.Γεωργίου. Αρκετός κόσμος συγ-
κεντρώθηκε και στα Χανιά με μεγά-
λη συμμετοχή φοιτητών και φοιτη-
τριών. Όπως μας μεταφέρει ο Ει-
ρηναίος Μαράκης από την κρητικη
πόλη, “συνεργεία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και της Εργατικής Αλληλεγγύης

από νωρίς συνομιλούσαν με τους
παρευρισκόμενους για τη Συμφω-
νία που έρχεται σε ευθεία σύγ-
κρουση με τις προσδοκίες και τις
διεκδικήσεις του εργατικού κινήμα-
τος, για τον τερματισμό της λιτότη-
τας και την έξοδο από τα μνημόνια.
Ήταν μια πολύ καλή κινητοποίηση
που ανέδειξε την αναγκαιότητα η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ να συνεχίσει να παρεμ-
βαίνει στους χώρους δουλειάς και
στις γειτονιές για να ανοίξει η συ-
ζήτηση για την εργατική εναλλακτι-
κή και τη διαγραφή του χρέους”. 

Υπό βροχή και η συγκέντρωση
στα Γιάννενα όπου ακολούθησε μοί-
ρασμα της προκήρυξης σε κατα-
στήματα της περιοχής, ενώ στο Βό-
λο πραγματοποιήθηκε μεγάλη πα-
ρέμβαση στο κέντρο της πόλης, την
Παρασκευή 27/2 όπου μοιράστηκαν
άφθονο υλικό με το αντικαπιταλιστι-
κό πρόταγμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Από τη διαδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ την Πέμπτη 26/2 στην Αθήνα
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Συνέλευση του Συντονισμού Ενάντια στα Κλεισίματα και τις
Διαθεσιμότητες, βρισκόταν σε εξέλιξη την Τρίτη 3/3, την ώρα
που η Εργατική Αλληλεγγύη βρισκόταν στο τυπογραφείο.

Η συνέλευση του Συντονισμού αποτέλεσε μια πρώτης τά-
ξεως ευκαιρία για συζήτηση πάνω στα νέα δεδομένα όπως
διαμορφώθηκαν μετά τις εκλογές της 25/1 και για οργάνωση
των επομένων απαραίτητων αγωνιστικών βημάτων των εργα-
ζομένων που έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο στην ανατροπή της
κυβέρνησης των Σαμαροβενιζέλων. 

Το κάλεσμα για τη συνέλευση μεταξύ άλλων αναφέρει: “Η
δύναμη της εργατικής τάξης αν οργανωθεί και συνεχίσει
τους αγώνες, μπορεί να πάει αυτήν την ανατροπή που έγινε
ακόμη πιο μακριά. Μπορούμε να επιβάλλουμε ότι όλα όσα
παλεύαμε τα τελευταία πέντε χρόνια θα γίνουν πράξη, θα ξη-
λώσουμε όλους τους αντεργατικούς νόμους και θα πάρουμε
πίσω όσα μας λεηλάτησαν αφεντικά και ΕΕ. Και έχουμε κάθε
λόγο να συνεχίζουμε να οργανώνουμε τη δράση και τους
αγώνες μας για να υλοποιηθούν οι προσδοκίες και οι απαιτή-
σεις μας γιατί οι κινήσεις συμβιβασμού με τους δανειστές,
την τρόικα και την δεξιά, που έχουν ξεκινήσει απο πρίν τις
εκλογές συνεχίζονται με τον πιο έντονο τρόπο. 

Η πρόσφατη συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές
και την ΕΕ, όχι μόνο βάζει στο “ψυγείο” όλες τις διεκδικήσεις
μας, αλλά πολύ περισσότερο συνεχίζει την βάρβαρη πολιτική
των μνημονίων αλλάζοντάς της όνομα. Κάθε “φιλεργατικό”
μέτρο της κυβέρνησης, θα πρέπει να εγκριθεί από την ΕΕ και
τους δανειστές και ξέρουμε ότι αυτό δεν πρόκειται να το κά-
νουν. Είτε πρόκειται για την επαναπρόσληψη των απολυμέ-
νων, το ξανάνοιγμα της ΕΡΤ και των δομών που έκλεισαν,
την αποκατάσταση μισθών και συντάξεων, τις ιδιωτικοποι-
ήσεις κλπ. 

Γι’ αυτό θα χρειαστεί να βρεθούμε ξανά στους δρόμους
του αγώνα για να επιβάλλουμε ότι δεν θα περάσουν οι εκβια-
σμοί της ΕΕ και των δανειστών, δεν θα περάσουν οι συμβιβα-
σμοί της κυβέρνησης. Ξέρουμε ότι τα αφεντικά ντόπια και
ευρωπαϊκά, δίνουν σκληρή μάχη για να μην κερδίσουμε όλα
όσα παλεύαμε, για να μην αλλάξει τίποτε. Η επιμονή των δα-
νειστών στην ανάγκη “να τηρηθούν οι συμφωνίες και το πρό-
γραμμα” είναι απόδειξη γι’ αυτό. Γι’ αυτό επιμένουμε ότι θα
χρειαστεί η δράση του οργανωμένου εργατικού κινήματος
για να τα επιβάλλει”.

Στην αντίστροφη μέτρηση για τη δρομολόγηση της επαναλει-
τουργίας της ΕΡΤ, φαίνεται ότι βρίσκονται οι εξελίξεις, με τους
εργαζόμενους να προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι δεν θα
υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις και υπαναχωρήσεις στα ζητή-
ματα που τους αφορούν.

Για το λόγο αυτό γίνονται συνεχείς επαφές με τη νέα κυβέρ-
νηση, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα διέρρεαν πληροφο-
ρίες για εισηγήσεις συμβούλων της κυβέρνησης, που αν τα μι-
σά από αυτά που είχαν ακουστεί έχουν δόση αλήθειας, τότε δι-
καίως υπάρχει ανησυχία στους αγωνιζόμενους της ελεύθερης
ΕΡΤ- ertopen.

Οι καθυστερήσεις, οι κωλυσιεργίες και οι διαρροές, έδωσαν
θάρρος στους πιο θρασείς από τους κολαούζους του «μαύ-
ρου», εντός της ΔΤ-ΝΕΡΙΤ-ΥΕΝΕΔ, που άρχισαν να διπλαρώ-
νουν κυβερνητικά στελέχη ζητώντας να παραμείνουν σε πόστα
και να στέλνουν «μηνύματα» - προκλήσεις προς τον κόσμο του
αγώνα, ότι θα συνεχίσουν να κάνουν κουμάντο στα ηγετικά πό-
στα και θα μας υποδεχτούν σαν «προϊστάμενοι».

Μερικοί άλλοι κάνουν υποκριτικές «επιθέσεις φιλίας», καθώς
πιο συνετοί, σκέφτονται τη συμβίωση της επόμενης μέρας και

δεν παριστάνουν τους καμπόσους.
Αν φαντάζει απίστευτο ότι μιλάνε και από πάνω, να θυμίσου-

με ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Πανούσης
την Κυριακή 1 Μάρτη, έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στη ΝΕ-
ΡΙΤ για τη βία στα γήπεδα, σπάζοντας το εμπάργκο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Στην ουσία έκλεισε το μάτι στους λογοκριτές και τους υπη-
ρέτες της τροϊκανής παραπληροφόρησης.

Γενική Συνέλευση

Συνεπώς ο στόχος της πραγματοποίησης γενικής συνέλευ-
σης εντός του κατεχόμενου ακόμα Ραδιομεγάρου, είναι περισ-
σότερο αναγκαίος από ποτέ.

Παράλληλα, συνεχίζεται η εκπομπή ραδιοφωνικών και τηλεο-
πτικών προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα, αλλά και η ροή της
ενημερωτικής ιστοσελίδας, πάντα στο πλευρό των εργαζομέ-
νων που αγωνίζονται, είτε είναι απολυμένοι και διαθέσιμοι που
αγωνίζονται για να επιστρέψουν στη δουλειά, είτε στον ιδιωτικό
τομέα όπου αντιμετωπίζουν την εργοδοτική αυθαιρεσία (πχ MI-
GATO, Vodafone, Wind, ΑΒ, κλπ).

Τέλος, η ανακοίνωση της αύξησης του ανταποδοτικού τέ-

λους σε 4,24 ευρώ για τη στήριξη της επαναλειτουργίας της
ΕΡΤ, με όλες της τις δομές, αντί της παράγκας της ΝΕΡΙΤ, «πυ-
ροδότησε» αντιδράσεις κατσαρόλας από δήθεν αγανακτισμέ-
νους μνημονιακούς, που θεωρούν ότι αυτό είναι επιδρομή στην
τσέπη τους. Ήδη άρχισε η διαδικτυακή απάντηση από τους φί-
λους της ΕΡΤ.

Το αποκορύφωμα πάντως ήταν η δήλωση του εκπροσώπου
τύπου της ΝΔ, ότι δεν πρέπει να ανοίξει η ΕΡΤ, γιατί είναι ήδη
ανοιχτή, μπερδεύοντας το μνημονιακό χαλκείο που μετέδιδε ότι
οι καθαρίστριες επιτίθενται στα ΜΑΤ, με το ertopen που σε όλη
την Ελλάδα, έδωσε και δίνει φωνή στον κόσμο του αγώνα.

Ενδεικτικό του αγκαλιάσματος αυτού του αγώνα, είναι ότι το
τραπεζάκι με τα υλικά της ΕΡΤ, που στήθηκε το Σάββατο στη
συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ (του ενιαίου δημοσιογραφικού οργανι-
σμού ασφάλισης και περίθαλψης) κυριολεκτικά ξεπούλησε κά-
νοντας τζίρο εκατοντάδες ευρώ.

Σαφώς και η αναμενόμενη κατάθεση του νομοσχεδίου, θα
δώσει τη δυνατότητα να το «αξιολογήσουμε» και να χαράξουμε
τα επόμενα βήματά μας.

Νάσος Μπράτσος, εργαζόμενος ΕΡΤ

Νέος γύρος συνελεύσεων και προ-
σπάθεια για απεργιακή κινητοποίηση
στο υπουργείο Υγείας στις 11/3, περι-
λαμβάνει το πρόγραμμα δράσης που
διαμορφώθηκε στη σύσκεψη του Συν-
τονιστικού των Νοσοκομείων, τη Δευτέ-
ρα 2/3, στο αμφιθέατρο του Αγ.Σάββα.

Στη συζήτηση συμμετείχαν εργαζό-
μενοι από τα νοσοκομεία Γεννηματάς,
Θριάσιο, Αλεξάνδρα, Αγλ. Κυριακού,
Αττικό, Άγ.Σάββας και το νοσοκομείο
των Μολάων στη Λακωνία.

Κοινός τόπος ήταν η ανάγκη για συ-
νέχιση του αγώνα στα νοσοκομεία, κα-
θώς τα προβλήματα που προκάλεσε η
προσπάθεια διάλυσης της δημόσιας
Υγείας, παραμένουν και χειροτερεύουν,
ενώ παράλληλα οι τελευταίες πολιτικές
εξελίξεις δείχνουν πάγωμα των υποσχέ-
σεων. Μεγάλη κουβέντα έγινε και για τη
συμμετοχή στο συλλαλητήριο ενάντια
στο ρατσισμό και το φασισμό στις 21/3.

“Δεν υπάρχει εφησυχασμός κι αίσθη-
ση αναμονής” ήταν η παραδοχή από
μια σειρά συμμετέχοντες, φέρνοντας
χαρακτηριστικά παραδείγματα.

“Πρέπει να γίνει δουλειά από τα κάτω
και να πιέσουμε για να βγουν παντού
γενικές συνελεύσεις να συζητήσει ο κό-
σμος”, είπε μεταξύ άλλων ο Σπύρος
Παπακωνσταντίνου από το Γεννηματά.

“Την Τετάρτη 4/3, θα γίνει γενική συ-
νέλευση στον Άγ.Σάββα, ενώ την περα-
σμένη Παρασκευή συνεδρίασε και η
επιτροπή αγώνα. Καθημερινά προκύ-

πτουν νέα ζητήματα από τις τεράστιες
ελλείψεις. Μόνο σε μας υπάρχουν 300
κενές οργανικές θέσεις. Ο κόσμος ό,τι
και να ψήφισε δεν μπορεί να περιμένει
άλλο μέσα σε αυτή τη διάλυση. Θέλει
να δράσει για όλα τα ζητήματα. Η ΕΙ-
ΝΑΠ μιλάει για επισχέσεις εργασίας
από 1/4. Πάμε για κινητοποίηση στις
11/3 στο υπ.Υγείας και 21/3 διαδηλώ-
νουμε αντιφασιστικά γιατί έχουμε δώ-
σει μεγάλες μάχες και σε αυτό το επί-
πεδο στα νοσοκομεία” τόνισε ο Κώστας
Καταραχιάς από το σωματείο του
Αγ.Σάββα.

“Έχουμε δώσει μεγάλους αγώνες επί
Σαμαρά αλλά ο ρόλος του Συντονιστι-
κού των Νοσοκομείων τώρα, είναι πιο
σημαντικός” είπε η Μαρία Αλιφιέρη από
το σωματείο του Αγλ. Κυριακού. “Εμείς
έχουμε πάρει ήδη απόφαση για κινητο-
ποίηση στις 11/3. Στις γύρες που κά-
νουμε στο νοσοκομείο για να το προπα-
γανδίσουμε βρίσκουμε μεγάλη ανταπό-
κριση. Πάμε για νέα γενική συνέλευση
την Παρασκευή 6/3. Όσο αφορά το αν-
τιρατσιστικό συλλαλητήριο στις 21/3,
δεν τίθεται ζήτημα, πρέπει να είμαστε
όλοι εκεί”.

Κινητοποίηση ενάντια στο κλείσιμο
της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενι-
κού Νοσοκομείου Ξάνθης ήταν σε εξέ-
λιξη την Τρίτη 3 Μάρτη, την ώρα που η ΕΑ είχε φύγει για το
Τυπογραφείο.

Ο Τζεμαλή Μηλιαζήμ μας δήλωσε: «Δύο γιατροί υπήρχαν
σε όλη την Καρδιολογική. Ο ένας έχει κάποιο προσωπικό
πρόβλημα, η άλλη έχει πάρει την κανονική της άδεια. Ουσια-

στικά τώρα δεν υπάρχει κανένας
γιατρός, κινδυνεύει με κλείσιμο
η Κλινική. Έχει καλεστεί διαδή-

λωση στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης με πρωτοβουλία του
ΠΑΜΕ, θα συμμετέχουν ακόμα το Νομαρχιακό Τμήμα της
ΑΔΕΔΥ, η ΕΛΜΕ, ο Διδασκαλικός Σύλλογος, το ΣΕΚ και η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ με κείμενο για την διαγραφή του χρέους και όχι των
νοσοκομείων». 

Εργαζόμενοι ΕΡΤ Εμείς θα “αξιολογήσουμε”

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Οργανώνουμε 
τα επόμενα βήματα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Γύρος συνελεύσεων

ΞΑΝΘΗ

Μπλοκ των νοσοκομείων στην πανεργατική το Νοέμβρη
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Την Τετάρτη 25 Φλεβάρη έγινε συνέλευ-
ση των επιτροπών της ΚΕΕΡΦΑ από Κε-

ρατσινι- Νίκαια-Κορυδαλλό. Συμμετείχαν 30
περίπου αγωνιστές από αυτές τις γειτονιές,
μετανάστες, εργαζόμενοι, άνεργοι και φοι-
τητές, καθώς επίσης και αντιπροσωπεία
από την Κίνηση ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ (φίλοι και
οικογένεια του Π. Φυσσα).

Συζητήθηκε η πολιτική σημασία της πρω-
τοβουλίας που πήρε η ΚΕΕΡΦΑ για μία παγ-
κόσμια ημέρα κατά του φασισμού και του
ρατσισμού στις 21 Μάρτη και διεθνώς αλλά
και στην Ελλάδα, με δεδομένο ότι συμπίπτει
με την περίοδο έναρξης της δίκης της Χρυ-
σής Αυγής αλλά και με την ανάδειξη της νέ-
ας κυβέρνησης, από την οποία σαν αντιρα-
τσιστικό αντιφασιστικό κίνημα διεκδικούμε
να ξηλώσει όλα τα ρατσιστικά μέτρα που
στοχοποίησαν τους μετανάστες και έστρω-
σαν το δρόμο στη Χρυσή Αυγή.

Αποφασίσαμε τον επόμενο μήνα να προ-
χωρήσουμε σε μία σειρά δράσεις με εξορ-
μήσεις στα σχολεία, στις λαϊκές αγορές,
στις πλατείες, τα τζαμιά και τους εργατι-
κούς χώρους. Στόχος μας είναι στις 21
Μάρτη να κατεβάσουμε σε ένα ενιαίο
μπλοκ εκατοντάδες κόσμο από τις γειτο-
νιές της Β' Πειραιά, τις γειτονιές του Παύ-
λου Φύσσα και των μεταναστών που πλή-
ρωσαν πολύ ακριβά τη συνεργασία Χρυσής
Αυγής -αστυνομίας-κυβέρνησης, όλα τα
προηγούμενα χρόνια.

Επίσης, αποφασίστηκε να γίνουν παρεμ-
βάσεις σε σωματεία και Δημοτικά Συμβού-
λια για να πάρουν αποφάσεις στήριξης της
21 Μάρτη. Ήδη η Επιτροπή Παιδείας Δήμου
Νίκαιας-Ρέντη, αποφάσισε την Παρασκευή
6 Μάρτη, ημέρα της επετείου της Μάχης
της Κοκκινιάς, να διαβαστεί σε όλα τα σχο-
λεία κείμενο σχετικά με την ιστορία της Μά-
χης της Κοκκινιάς καθώς επίσης και το ομό-
φωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου
Νίκαιας-Ρέντη για τις 21 Μάρτη. Επίσης,
αποφάσισε να ζητήσει από τη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άδεια για να
παραχωρηθούν 1-2 ώρες από το σχολικό
πρόγραμμα προκειμένου να διοργανωθούν
δράσεις στα σχολεία, αφιερωμένες στην
παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού και
του φασισμού.

Μιχάλης Πέππας

Συνέντευξη τύπου για τα
συλλαλητήρια στις 21 Μάρ-
τη, τη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής και τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης, διοργανώνει η
ΚΕΕΡΦΑ την Πέμπτη 5 Μάρ-
τη στις 12 το μεσημέρι, στην
Αίθουσα Δ.Σ. Ραδιοσταθμού
Αθήνα 9.84, Γκάζι, Πειραιώς
100, 1ος όροφος

Συμμετέχουν οι: Καμπα-
γιάννης Θανάσης, Δικηγό-

ρος, Πολιτική Αγωγή στη δί-
κη της Χρυσής Αυγής, Παύ-
λος Αντωνόπουλος, ΕΕ της
ΑΔΕΔΥ, Γιάννης Νηφάκος,
«Δεν ξεχνάμε», (φίλοι και οι-
κογένεια Παύλου Φύσσα),
Γιάννης Λευκιμιάτης, εκπρό-
σωπος ΠΟΣΠΕΡΤ, Λευτέρης
Παπαγιαννάκης, πρόεδρος
Συμβούλιο Ένταξης Μετανα-
στών Δήμου Αθήνας, Βασί-
λης Κουκαλάνι, σκηνοθέτης-

ηθοποιός, Τζαβέντ Ασλάμ,
Πακιστανική Κοινότητα Ελ-
λάδος η ΕΝΟΤΗΤΑ, Λαμίν
Καμπά, Κοινότητα Γουϊνέας,
Τζαβίτ Αλιζαντά, Κοινότητα
Αφγανών Μεταναστών και
Προσφύγων στην Ελλάδα,
Πέτρος Κωνσταντίνου, συν-
τονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Αντιφασιστική απάντηση στη βεβήλωση του μνη-
μείου του Παύλου Φύσσα έδωσαν δεκάδες αν-

τιφασίστες ύστερα από κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ και
της Κίνησης ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ, την Παρασκευή 27/2
το απόγευμα.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 25/2 οι νεοναζί
δολοφόνοι εμφανίστηκαν ξανά στο σημείο της
δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, βεβηλώνοντας
το μνημείο που έχει στηθεί στη μνήμη του, βά-
φοντας με κόκκινη μπογιά σβάστιγγες και αφή-
νοντας την υπογραφή C18. Με την ίδια υπογρα-
φή βρόμισαν τους τοίχους του Κοινωνικού Στε-
κιού Passamontana στον Κορυδαλλό.

Η κινητοποίηση της Παρασκευής 27/2 είχε
σκοπό να καταγγείλει το γεγονός και να καλέσει
τους γείτονες του Παύλου Φύσσα στην μεγάλη
αντιφασιστική μέρα στις 21 Μάρτη. Παρά την κα-
ταρακτώδη βροχή στήθηκε μικροφωνική, από
όπου ακούγονταν τραγούδια του Παύλου και στη
συνέχεια διαβάστηκαν διαδοχικά καλέσματα για
τις 21 Μάρτη από την ΚΕΕΡΦΑ, τους ΔΕΝ ΞΕ-
ΧΝΑΜΕ και τους μαθητές Anticapitalista. Μοιρά-
στηκαν προκηρύξεις, αυτοκόλλητα και μαζευτη-
καν υπογραφές στήριξης στην καμπάνια της
ΚΕΕΡΦΑ για τις 21 Μάρτη.

Συγκέντρωση την Δευτέρα 2 Μάρτη στο Πρω-
τοδικείο Γιαννιτσών κάλεσε η ΚΕΕΡΦΑ και η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ Γιαννιτσών.

Την ίδια μέρα δικάζονταν ο αγωνιστής της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς Χ. Μπακαλάκης, μετά
από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο επικε-
φαλής των νεοναζί της Χρυσής Αυγής στην Πέλ-
λα, Σαχινίδης για επεισόδια που έγιναν στον ομα-
δικό τάφο στα Γιαννιτσά στις 14 Σεπτέμβρη 2012,
την ημέρα μνήμης για τα θύματα του ναζισμού
και των ντόπιων συνεργατών τους το 1944. Παρό-
λο που ο Χ. Μπακαλάκης έχει αθωωθεί από το
Εφετείο, η εισαγγελία έκανε δεκτή μήνυση των
φασιστών σε βάρος του για δήθεν πιθανή πρό-
κληση σωματικής βλάβης. Σα να μην έφτανε αυτό
το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των φασι-
στών για αναβολή της δίκης (ορίστηκε στις 8 Ιού-
νη). Πρόκειται για μία ξεκάθαρη υπόθεση στοχο-
ποίησης του Χ. Μπακαλάκη από την πλευρά της
Χρυσής Αυγής με τη στήριξη της εισαγγελίας. Η
καμπάνια συμπαράστασης συνεχίζεται μέχρι την
οριστική αθώωσή του.

• Αντιφασιστική εκδήλωση διοργανώνει η Ανε-
ξάρτητη Πρωτοβουλία Νάουσας το Σάββατο 7
Μάρτη στις 6.30μμ στο Στέκι Πυθάρι, με ομιλητή
τον Κώστα Παπαδάκη, δικηγόρο, από την Πολιτι-
κή Αγωγή του αντιφασιστικού κινήματος στη δί-
κη της Χρυσής Αυγής. 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 21Μ
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΕΕΡΦΑ 

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3, Χώρος Λαϊκής Συνέλευσης, 8μμ

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3, Εργατικό Κέντρο, 7μμ

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- 
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕΡΦΑ

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
Ομιλητές: Διονύσης Πανταζόπουλος, εκπαιδευτι-
κός Ζ’ ΕΛΜΕ, Κωνσταντίνος Καμπουράκης -Act up, 
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΚΕΕΡΦΑ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ - ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3, 9.30μμ Θέατρο Σημείο 
(πίσω από την Πάντειο, Χαριλάου Τρικούπη 4)
σκηνική σύνθεση με τίτλο under - κρυμμένες φωνές
Θα ακολουθήσει συζήτηση με παρέμβαση 
της ΚΕΕΡΦΑ για την οργάνωση της 21 Μάρτη

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ 3ΗΜΕΡΟ στο ASH IN ART 
(Ηρακλέους 10 - Νέος Κόσμος - έναντι Μετρό ΦΙΞ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 7μμ
21 Μάρτη, παγκόσμιος ξεσηκωμός 
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό
Ομιλητές: Γιάννης Μαραβελάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
Γιώργος Ζιόβας, ηθοποιός, Γιάννης Σπυρόπουλος,
EΡΤ open

• 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

ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3, Συνεταιριστικό καφενείο 
«Περιμπανού» (Χατζηδάκη 9), 7μμ
21 Μάρτη, παγκόσμιος ξεσηκωμός 
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡ-
ΦΑ, Λαμίν Καμπά, εκπρόσωπος κοινότητας Γουϊνέας

Θα προηγηθεί βιντεοπροβολή: «Παλικάρι: Λούης
Τίκας και η σφαγή του Λάντλοου»
Οργανώνεται από την ΚΕΕΡΦΑ Πατησίων-Γαλατσί-
ου και το Συνεταιριστικό Καφενείο «Περιμπανού»

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3, El Viaje (Κολοκοτρώνη 45), 8.30μμ
21 Μάρτη, παγκόσμιος ξεσηκωμός 
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό

Θα ακολουθήσει βιντεοπροβολή: «Παλικάρι: Λούης
Τίκας και η σφαγή του Λάντλοου»

ΜΕΡΕΣ ΔΡΑΣΗΣ στις γειτονιές
Εξορμήσεις, πικετοφορίες 
με μουσική έκθεση φωτογραφίας και βιβλίο,

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3, Σωτήρος, 6μμ

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, πλατεία Αγίου Λαζάρου, 5μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, πλατεία Γαρδένιας, 11πμ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, 12μ

ΚΥΨΕΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, Φωκίωνος Νέγρη, 11πμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, Λαϊκή Πανόρμου , 11πμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, Λαϊκή, 11πμ

ΒΡΙΛΗΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, πλατεία, 12μ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, πλατεία Πατριάρχου, 12μ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, πλατεία Συμηριώτη, 12μ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3 Σωτήρος, 11.30πμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, πεζόδρομος, 12μ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, Λιοντάρια, 11πμ

ΜΕΡΕΣ ΔΡΑΣΗΣ στις σχολές

ΑΣΚΤ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3, αίθ. Γραμμικού σχεδίου, 2μμ
Ανοιχτή συνέλευση

• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3, 12μες, μέρα δράσης -εξόρμηση
με μικροφωνική και έκθεση φωτογραφίας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3, 2μμ, αίθουσα γραμμικού σχεδίου
Ανοιχτή συζήτηση:  Να κλείσουν τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης- στη φυλακή οι νεοναζί
21 Μάρτη παγκόσμια μέρα δράσης
Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός, Πέτρος Κωνσταντί-
νου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Ναζίρ Γκασεμί, Πολιτι-
κός πρόσφυγας

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Εξόρμηση κάθε μέρα 11πμ κεντρική είσοδος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3, πικετοφορία, 11πμ
Ανοιχτή συζήτηση, Αίθουσα προβολών ΣΓΤΚΣ, 2μμ
Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης-
στη φυλακή οι νεοναζί
21 Μάρτη παγκόσμια μέρα δράσης. 
Θα ακολουθήσει προβολή ταινίας

ΠΑ.ΠΕΙ.
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 , αίθουσα τελετών, 2μμ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 5/3, αιθ Α011, 3μμ
Ανοιχτή συνέλευση
Εξόρμηση Τετάρτη και Πέμπτη 12μ, διάδρομος

• ΤΡΙΤΗ 17/3, 2μμ
Μέρα δράσης με μικροφωνική 
και ανοιχτή εκδήλωση στο προαύλιο

ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3, 
Μέρα δράσης με μικροφωνική στο προαύλιο

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3, Μέρα δράσης με μικροφωνική 
στο αίθριο και ανοιχτή συζήτηση
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, 
Μαμαντί Ντιαβάρα, Κοινότητα Γουινέα
Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης-
στη φυλακή οι νεοναζί
21 Μάρτη παγκόσμια μέρα δράσης.

ΜΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ στα Νοσοκομεία
Άγιος Σάββας: Πέμπτη 12/3, 12μ
Αγλαία Κυριακού: Παρασκευή 13/3, 8πμ
Γεννηματάς: Παρασκευή 13/3, 10πμ

Στις γειτονιές
του
Παύλου Φύσσα

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Συνέντευξη τύπου



Σ
αράντα περίπου αντιφασίστες
παρευρέθησαν στην εκδήλωση
της ΚΕΕΡΦΑ την Πέμπτη 26/2,

στο Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα
Μερκούρη” στο Θησείο, με θέμα “Το
αντιφασιστικό κίνημα μπροστά στην
δίκη της Χ.Α” ενόψει της 21 Μάρτη. 

Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ψαρ-
ράς δεν μπόρεσε να παραβρεθεί λό-
γω ασθένειας, έστειλε όμως κείμενο
εισήγησης με το οποίο ανέδειξε την
κατάρρευση της υπερασπιστικής
γραμμής της Χ.Α. καθώς το κατηγο-
ρητήριο είναι συντριπτικό. Τόνισε τέ-
λος ότι η υπόθεση αποτελεί πρόκλη-
ση για την κυβέρνηση. 

Πρώτη μίλησε η Ιωάννα Μεϊντάνη
από το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ.
Αναφέρθηκε στην δίκη της ναζιστι-
κής οργάνωσης NSU που γίνεται
στην Γερμανία και την αντιφασιστική
ομάδα NSU Watch που ελέγχει τα τε-
κταινόμενα στην δίκη. Με παρόμοιο
τρόπο θα πρέπει να ενισχυθεί η προ-
σπάθεια της ομάδας jailgoldendawn
εδώ, σημείωσε, καλώντας το κίνημα

να είναι παρόν ενόψει της δίκης.
Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο Πέ-
τρος Φύτρος, μέλος Δ.Σ. της Ε’ ΕΛ-
ΜΕ, αναδεικνύοντας τον ναζιστικό
και εγκληματικό χαρακτήρα της Χ.Α
και ανέφερε παραδείγματα από τα
σχολεία. Μίλησε για την απάντηση
του εκπαιδευτικού κινήματος στον
φασισμό, σημειώνοντας ότι αποτελεί
κομμάτι του αντιφασιστικού κινήμα-
τος, καλώντας σε οργανωμένες κινη-
τοποιήσεις. Τέλος, ο Θανάσης Καμ-
παγιάννης, δικηγόρος από την Πολι-
τική Αγωγή, τόνισε: “Ζητάμε την κα-
ταδίκη φυσικών και ηθικών αυτουρ-
γών όπως και την ανάδειξη της κρα-

τικής συνενοχής... Αν αφήσουμε την
δικαιοσύνη να κάνει ‘απερίσπαστη’
το έργο της πολύ πιθανόν οι Χρυ-
σαυγίτες να αθωωθούν.” Κατέληξε
ότι πρέπει να γίνει υπόθεση κάθε αν-
τιφασίστα η συνεχής κινητοποίηση
και παρέμβαση στα δικαστήρια ώστε
να μην επιτρέψουμε να διεξαχθεί η
δίκη γύρω από ένα κλοιό ξυρισμένων
τραμπούκων. 

Επόμενη δράση της τοπικής ΚΕΕΡ-
ΦΑ θα είναι η παρέμβασή μας στο Γ’
κοινοτικό συμβούλιο του Δήμου την
Δευτέρα 9/3. 

Αντώνης Σκαρπέλης
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Η Χ.Α. δεν είναι
“νόμιμο κόμμα”

Η
παρέμβαση της Κωνσταντοπούλου στην πρώτη (και μόνη μέχρι
σήμερα) συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής πάγωσε τον
κόσμο του αντιφασιστικού κινήματος. Η Πρόεδρος της Βουλής

πρότεινε την αναβολή της συνεδρίασης γιατί η Εισαγγελέας των Φυλα-
κών δεν είχε δώσει άδεια να παρευρεθούν οι προφυλακισμένοι βουλευ-
τές της Χρυσής Αυγής (Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης και σία). Με δεδομέ-
νο ότι η συνεδρίαση είχε στην ατζέντα της μια σχετικά αδιάφορη ψηφο-
φορία (την άρση ασυλίας του Άδωνη Γεωργιάδη), η Κωνσταντοπούλου
πρακτικά αξίωσε τη συμμετοχή των βουλευτών της Χρυσής Αυγής σε
όλες τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, καθιστώντας έτσι ανίσχυρη την
απόφαση της προφυλάκισής τους εν όψει της δίκης.

Η Κωνσταντοπούλου είχε και στο παρελθόν διαφωνήσει με την ποινι-
κή δίωξη σε βάρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής και
την αναστολή της χρηματοδότησής της, πάλι επικαλούμενη “δημοκρατι-
κές ευαισθησίες”. Σήμερα όμως, η παρέμβασή της αποκτά θεσμικό κύ-
ρος που δεν είχε όταν ήταν απλή βουλευτίνα: το επιχείρημα ότι η Χρυσή
Αυγή είναι ένα “νόμιμο πολιτικό κόμμα”, που τόσο αντιπάλεψε το αντι-
φασιστικό κίνημα το 2012-2013 και που χρειάστηκε το αίμα του Παύλου
Φύσσα για να καταπέσει, επιστρέφει τώρα, και μάλιστα από το στόμα
μιας αριστερής Προέδρου της Βουλής. Είναι σίγουρο ότι το κράτος και
οι μηχανισμοί του, η αστυνομία και οι δικαστές, έλαβαν το μήνυμα που
έστειλε η Κωνσταντοπούλου, όποιες κι αν ήταν οι προθέσεις της.

Αιτία

Ποιά είναι η αιτία αυτών των τοποθετήσεων από ηγετικά στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ που μόνο μεμονωμένες δεν είναι; Για να ξεφύγουμε από τις
απόψεις που θέλουν να αποδώσουν την παρέμβαση της Κωνσταντοπού-
λου στο... εκρηκτικό της ταμπεραμέντο (!), να θυμίσουμε εδώ την από-
φαση της Δούρου να δώσει γραφεία στον Παναγιώταρο στην Περιφέ-
ρεια, τις δηλώσεις Φίλη και Βούτση που αμφισβητούν τη βασιμότητα
του κατηγορητηρίου και ούτω καθεξής.

Πριν να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, η υποτιθέμενη αιτία ήταν η ανάγκη
να κρατήσει αποστάσεις η Αριστερά από τις πρωτοβουλίες Σαμαρά-
Δένδια και να αποφύγει την “παγίδευση” σε ένα “συνταγματικό τόξο”.
Τώρα, όμως, που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση, γιατί εξακολουθούν αυτές
οι δηλώσεις;

Η εξήγηση είναι διπλή. Αφενός, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο βαθιά
προσηλωμένη στην “αστική νομιμότητα” που θεωρεί ότι οι ναζιστές
έχουν δικαιώματα “αφού τους ψήφισε ο κόσμος”: βέβαια και τον Χίτλερ
“ο κόσμος” τον ψήφισε, αλλά αυτό δεν κάνει το Νταχάου και το Άου-
σβιτς, που είναι το ομολογημένο πολιτικό πρόγραμμα της Χρυσής Αυ-
γής, λιγότερο φρικιαστικά. Αφετέρου, το Μαξίμου έχει εκπονήσει μια
στρατηγική διάσπασης της δεξιάς παράταξης, με τους ΑΝΕΛ στην κυ-
βέρνηση, τη Χρυσή Αυγή στην ακροδεξιά αντιπολίτευση και τους καρα-
μανλικούς στο Προεδρικό Μέγαρο. Αυτή η στρατηγική αποδιοργανώνει
τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά, με αποτέλεσμα να δικαιολογούνται όλοι
οι συμβιβασμοί, από τη συγκυβέρνηση με τον Καμμένο και την Προεδρία
στον Παυλόπουλο μέχρι το “δημοκρατικό” ξέπλυμα του Κασιδιάρη.

Συνέπεια αυτής της επικίνδυνης στρατηγικής είναι η Χρυσή Αυγή να
εμφανίζεται πλέον στα κείμενα και τις ιστοσελίδες του ΣΥΡΙΖΑ μονάχα
ως μπαμπούλας, που θα πρέπει να φοβίζει τους δανειστές και, βέβαια,
να πειθαρχεί όσους κριτικάρουν από τα αριστερά την κυβέρνηση για τις
υποχωρήσεις της: “καθίστε καλά, γιατί μετά από τον ΣΥΡΙΖΑ έρχεται η
Χρυσή Αυγή”. Δεν είναι τυχαίο ότι η ναζιστική οργάνωση διαδίδει ακρι-
βώς το ίδιο μήνυμα στους οπαδούς της. Στην πράξη, η γραμμή αυτή ση-
μαίνει υποτίμηση ή, χειρότερα, παράλυση στο αντιφασιστικό κίνημα:
“αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει απερίσπαστη το έργο της”, όπως είπε ο
Τσίπρας (έστω κι αν η πρόταση της Κωνσταντοπούλου ήταν ευθεία πα-
ρεμβαση στην “ανεξαρτησία της δικαιοσύνης”...)

Όπως και στα υπόλοιπα ζητήματα, το αντιφασιστικό κίνημα, που έχει
στις γραμμές του πολλούς καλούς συντρόφους και συντρόφισσες από
τον ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να παλέψει το ίδιο για την υλοποίηση των αιτημά-
των του, κορυφαίο εκ των οποίων είναι η καταδίκη των νεοναζί στην επι-
κείμενη δίκη. Η παρέμβαση της Κωνσταντοπούλου ήταν μια ηχηρή προ-
ειδοποίηση για κάθε αντιφασίστρια και αντιφασίστα.

Θανάσης Καμπαγιάννης

Μπροστά
στη δίκη
της Χ.Α.

Νέες επιθέσεις
Ρατσιστική επίθεση δέχτηκε την Κυριακή 22/2 ο Ναβίτ

Ασράφ την ώρα που πήγαινε σπίτι του με το ποδήλατο.

Ένα αυτοκίνητο στο 41ο χιλ, της λεωφόρου Καλυ-
βίων του έκοψε το δρόμο. Ο οδηγός, άρχισε να βρίζει
μέσα από το αυτοκίνητο «μαλάκα Πακιστανέ, θα σε
γαμήσω». Κατέβηκε, έβγαλε μέσα από το αυτοκίνητο
ένα σιδηρολοστό και πιάνοντας με το ένα χέρι τον
Ναβίτ άρχισε να τον χτυπά στο κεφάλι και το σώμα. Ο
Ναβίτ έπεσε κάτω αιμόφυρτος. Αργότερα μεταφέρθη-
κε στο Ασκληπιείο Βούλας όπου νοσηλεύεται. Όμως η
ΕΛΑΣ αντί να συλλάβει τον φασίστα, έστειλε την
αστυνομία να φρουρεί τον Ναβίτ στο δωμάτιο του νο-
σοκομείου γιατί είχαν λήξει τα χαρτιά του. Την ίδια
ώρα ο δράστης παραμένει ασύλληπτος παρά το ότι
είναι γνωστή η πινακίδα του αυτοκινήτου του, το
οποίο μάλιστα βρέθηκε. 

Δεν είναι το μόνο ρατσιστικό έγκλημα. Ομάδα
τριών ατόμων εμφανίστηκε στο σπίτι του Χεζίρ Χα-
γιάτ, ετών 31, στον Έμπωνα Ρόδου. Του χτύπησαν
την πόρτα και ένας τον ρώτησε: «Έχουμε δουλειά για
μία ώρα και θα πάρεις 20 ευρώ. Έρχεσαι;» Τους
απάντησε «Ναι». Όταν μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο
του έριξαν σπρέι και έχασε τις αισθήσεις του. Ξύπνη-
σε μετά από δύο ώρες ημιαναίσθητος έξω από την
εκκλησία του χωριού και με πόνους, ενώ από τον
πρωκτό του έβγαινε αίμα. Στο νοσοκομείο του έγινε
επέμβαση όπου αφαιρέθηκαν γυαλιά από σπασμένο
ποτήρι. Νοσηλεύτηκε μέχρι τις 17 Φλεβάρη και θα
χρειαστεί μακρόχρονη θεραπεία.

«Ζητάμε την σύλληψη και την τιμωρία των ρατσιστών
και των φασιστών και να μπει τέλος στην ασυλία και
στην κάλυψη που είχαν από την Αστυνομία. Ζητάμε να
αναγνωριστεί αμέσως ο ρατσιστικός χαρακτήρας των
επιθέσεων και τα θύματα να έχουν την κατάλληλη στή-
ριξη», ανακοίνωσε η ΚΕΕΡΦΑ.

Δικαιοσύνη 
για τον Oυαλίντ

Την Τρίτη 10 Μάρτη δικάζονται στο Τριμελές Εφε-
τείο Κακουργημάτων Πειραιά οι βασανιστές του Αιγύ-
πτιου εργάτη Ουαλίντ Ταλέμπ, μετά από πέντε ανα-
βολές. 

Ο Ουαλίντ Ταλέμπ βρέθηκε το Νοέμβρη του 2012
στα Αμπελάκια της Σαλαμίνας, αλυσοδεμένος σε ένα
δέντρο με την αλυσίδα περασμένη στο λαιμό του σε
τραγική κατάσταση. Ο ιδιοκτήτης στον φούρνο τον
οποίο δούλευε μαζί με άλλους τρεις Χρυσαυγίτες τον
λήστεψαν και τον βασάνισαν. 

Αντί για δικαιοσύνη μέχρι στιγμής έχει εισπράξει τι-
μωρία από το ελληνικό κράτος, αφού λίγες μόλις
εβδομάδες μετά το βασανισμό του κινδύνεψε να απε-
λαθεί, ενώ οι βασανιστές του κυκλοφορούσαν ελεύ-
θεροι αφού δεν προφυλακίστηκαν ποτέ. Τελικά μετά
από την κατακραυγή, πήρε αναστολή απέλασης για
ανθρωπιστικούς λόγους, η οποία όμως λήγει το Δε-
κέμβρη του 2015. 

«Ονομάζεται αυτό απονομή δικαιοσύνης;”, είχε
αναρωτηθεί ο Ουαλίντ σε συνέντευξη τύπου της
ΚΕΕΡΦΑ τον Δεκέμβριο του 2012. “Στα χέρια του
πρώην εργοδότη μου έζησα τις πιο φριχτές στιγμές
της ζωής μου και τώρα μου λένε ότι δεν θα μπορώ να
είμαι καν παρών στο δικαστήριο” είχε δηλώσει καταγ-
γέλλοντας πως ο φούρναρης έχει βάλει ανθρώπους
να τον ξαναχτυπήσουν και δικηγόρο με σκοπό να
μπλοκάρει με κάθε τρόπο την προσπάθειά του να
βγάλει χαρτιά.

Την Τρίτη 10 Μάρτη, η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία
Πειραιά, η ΚΕΕΡΦΑ και αντιρατσιστικές- αντιφασιστι-
κές κινήσεις, καλούν συγκέντρωση συμπαράστασης
στα δικαστήρια Πειραιά. 

Πέμπτη 26/2, στο Θησείο
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Κλείστε τα στρατόπεδα
Σ

υγκέντρωση και πορεία στο
Κέντρο Κράτησης Ελληνι-
κού έγινε το Σάββατο 28

Φλεβάρη απαιτώντας να κλείσει
άμεσα όπως και όλα τα κέντρα
κράτησης κολαστήρια. 

Η κινητοποίηση καλέστηκε από
την Ανοιχτή Πρωτοβουλία Ενάντια
στα Κέντρα Κράτησης και συμμετεί-
χαν αντιρατσιστικές κινήσεις και
συλλογικότητες, ανάμεσά τους η
Αριστερή Πρωτοβουλία Γλυφάδας,
η Επιτροπή Αλληλεγγύης στους Σύ-
ρους Πρόσφυγες Ασυρμάτου, η
ΚΕΕΡΦΑ, αναρχικές συλλογικότητες
της περιοχής. “Η συγκέντρωση στην
οποία συμμετείχαν 200 περίπου
άτομα, ξεκίνησε από την κεντρική
πλατεία Σουρμένων και περνώντας
από κεντρικό δρόμο κατευθύνθηκε
προς το κέντρο κράτησης”, μας είπε
ο Πέτρος Μπίγκος από την ΚΕΕΡ-
ΦΑ. “Στη διαδρομή φωνάξαμε συν-
θήματα και μοιράσαμε προκηρύξεις
για τις 21 Μάρτη στα μαγαζιά και
στους περαστικούς. Όταν φτάσαμε
στα κρατητήρια σπρώχνοντας την
πόρτα μπήκαμε μέσα στο προάυλιο
χώρο φωνάζοντας συνθήματα. Ζη-
τάμε να κλείσει τώρα το στρατόπε-
δο και μαζί με τον χώρο στο Ελληνι-
κό να γίνει χώρος πρασίνου και ανα-
ψυχής και όχι χώρος βασανιστηρίων
μεταναστών”. 

Αντιρατσιστικό Συλλαλητήριο
έγινε το Σάββατο 28/2 στο στρατό-
πεδο συγκέντρωσης Ξάνθης με
πρωτοβουλία της συλλογικότητας
No Loger και τη στήριξη της τοπι-
κής ΚΕΕΡΦΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
απαιτώντας το κλείσιμο του στρα-
τοπέδου στην Ξάνθη, στην Αμυ-
γδαλέζα και παντού. 

“Η προσυγκέντρωση έγινε το με-
σημέρι στην Κεντρική Πλατεία της
Ξάνθης και στη συνέχεια με λεω-
φορεία και αμάξια οι διαδηλωτές
κατευθύνθηκαν έξω από το στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης”, μας είπε ο

Παντελής Αποστολίδης. “Γύρω στα
300 άτομα, τόσο από την Ξάνθη
όσο και από τη Θεσσαλονίκη και
την Κομοτηνή συγκεντρώθηκαν
στο στρατόπεδο φωνάζοντας συν-
θήματα. Πολύ δυνατή ήταν η στιγ-
μή όταν οι κρατούμενοι μετανά-
στες και πρόσφυγες έβγαιναν στα
παράθυρα και χειροκροτούσαν γε-
μάτοι ενθουσιασμό. Τις προηγού-
μενες μέρες ως ΚΕΕΡΦΑ προσπα-
θήσαμε να ανοίξουμε το ζήτημα
των στρατοπέδων συγκέντρωσης
με μοίρασμα προκήρυξης και αφι-
σοκόλληση στην πόλη. Μάλιστα το
κάλεσμα δημοσιοποιήθηκε και από
τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό”.

Νομιμοποίηση

«Δεν διεκδικούμε τίποτα λιγότερο
από ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, νομιμοποίηση, ίσα
δικαιώματα για όλους τους εργάτες.
Οι υποχωρήσεις της κυβέρνησης
μέσα σε λίγες μέρες έφτασαν από
τη δέσμευση ότι “η Αμυγδαλέζα θα
κλείσει σύντομα” στην αφηρημένη
διατύπωση που κάνει λόγο για “απο-
συμφόρηση και βελτίωση των συν-
θηκών”. Οι συνθήκες δεν “βελτιώ-
νονται”. Αλλά ακόμα και να δεχτού-
με ότι η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει
τις “ιδανικότερες” στη “λύση” των
“ανοιχτών κέντρων φιλοξενίας” που
προωθεί, η “ελεύθερη” διαμονή των

μεταναστών σε τέτοια κέντρα είναι
σίγουρα εγγύηση χωροταξικής γκε-
τοποίησης. Δεν διεκδικούμε τίποτα
λιγότερο από άσυλο, στέγη, παιδεία
και υγεία για όλους», αναφέρει το
κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης. 

Συγκέντρωση ενάντια στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης και πορεία,
έγινε την Πέμπτη 26/2 και στο Βό-
λο. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από
τον Άγιο Νικόλαο και στη συνέχεια
έγινε πορεία στο κέντρο της πόλης
με τη συμμετοχή 200 περίπου αγω-
νιστών. Πανό είχαν η Ανοιχτή Συνέ-
λευση για τα Κέντρα Κράτησης, η
ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΕΕΚ και
άλλες συλλογικότητες. 

Το ερχόμενο Σάββατο 7 Μάρτη,
οργανώνεται πορεία στο στρατό-
πεδο της Κορίνθου. 

Σε αποχή από το συσσίτιο προ-
χώρησαν 182 μετανάστες στα κρα-
τητήρια της Πέτρου Ράλλη, δια-
μαρτυρόμενοι για την παράταση
της κράτησής τους σε απαράδεκτα
κελιά με έντομα, τσιμεντένια κρε-
βάτια, χωρίς γιατρό και με στέρη-
ση της πρόσβασης ακόμα και σε
αποχωρητήριο μετά τις 12 το βρά-
δυ. Πολλοί από αυτούς έχουν συλ-
ληφθεί για πολλοστή φορά και
κρατούνται παρόλο που έχουν
συμπληρώσει 18μηνο. 

Καταγγελία για την απόπειρα της Δημοτικής Αρχής
Ζωγράφου να εκδιώξει μία οικογένεια προσφύγων από
το Κομπάνι, που βρήκαν κατάλυμα με τη βοήθεια ομά-
δας πολιτών σε δύο εγκαταλελειμμένα λυόμενα δωμά-
τια στο οικόπεδο του Δήμου Ζωγράφου επί της οδού
Ιλισίων, εξέδωσε η Δημοτική Κίνηση Κίνημα στην Πόλη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση «είναι κατάπτυστη η
στάση της “αριστερής” διοίκησης του Δήμου Ζωγρά-
φου. Με μια απαράδεκτη ανακοίνωση που είχε το θρά-
σος να τοιχοκολλήσει έξω από τα κατειλημμένα λυόμε-
να η δήμαρχος Τίνα Καφατσάκη καλεί να αποχωρή-
σουν οι πρόσφυγες και οι αλληλέγγυοι και τους χαρα-
κτηρίζει “παράνομους”. Τι να πει κανείς βέβαια, όταν
προεκλογικά δηλώνουν αριστεροί, και μετεκλογικά συ-
ναινούν με τον ακροδεξιό Αγγελόπουλο και τους δή-

θεν αγανακτισμένους πολίτες- δηλωμένους ρατσιστές.
Κάποιος θα πρέπει να πει στην κα Καφατσάκη ότι η

κυβέρνησή της που ευθύνεται για τα κύματα προσφύ-
γων και τους πολέμους όντας ενεργό μέλος του ΝΑΤΟ
το λιγότερο που έχει να κάνει είναι όταν κομμάτι της
καταστροφής που σπέρνουν έρχεται στην χώρα να
μην σφυρίζουν αδιάφορα και να μην τους καταγγέλ-
λουν… 

Καλούμε τον Δήμο Ζωγράφου να αξιοποιήσει τις δο-
μές του Κοινωνικού Παντοπωλείου για την σίτιση, τους
εγκαταλειμμένους χώρους και τα σχετικά κονδύλια του
Δήμου και της Περιφέρειας για την υποστήριξη αυτών
και άλλων προσφύγων. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτω-
ση ο δήμος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπό-
λογος στο λαό του Ζωγράφου».

Κίνημα στην Πόλη Στέγη για τους πρόσφυγες!

Διστακτικές 
υποσχέσεις

Σ
υνέντευξη Τύπου έδωσε την
περασμένη Πέμπτη 26/2 η Τα-
σία Χριστοδουλοπούλου, ανα-

πληρώτρια υπουργός μετανάστευ-
σης ανακοινώνοντας και επίσημα την
πολιτική της νέας κυβέρνησης για
τους μετανάστες. 

Οι δηλώσεις της υπουργού κινούν-
ται στα όρια της συνέχισης της πολιτι-
κής των προηγούμενων κυβερνήσεων
μέσα όμως σε ένα “ανθρωπιστικό
πλαίσιο”. Στην ουσία οι επίσημες
εξαγγελίες για το μεταναστευτικό κι-
νούνται και αυτές στα πλαίσια των
συμβιβασμών με αλλαγές που θα εγ-
κρίνουν «οι θεσμοί» της ΕΕ και ο Πά-
νος Καμμένος των ΑΝΕΛ.

Ως αναφορά στην κράτηση των
μεταναστών η Τασία Χριστοδουλο-
πούλου είπε ότι “είναι το έσχατο μέ-
σο στο πλαίσιο αυτής της νέας πολι-
τικής, σε αντίθεση με την προηγού-
μενη κυβέρνηση που αυτό ήταν ο
κανόνας” και εξήγγειλε νέα πολιτική
ώστε να μην υπάρχουν κέντρα κρά-
τησης και επ’ αόριστον παραμονή
μεταναστών που έχουν ζητήσει άσυ-
λο ή ευαίσθητων ομάδων μετανα-
στών.

Αναφέρθηκε επίσης στη δημιουρ-
γία “ανοιχτών δομών φιλοξενίας”.
Έδωσε επίσης και συγκεκριμένους
αριθμούς σε σχέση με το πόσοι
έχουν αφεθεί ελεύθεροι από τα κέν-
τρα κράτησης μέσα στο διάστημα
ενός μήνα. Συγκεκριμένα: 110 κρα-
τούμενοι από το Κέντρο Κράτησης
Αμυγδαλέζας στην Αττική, 15 από το
Κέντρο Κράτησης στην Ξάνθη, 41
από το Παρανέστι, 17 από το φυλά-
κιο Έβρου, 28 από το Φυλάκιο Κο-
ρίνθου, τέσσερις γυναίκες από το
αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» από το
οποίο θα αποχωρήσουν άλλες 15.

Αυτές οι δηλώσεις απέχουν από
τις πρώτες εξαγγελίες μετά τις αυ-
τοκτονίες και τους θανάτους κρα-
τουμένων στα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης-κολαστήρια και την εξέγερ-
ση στην Αμυγδαλέζα, με την εξαγγε-
λία «Αμυγδαλέζα, τέλος». 

Αντί για κλείσιμο των στρατοπέ-
δων και απελευθέρωση των κρατου-
μένων η υπουργός μιλά στην ουσία
για την εφαρμογή του νόμου
(3907/2011) που θεσμοθέτησε τον
φράχτη στον Έβρο, τα στρατόπεδα
και την παράταση της κράτησης. 

Σε όσους αφέθηκαν ελεύθεροι τις
τελευταίες ημέρες, στους περισσό-
τερους δόθηκε αίτηση αναστολής
απέλασης μέχρι 6 μήνες. Θυμίζουμε
ότι ο Ναντίμ Μοχάμεντ που αυτοκτό-
νησε στην Αμυγδαλέζα, είχε αφεθεί
ελεύθερος μ’ ένα τέτοιο χαρτί μετά
το 18μηνο, για να ξανασυλληφθεί και

να βρεθεί νεκρός 6 μήνες μετά μ’
ένα σεντόνι στο λαιμό στην Αμυγδα-
λέζα, επειδή δεν άντεχε άλλο. Χωρίς
νέο νόμο που θα δίνει δυνατότητα
νομιμοποίησης σε όλους τους μετα-
νάστες χωρίς χαρτιά ακόμα και αυ-
τοί που θα αφεθούν “ελεύθεροι υπό
εποπτεία” θα αντιμετωπίζουν συνε-
χώς την απειλή της απέλασης και
του νέου εγκλεισμού.

Σταγονόμετρο

Στην ίδια λογική του συμβιβασμού
κινούνται και οι εξαγγελίες για την
ιθαγένεια, αφού η υπουργός τόνισε
ότι η κατάρτιση νέου νόμου θα “αίρει
το θεσμικό κενό για τα παιδιά δεύτε-
ρης γενιάς”, θα λαμβάνει υπόψη την
απόφαση του ΣτΕ, την τροποποίηση
νόμου που είχε έτοιμο η προηγούμε-
νη κυβέρνηση, αλλά και το σχέδιο
νόμου που είχε επεξεργαστεί ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση.

Επανέρχεται δηλαδή το σκεπτικό
του νόμου Ραγκούση, που έδινε ιθα-
γένεια με το σταγονόμετρο, κατηγο-
ριοποιώντας τα παιδιά ανάλογα με
τα χρόνια νόμιμης παραμονής των
γονιών τους. Αν λάβει κανείς υπόψη
του ότι λόγω ανεργίας ένα μεγάλο
κομμάτι μεταναστών έχασαν την
ασφάλισή τους και τη δυνατότητα
ανανέωσης των χαρτιών τους, τότε
καταλαβαίνουμε ότι αν επαναλη-
φθούν οι προϋποθέσεις του νόμου
Ραγκούση για τη χορήγηση ιθαγένει-
ας, τότε θα αφήσουν ένα μεγάλο
κομμάτι παιδιών εκτός του αυτονόη-
του δικαιώματός τους.  

Η μοναδική θετική εξαγγελία είναι
ότι «οι υπηρεσίες ασύλου, προσφυ-
γών και πρώτης υποδοχής που σή-
μερα ανήκουν στην αρμοδιότητα του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
περνούν στην αρμοδιότητα του
υπουργείου Εσωτερικών ως πολιτι-
κές υπηρεσίες”, αλλά και πάλι η
αστυνομία θα “έχει αρμοδιότητα
στην εξωτερική φρούρηση των Κέν-
τρων και στη λήψη αποτυπωμάτων
κατά την είσοδο στη χώρα και την
καταγραφή των μεταναστών». 

Χρειάζεται το επόμενο διάστημα
να συνεχίσουμε τις μάχες μαζί με
τον κόσμο της αριστεράς, τους με-
τανάστες, τις αντιρατσιστικές και αν-
τιφασιστικές κινήσεις για να μην επι-
τρέψουμε το κλάδεμα των αιτημά-
των του αντιρατσιστικού κινήματος
και να στείλουμε τη ρατσιστική κλη-
ρονομία της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑ-
ΣΟΚ μια και καλή στο χρονοντούλα-
πο της ιστορίας. Η 21 Μάρτη είναι η
καλύτερη αφετηρία. 

K. Θ.
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μεις» της ΕΕ και τον Ομπάμα, του «κοινωνι-
κού συμβολαίου» με τους καπιταλιστές, ο
«μονόδρομος του ευρώ και της ΕΕ» καταλή-
γει σε πλήρες αδιέξοδο. 

Οι επόμενοι μήνες θα είναι γεμάτοι από
νέους εκβιασμούς των καπιταλιστών. Η
προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να ισορροπήσει
ανάμεσα στον έλεγχο της τρόικας και τις
υποσχέσεις του ήδη γέρνει μονόμπαντα και
μπάζει νερά. Η εργατική τάξη χρειάζεται να
χτίσει ξανά την δική της εναλλακτική προ-
οπτική. Οργανώνοντας τους αγώνες για να
πάρουμε πίσω όσα μας λεηλάτησαν, απλώ-
νοντας παντού το αντικαπιταλιστικό πρό-
γραμμα πάλης, χτίζοντας την επαναστατική
αριστερά της ανατροπής και της ελπίδας.

Π
ριν ακόμα καν έρθει η κρίση του
2008 και τα μνημόνια, πριν ακόμα
καν δημιουργηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο «Συ-

νασπισμός της Αριστεράς, της Προόδου
και της Οικολογίας» είχε ήδη διαμορφώ-
σει ένα πρόγραμμα που είχε στην προμε-
τωπίδα του την πάλη ενάντια στον νεοφι-
λελευθερισμό.

Στις εργασίες του 4ου Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Φόρουμ που έγινε στην Αθή-
να το 2006, η βασική πολιτική διαμάχη
αφορούσε αυτό ακριβώς το ζήτημα, αν
δηλαδή απέναντι στο ΔΝΤ, την Παγκό-
σμια Τράπεζα και τους υπόλοιπους καπι-
ταλιστικούς θεσμούς χρειαζόμαστε ένα
κίνημα που παλεύει για μια μη νεοφιλε-
λεύθερη και πιο «κοινωνική» διαχείριση
του καπιταλισμού ή ένα κίνημα που πα-
λεύει ενάντια στον καπιταλισμό. Πάνω
στην πρώτη γραμμή, ο ΣΥΝ και μια σειρά
οργανώσεις συγκρότησαν τον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι εκλογές του 2012 αποτέλεσαν καμ-
πή για να αρχίσει να συγκεκριμενοποιεί-
ται αυτή η γραμμή. Οι τεράστιοι αγώνες
που διέλυσαν τα κόμματα της κυρίαρχης
τάξης ανέδειξαν τον ΣΥΡΙΖΑ σε δεύτερη
δύναμη και άνοιξαν την προοπτική, εφό-
σον γίνει κυβέρνηση, να προσπαθήσει να
κάνει πράξη ένα αντινεοφιλελεύθερο
πρόγραμμα διαχείρισης του ελληνικού
καπιταλισμού. Μια υπόσχεση, στην ου-
σία, ότι μπορούν να συνυπάρξουν τα
συμφέροντα των ανέργων, των εργαζόμε-
νων και των φτωχών με αυτά των τραπεζι-
τών, των βιομηχάνων, της ΕΕ, του ΔΝΤ.

Έτσι, απέναντι στους «σκληρούς νεοφι-
λελεύθερους Γερμανούς και Φινλανδούς»
άρχισε η αναζήτηση συμμάχων στην ευ-
ρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία. Η εκλογή
του Ολάντ το 2012 στην προεδρία της
Γαλλίας θεωρήθηκε από την Αυγή τερά-
στια επιτυχία στον δρόμο για μια «άλλη
Ευρώπη». Αυτή η στρατηγική συνέχισε να
αναπτύσσεται και εκφράστηκε γλαφυρά
στο κεντρικό προεκλογικό σύνθημα «Ο
ΣΥΡΙΖΑ έρχεται, η Ευρώπη αλλάζει».

Ανάμεσα στους «συμμάχους» και οι
ΗΠΑ του Ομπάμα του οποίου η πολιτική
«ποσοτικής χαλάρωσης», δηλαδή τυπώ-
ματος φτηνού χρήματος για τις τράπε-
ζες, παρουσιάστηκε λίγο ως πολύ σαν το
πρότυπο της «κοινωνικής πολιτικής» που
θα έπρεπε να ακολουθήσει η ΕΕ. 

Έτσι, η ποσοτική χαλάρωση του 1,1
τρις ευρώ που εξήγγειλε για την ΕΕ ο
Ντράγκι από την ΕΚΤ λίγο πριν τις εκλο-
γές χαιρετίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ σαν νί-
κη του κινήματος, ότι η ΕΕ και η ευρωζώ-
νη ανοίγουν έμπρακτα το δρόμο για να
αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση και
να αρχίσει η «ανάπτυξη». 

Στο μεταξύ, εσωτερικά στον ΣΥΡΙΖΑ η
«βίαια ωρίμανση» που εξήγγειλε το καλο-

καίρι του 2012 ο Δραγασάκης είχε ήδη
σημάνει την εγκατάλειψη του συνθήμα-
τος «καμιά θυσία για το ευρώ» και λίγο
πριν τις εκλογές την εγκατάλειψη του αι-
τήματος του «κουρέματος» του μεγαλύ-
τερου μέρους του χρέους.

Άγρια

Αυτή η στρατηγική, οι αυταπάτες για
τα περιθώρια εντός ΕΕ, ποδοπατήθηκαν
άγρια στην διάρκεια των διαπραγματεύ-
σεων. 

Η απόλυτη ευθυγράμμιση Ομπάμα-
Ολάντ-Μέρκελ-Ντράγκι- ότι σε κάθε περί-
πτωση η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει την
πολιτική των «μεταρρυθμίσεων», ήρθε να
αποδείξει ότι (ανεξάρτητα με τις διαφω-
νίες που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσά
τους) συμφωνούν στην συνέχιση της
σκληρής λιτότητας:

Το ελληνικό κράτος θα πρέπει να συνε-
χίσει να πληρώνει (και να αυξάνει συνε-
χώς) το χρέος του δανειζόμενο νέα πακέ-
τα χρηματοδότησης με μόνο αποδέκτη
τις τράπεζες. Επιβάλλοντας σαν «αντάλ-
λαγμα», σκληρές περικοπές προκειμένου
να έχει πλεονασματικούς προϋπολογι-
σμούς και προωθώντας ιδιωτικοποιήσεις
φιλέτων για τις πολυεθνικές.

Είναι ο γνώριμος τρόπος, με τον οποί-
ον στο παρελθόν διεθνείς οργανισμοί
όπως το ΔΝΤ οδήγησαν στην χρεοκοπία
και την καταστροφή δεκάδες χώρες σε
όλο τον πλανήτη, αυτός που εφαρμόζουν
μαζί τους σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση
και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις
χώρες της Ευρώπης. Γιατί, ό, τι και να λέ-
νε οι υπερασπιστές του «ευρωμονόδρο-

μου», αποδείχτηκε ξανά ότι είναι «θεσμοί»
κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα των κα-
πιταλιστών και όχι των λαών. Αυτοί που
θα ωφεληθούν από τις δόσεις είναι οι
τραπεζίτες και από τα μέτρα οι βιομήχα-
νοι. Η πανηγυρική ανακοίνωση του ΣΕΒ
για την Συμφωνία και η αλλαγή της στά-
σης των ΜΜΕ δεν αφήνει περιθώρια για
παρεξηγήσεις σχετικά με το ποιος νοι-
ώθει κερδισμένος, δίπλα στο Σόιμπλε και
τους λοιπούς «εταίρους». 

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς μετεωρο-
λόγος για να δει που φυσάει ο άνεμος. Ο
«ρεαλιστικός» δρόμος της «συνεννόησης
με τους δανειστές για το χρέος», της
συμμαχίας με τις «προοδευτικές δυνά-
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Α
λλαγή νομισματικής πολιτικής, μο-
νομερείς διαγραφές χρεών έχουν
γίνει ουκ ολίγες φορές και σε διά-

φορες χώρες. Το 1933 στις ΗΠΑ ο Ρούζ-
βελτ είχε κλείσει τις αμερικάνικες τράπε-
ζες για βδομάδες. Στο Ιράν στη διάρκεια
της επανάστασης που γκρέμισε το Σάχη
το 1979 οι τράπεζες έκλεισαν και η εκροή
κεφαλαίων σταμάτησε την ίδια στιγμή.
Πιο πρόσφατα, η Αργεντινή το 2001 απο-
σύνδεσε το νόμισμά της το -πέσο- από
την ισοτιμία με το δολάριο. Η Ισλανδία το
2008 αρνήθηκε να πληρώσει χρέος ίσο με
το μισό ΑΕΠ της στις βρετανικές και ολ-
λανδικές τράπεζες. 

Όμως η εφαρμογή επιλεκτικά του ενός
ή του άλλου μέτρου δεν καταλήγουν υπο-
χρεωτικά θετικά για την εργατική τάξη και
τους φτωχούς, ούτε λύνουν το πρόβλημα.
Όσον αφορά στο πρώτο παράδειγμα, η
κρατικοποίηση των τραπεζών και το Nιού
Nτίλ δεν κατάφερε να βάλει τέλος στην
ύφεση της δεκαετίας του ‘30, κάτι που ήρ-
θε μόνο με την καταστροφή κεφαλαίων
που προκάλεσε ο πόλεμος.

Στην Ισλανδία ο συνασπισμός των Σο-
σιαλδημοκρατών και των Πράσινων που
κυβέρνησε τα επόμενα χρόνια κατάφερε
στις εκλογές του 2013 να καταποντιστεί
(τις εκλογές κέρδισαν ξανά τα κόμματα
που ο λαός είχε γκρεμίσει το 2008) γιατί
μετατράπηκε σε διεκπεραιωτή μιας πολιτι-
κής «αριστερής» λιτότητας «για να βγει η
χώρα από την κρίση».

Όπως χαρακτηριστικά δήλωνε στην
Αυγή ο Στέινγκριμουρ υπουργός Οικονο-
μικών της Αριστεροπράσινης κυβέρνη-
σης: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε
για σκληρά μέτρα. Έπρεπε να περικόψου-
με δαπάνες, η κρίση στην Ισλανδία ήταν
τόσο μεγάλη που δεν μπορούσαμε να επι-
λέξουμε αν θα κόψουμε αυτό ή το άλλο,
έπρεπε να κοπούν και τα δύο...»

Στην Αργεντινή, η ελεγχόμενη διολίσθη-
ση του εθνικού νομίσματος όταν άρχισε
να εφαρμόζεται δεν αποτέλεσε εργαλείο
φιλεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης
Κίρχνερ, αλλά εργαλείο τόνωσης της αν-
ταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η
αποσύνδεση του πέσο από το δολάριο και
η υποτίμηση έδωσαν ώθηση στις εξαγω-
γές οι οποίες ευνοήθηκαν από την άνοδο
της τιμής των πρώτων υλών στις διεθνείς
αγορές όμως, το κόστος της υποτίμησης
το φορτώθηκαν οι εργάτες που το εισόδη-
μά τους έχει μειωθεί 40%, ενώ οι περισσό-
τερες θέσεις εργασίας που έχουν δημι-
ουργηθεί παρέμειναν «επισφαλείς» και
τρία εκατομμύρια εργατικές οικογένειες
εξακολουθούν να στερούνται πρόσβαση
σε αξιοπρεπή κατοικία. 

Το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι το
πρόγραμμα διαγραφής του χρέους και
αποδέσμευσης του νομίσματος πρέπει να
συνοδεύεται από μέτρα που απαντούν στο
ερώτημα: ποιος έχει τον έλεγχο πάνω στο
νόμισμα, την ροή των κεφαλαίων, τα μέσα
παραγωγής, τον πλούτο που παράγεται; 

Στην Ελλάδα, η έξοδος από το ευρώ και

ένα φθηνότερο νόμισμα θα ενισχύσει τις
εξαγωγές. Ποιος όμως θα ωφεληθεί από
αυτό, οι βιομήχανοι όπως συνέβαινε επί
δεκαετίες πριν μπούμε στο ευρώ ή οι ερ-
γαζόμενοι; Το συνάλλαγμα θα μπορεί να
εισρέει άφθονο από τον τουρισμό. Σε ποι-
ες τσέπες όμως θα καταλήγει, των ξενο-
δόχων, των εφοπλιστών της ακτοπλοΐας,
των ιδιωτικών αεροπορικών εταιριών ή
των εργαζομένων σε αυτές;

Όσοι εντάσσουν την έξοδο από το ευ-
ρώ, την κρατικοποίηση των τραπεζών και
τη διαγραφή του χρέους σε σχέδια «εθνι-
κής ανασυγκρότησης» στην ουσία προτεί-
νουν ένα νέο «κοινωνικό συμβόλαιο»
στους έλληνες καπιταλιστές, ότι θα είναι
ίσως καλύτερα γι’ αυτούς να ακολουθή-
σουν ένα άλλο, κεϋνσιανό μοντέλο.

Ξεκάθαρα

Ακόμα και αν κάνουν στροφή και αποδε-
χτούν κάτι τέτοιο, η όποια ανάπτυξη και
όφελος υπάρξει, θα πατήσει στις πλάτες
και τις θυσίες των εργαζομένων, όπως δεί-
χνει ξεκάθαρα το παράδειγμα της Αργεντι-
νής. Και φυσικά δεν πρόκειται να ξεφύγει
από ένα περιβάλλον παγκόσμιας ύφεσης. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους το
κρίσιμο μέτρο που συνδέει σαν κόκκινο νή-
μα το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα πάλης
είναι το ζήτημα του εργατικού ελέγχου. 

Κρατικοποίηση και εργατικός έλεγχος
στις τράπεζες για να μη φύγουν κεφά-
λαια, κρατικοποίηση και έλεγχο στα εργο-
στάσια που κλείνουν για να μην απολυθεί
κανείς εργάτης, έλεγχος στα ΜΜΕ για να
σπάει η προπαγάνδα και να έχουμε πραγ-
ματική ενημέρωση όπως μας δίδαξε η ΕΡ-
Τopen, εργατικός έλεγχος στις δαπάνες
του δημοσίου για να καταλήγουν στα νο-
σοκομεία, τα σχολεία, τις ανάγκες και όχι
στους εργολάβους. 

Δεν θα είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον
αγώνα. Αν οι αγώνες των τελευταίων πέν-
τε ετών και η άνοδος της Αριστεράς στην
Ελλάδα έχουν καταφέρει να εμπνεύσουν
το εργατικό κίνημα σε όλο τον κόσμο,
φανταστείτε τι πολιτικό σεισμό και έμ-
πνευση θα δημιουργήσει η προσπάθεια
για ένα τέτοιο επαναστατικό πρόγραμμα. 

Η
πρώτη μεγάλη μάχη που ήδη πριν από τις εκλογές
γνώριζε ότι είχε να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνη-
ση, ήταν αυτή της παράτασης ή όχι του μνημονίου

και της δανειακής σύμβασης μέσα στον Φλεβάρη.

Το κυβερνητικό πρόγραμμα που είχε αναπτύξει ο Τσί-
πρας στη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβρη διακήρυττε ότι
η νέα κυβέρνηση: *Θα αντικαταστήσει το μνημόνιο από
τις πρώτες μέρες ανεξάρτητα από την έκβαση των δια-
πραγματεύσεων. *Θα διαπραγματευθεί κούρεμα του με-
γαλύτερου μέρους του χρέους και για το υπόλοιπο θα ζη-
τήσει ρήτρες ανάπτυξης. *Θα ζητήσει «περίοδο χάριτος,
δηλαδή «moratorium», στην εξυπηρέτησή του, για την
άμεση εξοικονόμηση πόρων για την ανάπτυξη».

Τέσσερις μήνες αργότερα, η κυβέρνηση: *Ξεκίνησε την
διαπραγμάτευση αποδεχόμενη σαν «καλό» το 70% του
μνημονίου. *Ζήτησε «απομείωση» του χρέους μέσα από
την αντικατάσταση μέρους των ομολόγων με νέα με ρήτρα
ανάπτυξης ή με ομόλογα χωρίς ημερομηνία λήξης. Πρότει-
νε μια διεθνή διάσκεψη για όλες τις χρεωμένες χώρες σαν
αυτή της μεταπολεμικής Γερμανίας το 1953. Και αιτήθηκε
ένα τετράμηνο-εξάμηνο χωρίς «πρόγραμμα» για να μπορέ-
σει να υλοποιήσει έστω κάποιες από τις δεσμεύσεις της.

Επιτήρηση

Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης ήταν: η κυβέρνη-
ση ασχέτως διατυπώσεων αντί για moratorium να αποδε-
χτεί τετράμηνη παράταση του μνημονίου κάτω από ασφυ-
κτική επιτήρηση της τρόικας.

Να υπογράψει ότι θα πληρώσει τα χρέη της στο «ακέ-
ραιο και εγκαίρως» στους πιστωτές της - ελπίζοντας ότι
στο νέο «πρόγραμμα» που έρχεται μετά τον Ιούνη θα πε-
τύχει «διευκολύνσεις» εξυπηρέτησης του χρέους (που
ούτως ή άλλως είχαν υποσχεθεί οι «δανειστές» στην περί-
πτωση φυσικά που «μεταρρυθμίσεις» και πλεονάσματα
θα έχουν προχωρήσει). 

Η όποια συζήτηση περί διάσκεψης για το χρέος κόπηκε
αμέσως μετά τη δήλωση του Ντάισελμπλουμ: «Μια τέτοια
διάσκεψη για αναδιάρθρωση χρέους ήδη υπάρχει. Λέγε-
ται Eurogroup, όπως γνωρίζετε...». Και η διαπραγμάτευση
έκλεισε με το περιπαικτικό υστερόγραφο του Σόιμπλε:
«Να πάει ο Τσίπρας να εξηγήσει στους ψηφοφόρους του
τι υπέγραψε».

Ήταν αναμενόμενη αυτή η έκβαση; Η ένταση με την
οποία μπήκαν οι δανειστές σε αυτήν την αντιπαράθεση
καθώς και η στάση πολλών διεθνών ΜΜΕ, έδειχνε την έκ-
δηλη ανησυχία τους. Ο κόσμος βγήκε μαζικά στους δρό-
μους για να πει όχι στους εκβιασμούς, ό, τι και να έλεγε ο
Τσίπρας στις Βρυξέλλες για «φιλοευρωπαϊκές εκδηλώ-
σεις». Η υποστήριξη ξεπερνούσε τα ποσοστά των εκλο-
γών στέλνοντας μήνυμα ότι εργαζόμενοι και λαός ήταν
διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε ρήξη. Δυστυχώς, αυ-
τήν την πολιτική ευκαιρία, την ιδιαίτερη στιγμή να συγ-
κρουστεί με τους «θεσμούς», με νωπή ακόμα την εκλογή
στις κάλπες, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ την χαράμισε. 

H διαπραγμάτευση πήγε άπατη, όχι απλά λόγω της έλ-
λειψης χρόνου, των λανθασμένων χειρισμών ή της υπο-
χωρητικής τακτικής (που προφανώς αφορούν όλη την κυ-
βέρνηση και όχι μόνο όσους την χειρίστηκαν). 

Ήταν η λογική κατάληξη μιας συνολικά λάθος στρατη-
γικής. Αυτή η στρατηγική ήταν από την αρχή στο επίκεν-
τρο της ίδιας της συγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ πριν από δέ-
κα περίπου χρόνια. 

Στάση πληρωμών και ολική διαγραφή του χρέους.
Εξοδος από το ευρώ και την ΕΕ. Κρατικοποίηση
των τραπεζών. Εργατικός έλεγχος. 

Πολλές φορές στην διάρκεια των τελευταίων χρό-
νων, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αγανάκτησαν καθώς βρέ-
θηκαν αδίκως να κατηγορούνται από Σαμαροβενιζέ-
λους ότι το κόμμα τους έχει υιοθετήσει κάποια από
τις παραπάνω θέσεις. 

Είναι οι θέσεις, που συνθέτουν το αντικαπιταλιστι-
κό πρόγραμμα πάλης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και πέντε χρό-
νια τώρα έχουν εκφραστεί δυναμικά μέσα στους
αγώνες μπολιάζοντας τη συζήτηση μέσα στο κίνημα
και την Αριστερά.

Πρόκειται για θέσεις που δεν αφορούν το απώτε-
ρο μέλλον, όταν αλλάξουν οι «ταξικοί συσχετισμοί»
και εφόσον και άμα «ωριμάσουν οι συνθήκες». Αφο-
ρούν το σήμερα και η άμεση εφαρμογή τους αποτε-
λεί την μόνη ρεαλιστική απάντηση στους συνεχείς
εκβιασμούς των καπιταλιστών και των πολιτικών
τους εκπροσώπων σε Ευρώπη και Ελλάδα. 

Aπάντηση στις συνεχείς μονομερείς κινήσεις των
Ντράγκι και των Ντάισελμπλουμ ότι θα κλείσουν τη
στρόφιγγα της ρευστότητας είναι η μονομερής δια-
γραφή του συνόλου των 320 δις ευρώ του χρέους.
Είναι ο τρόπος για να σταματήσουμε τον φαύλο κύ-
κλο των νέων δανείων για να πληρώνουμε τους τό-
κους των παλιών που διογκώνει συνέχεια το χρέος. 

Η πολιτική του ΔΝΤ και της ΕΕ έχει οδηγήσει στη
συρρίκνωση του ΑΕΠ της Ελλάδας σε ποσοστό που
ξεπερνάει το 25% του ΑΕΠ μέσα σε πέντε χρόνια,
και μπορεί να συγκριθεί με την αντίστοιχη πτώση
στη Γερμανία της δεκαετίας του ’30. Μια έξοδος
από το ευρώ και την ΕΕ θα μας απελευθερώσει από
τις επιταγές λιτότητας που θέτει σαν προϋπόθεση
στα κράτη μέλη της. 

Τα λεφτά

Μα πού θα βρεθούν τα λεφτά; Δεν θα υπάρξει
φυγή κεφαλαίων, μπαίνουν τα ερωτήματα. Η απάν-
τηση στον μόνιμο εκβιασμό της εκροής κεφαλαίων
από τις τράπεζες είναι η κρατικοποίησή τους κάτω
από εργατικό έλεγχο, το μόνο μέτρο που μπορεί να
εμποδίσει τους κερδοσκόπους να μεταφέρουν τα
κεφάλαιά τους σε τράπεζες του εξωτερικού ή σε
γερμανικά ομόλογα όπως παρατηρήθηκε τον προ-
ηγούμενο μήνα.

Και μόνο η στάση πληρωμών των τόκων στους
«δανειστές» μπορεί να εξασφαλίσει κατά μέσο όρο
5-10 δις ευρώ που πληρώνονται κάθε έτος για τό-
κους από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Η φορολόγηση των κερδών που την τελευταία πεν-
ταετία της κρίσης ποτέ δεν έπεσαν κάτω από τα 70
δις ευρώ (μικτά) είναι μια άλλη πηγή εσόδων με την
δήμευση των περιουσιών και των επιχειρήσεων αυτών
που φοροδιαφεύγουν. Από το σύνολο των 76 δις ευ-
ρώ των ληξιπρόθεσμων χρεών στην εφορία, τα 60,4
δις, πάνω από τα�3/4, δηλαδή αφορούν τους λίγους:
2.500 φυσικά πρόσωπα και 4.000 επιχειρήσεις. Αντί-
θετα σχεδόν 3,4 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και
371.000 επιχειρήσεις χρωστάνε μόλις 2,3 δις ευρώ!

Κάτω από των έλεγχο 
των εργαζομένων

Μέτρα για 
το σήμερα

Ο “ρεαλιστικός” δρόμος οδηγεί σε ΑΔΙΕΞΟΔΟ

Η συνταγή ενός συνδυασμού σκληρής δημοσιο-
νομικής πολιτικής και ποσοτικής χαλάρωσης τα
τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, έχει σημάνει μια αναι-

μική ανάκαμψη, αλλά δεν έχει σημάνει απολύτως καμιά καλυτέρευση στις ζωές των
φτωχών αμερικάνων. Αντιθέτως έχει διαψεύσει δραματικά τις προσδοκίες του κόσμου
που στήριξε την κυβέρνηση Ομπάμα. 

Όμως ακόμα και αυτή η ασθενική ανάπτυξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ύφεση με
ρυθμό ανάπτυξης 2,2% στο τέταρτο τρίμηνο του 2014 ενώ στο αντίστοιχο του 2013, το
αμερικανικό ΑΕΠ είχε αναπτυχθεί με ρυθμό 5%. Και στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία και αλ-
λού αυτή η συνταγή έχει αρχίσει να δείχνει τα όριά της οδηγώντας την παγκόσμια οι-
κονομία σε νέα ύφεση, ενώ στο μεταξύ το παγκόσμιο χρέος έχει εκτιναχτεί στο 286%
του παγκόσμιου ΑΕΠ. 

Στο μεγαλύτερό του ποσοστό αυτό το χρήμα χρησιμοποιείται για εύκολα κέρδη σε κερ-
δοσκοπικές φούσκες, για αγορά ακίνητης περιουσίας ή απλά παραμένει στα χρηματοκι-
βώτια. Και η αιτία για αυτό δεν είναι ότι υπάρχουν οι «κακοί» κερδοσκόποι και οι «καλοί»
καπιταλιστές, ο «κακός» καπιταλισμός-καζίνο και ο «καλός» καπιταλισμός της ανάπτυξης. 

Αιτία είναι η βαθιά κρίση του καπιταλισμού. Οι καπιταλιστές που παγκοσμίως αντα-
γωνίζονται μεταξύ τους σε έναν αέναο αγώνα «επιβίωσης» για να κρατήσουν ψηλά το
ποσοστό κέρδους, δεν ρισκάρουν επενδύσεις με αβέβαια έκβαση δημιουργώντας με-
γαλύτερη ύφεση. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στην διαχείριση αλλά στην ίδια την φύση
του καπιταλισμού και δεν μπορεί να λυθεί παρά με την ανατροπή του.

Βαθιά κρίση

κείμενα: Γιώργος Πίττας

Σύνταγμα 26 Φλεβάρη



Τ
ην Πέμπτη 12 Μάρτη, με μια παράσταση αφιερωμένη
στην παγκόσμια Μέρα ενάντια στο Ρατσισμό και το Φασι-
σμό συμμετέχουν οι συντελεστές της παράστασης “UN-

DER-Κρυμμένες φωνές” στο άπλωμα της καμπάνιας για τις 21
Μάρτη, ανοίγοντας στο τέλος της παράστασης και στο Θέατρο
Σημείο την συζήτηση πάνω στο ζήτημα του ρατσισμού και της
αντιμετώπισής του.

Η παράσταση που σκηνοθετεί ο Νίκος Διαμαντής είναι μια
σκηνική σύνθεση που στηρίζεται σε υλικό από μαρτυρίες, συ-
νεντεύξεις, ηχητικά ντοκουμέντα, λογοτεχνικά κείμενα καθώς
και ταχυδράματα γραμμένα από σύγχρονους έλληνες συγγρα-
φείς όπως η Βασιλική Πέτσα, η Ναταλία Κατσού, ο Χρήστος
Χρυσόπουλος και ο Χρήστος Αγγελάκος.

Με σκληρό και ρεαλιστικό λόγο από ένα πολύ δυνατό cast
ηθοποιών (Έλενα Αρβανίτη, Σταύρος Γιαννακόπουλος, Χρή-
στος Σκούρτας, Μικές Γλύκας, Αράς Χαμεντιάν) η παράσταση
καταγράφει τις απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες μέσα
στις οποίες οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έρχονται στην χώ-
ρα μας προσδοκώντας ένα καλύτερο αύριο και περιγράφει τις
δύσκολες συνθήκες ζωής μέσα στις οποίες ζουν χωρίς καμιά
φροντίδα, μέριμνα ή βοήθεια. 

Όπως εξηγούν οι συντελεστές στην ανακοίνωση που εξέδω-
σαν: “Κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες μετανάστες και αιτούντες
άσυλο φτάνουν στην Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς έχουν εγκα-
ταλείψει τις χώρες τους εξαιτίας του πολέμου, της αστάθειας,
των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή λόγω της
μεγάλης φτώχειας. 

Ανάμεσα σε αυτούς που αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν
το δύσκολο ταξίδι προς την Ευρώπη συγκαταλέγονται όλο και
περισσότερες οικογένειες με παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι.
Ελλείψει νόμιμων οδών μετανάστευσης προς την Ευρώπη οι
μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο αναγκάζονται να χρησιμο-
ποιήσουν τις υπηρεσίες διακινητών, με αποτέλεσμα συχνά να

πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και βίαιης μεταχείρισης από
εγκληματικά δίκτυα”.

Με σφραγισμένα στόματα, κάθε μετανάστης κουβαλάει μια
ανείπωτη ιστορία, όταν όμως τα στόματα ανοίξουν, οι περιγρα-
φές είναι καταιγιστικές. Δύσκολα ταξίδια, νυχτερινά περάσμα-
τα, συλλήψεις, ξύλο, στρατόπεδα, κρατητήρια. Ακόμα και αν τα
καταφέρεις, ακόμα και αν φτάσεις σώος στην Αθήνα, οι συνθή-
κες ζωής και δουλειάς είναι αδιανόητες. Βασικά ζητήματα,
όπως η στέγη, το φαγητό, γίνονται γολγοθάς.

Η παράσταση είναι μια οργισμένη καταγραφή των πιο ακραί-
ων δυσκολιών που περνάνε οι μετανάστες αλλά ταυτόχρονα
ξεχειλίζει από ανθρωπιά, από “σεβασμό και αλληλεγγύη” απέ-
ναντι σε ανθρώπους που συχνά έρχονται από καταστραμένες
περιοχές προσπαθώντας να στήσουν μια καινούρια ζωή.

Εκτός από το Θέατρο Σημείο το έργο ανεβαίνει και σαν θέα-
τρο δρόμου σε εξωτερικούς χώρους, σε γειτονιές και πλατείες,
θέλοντας με αυτό τον τρόπο να ανοίξει “ένα δημιουργικό διά-
λογο και ένα ουσιαστικό προβληματισμό” πάνω στα ζητήματα
της συνύπαρξης. Αυτός είναι και ο λόγος που η συγκεκριμένη
παράσταση ακολουθείται πάντα από συζήτηση μεταξύ των
συντελεστών και του κοινού.

Την ερχόμενη Πέμπτη 12 Μάρτη η παράσταση που θα πραγ-
ματοποιηθεί θα είναι αφιερωμένη στις 21 Μάρτη με άνοιγμα
της συζήτησης που θα ακολουθήσει από την μεριά της ΚΕΕΡ-
ΦΑ και κάλεσμα για την μεγάλη κινητοποίηση. Εκείνη την ημέ-
ρα τα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ θα μπορούν να παρακολουθήσουν την
παράσταση με μισό εισιτήριο (5 ευρώ), ενώ για μετανάστες και
άνεργους -όπως πάντα- είναι δωρεάν

Info: 
ΘΕΑΤΡΟ ΣΗΜΕΙΟ Χαριλάου Τρικούπη 4
πίσω από την Πάντειο, τηλ.6976494351

Δυνάτες
“κρυμμένες
φωνές”

“Θ
α 'μαστε όλοι εκεί”, αναφέρει
στο κάλεσμά του για τις 21
Μάρτη ο Βασίλης Παπακων-

σταντίνου που αφιερώνει τραγούδια από
την παράστασή του στην μεγάλη καμπά-
νια για την Παγκόσμια μέρα ενάντια στο
ρατσισμό και το φασισμό. 

Το “Πώς να σωπάσω” του Νίκου Ξυ-
λούρη, το πρώτο τραγούδι που ανέβηκε
στο διαδίκτυο με το κάλεσμα του Βασί-
λη, είναι και ένα από τα πρώτα τραγού-
δια που ανοίγουν την πρωτότυπη μουσι-
κή παράσταση “9:05” που ανεβάζει μαζί
με τον Χρήστο Θηβαίο και τον Οδυσσέα
Ιωάννου σε σκηνοθεσία Παντελή Βούλ-
γαρη στο Θέατρο Διάνα.

Η καθυστερημένη αμαξοστοιχία των
9:05 βρίσκει δυο μπάντες και έναν συγ-
γραφέα να περιμένουν για ώρες σε κά-
ποιον ξεχασμένο σταθμό. Πρόκειται για
μια τρίωρη παραγωγή που επιχειρεί μια
συγκινητική μουσική αναδρομή στην νε-
ότερη ελληνική ιστορία μέσα από τα κεί-
μενα του Ιωάννου και από ένα ξεσηκωτι-

κό πάνθεον τραγουδιών της μεταπολεμι-
κής Ελλάδας.

Ορόσημα

Με ρoκ διάθεση και δυναμισμό, Θηβαί-
ος και Παπακωνσταντίνου ενώνουν για μία
ακόμη φορά τις φωνές τους σε ένα δια-
φορετικό μουσικό ταξίδι που μπορεί να
έχει τις προσωπικές στιγμές του καθενός,
ωστόσο κάνει στάσεις και στα ιστορικά -
κοινωνικά και πολιτικά- αλλά και μουσικά
ορόσημα της μεταπολεμικής περιόδου.

Οι συντελεστές ξεκινώντας με αναφο-
ρές στο μετεμφυλιακό κράτος της δεξιάς,
στα ξερονήσια και στις φυλακές, στις ελ-
πίδες της ανόδου της ΕΔΑ, στην οργή για
τη δολοφονία Λαμπράκη, στα Ιουλιανά
και στην τρομοκρατία της χούντας, μέχρι
την μεταπολίτευση, τις ελευθερίες που
επέβαλε το κίνημα αλλά και τις αυταπά-

τες για μια κοινωνία της κατανάλωσης και
του ατομικού δρόμου, παίρνουν θέση. Ει-
δικά μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι
της παράστασης, με τις αναφορές στην
κρίση, στο χρέος, στην οικονομία, αλλά
και στις αντιστάσεις του κόσμου σε όλη
την μνημονιακή περίοδο, οι καλλιτέχνες,
με τα βίντεο, τις εικόνες, αλλά κυρίως τα
τραγούδια, δίνουν έναν τόνο αντίστασης
ξεσηκώνοντας το κοινό που έχει πλημμυ-
ρίσει το θέατρο εδώ και δυο μήνες που
παίζεται η παράσταση και θα συνεχίζει να
ανεβαίνει μέχρι τις 5 Απρίλη. 

Η καμπάνια συνεχίζεται με τον Βασίλη
να αφιερώνει άλλα δυο κομμάτια στις
21Μ (“Το μαχαίρι”, σε στίχους Νίκου Καβ-
βαδία και μουσική Θάνου Μικρούτσικου
και “Της ξενιτιάς - φεγγάρι μάγια μού 'κα-
νες” σε στίχους Ερρίκου Θαλασσινού και
μουσική Μίκη Θεοδωράκη) που θα βγουν
στο διαδίκτυο τις επόμενες εβδομάδες,
πλησιάζοντας στην μεγάλη διεθνή αντι-
φασιστική μέρα δράσης.

Κυριάκος Μπάνος
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Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Μια παράσταση,
ένα κάλεσμα

Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης κάνει
το πολιτικό ντοκιμαντέρ “Burning from the inside” της Μάρ-
σιας Τζιβαρά στην Κυριακή 15/3 στην αίθουσα Τζον Κασσα-
βέτης στη Αποθήκη 1 του Λιμανιού. 

Πρόκειται για μια ταινία γυρισμένη σε Αθήνα και Βερολίνο
που περιγράφει τις αντιφασιστικές μάχες που δόθηκαν όλη
την προηγούμενη περίοδο με την είσοδο της Χρυσής Αυγής
στην Βουλή αλλά και τις αντιδράσεις που δημιούργησε η
άνοδος των ναζί στην ελληνική κοινότητα των μεταναστών
στην Γερμανία.

Ξεκινώντας με τις αντιστάσεις των μεταναστών σε Πειραιά
και Νίκαια το 2012 πριν ακόμα τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, η ταινία με συνεντεύξεις και πλάνα από τις οργισμέ-
νες διαδηλώσεις εκείνης της περιόδου, μετά τις επιθέσεις
των ναζίδων στα μαγαζιά, στα σπίτια και στα τζαμιά των με-
ταναστών, φτάνει να καταγράφει τις αντιστάσεις των ελλή-
νων της Γερμανίας που έχοντας πέσει οι ίδιοι θύματα ρατσι-
σμού ως μετανάστες σε μια ξένη χώρα, δεν μπορούν να κα-
τανοήσουν την άνοδο των ναζί στην Ελλάδα.

Η ταινία, που ξεκίνησε το ταξίδι της με το χρυσό βραβείο
για “Ευρωπαϊκό Ντοκιμαντέρ” τον προηγούμενο Δεκέμβρη
στο φεστιβάλ της Τζακάρτα στην Ινδονησία, έρχεται για
πρώτη φορά στην Ευρώπη στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Έχει ήδη προκριθεί για το διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ
κινηματογράφου της Ελβετίας τον Απρίλη, και καλύπτει ανά-
μεσα σε άλλα τη δράση της ΚΕΕΡΦΑ και της Πακιστανικής
κοινότητας, με πλάνα και συνεντεύξεις από τις απανωτές
διαδηλώσεις εκείνης της περιόδου που κατάφεραν να απο-
μονώσουν τους φασίστες στις περιοχές του Πειραιά.

Πέρα από την σημαντική καταγραφή του αντιφασιστικού
κινήματος, η Τζιβαρά προχωράει στην προσπάθεια κατανόη-
σης του φαινομένου της ανόδου των φασιστών και των
ακροδεξιών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Έχοντας σαν υπόβαθρο την κινηματογραφική
παρουσίαση μιας Αθήνας σε κρίση, η σκηνοθέτης προσπα-
θεί να δώσει έμφαση στην κοινωνική κατάρρευση που ακο-
λούθησε τα μνημόνια, την φτώχεια, την ανεργία, και τον ρα-
τσισμό ως εργαλείο για τον αποπροσανατολισμό της κοινω-
νίας.

Ταυτόχρονα, όπως εξηγεί και η ίδια, είναι μια δουλειά που
θέλει να δείξει “την δύναμη της πολυπολιτισμικής κοινωνίας,
την σημασία της συνύπαρξης και της αλληλεγγύης, την ανα-
γκαιότητα κατανόησης του διαφορετικού”.

Ένα βραβευμένο
ντοκιμαντέρ

ΘΕΑΤΡΟ
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Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ
Σ

τις 27-28 Φλεβάρη και 1 Μάρτη πραγματοποιήθηκε το 12ο Συνέ-
δριο της ΠΟΣΔΕΠ, της Ομοσπονδίας των Πανεπιστημιακών στο
κτίριο της Φιλοσοφικής Αθήνας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε γύ-

ρω από τις εξελίξεις, τη νέα κυβέρνηση και τις αλλαγές που έχουν φέ-
ρει στα πανεπιστήμια οι τελευταίοι νόμοι (Διαμαντοπούλου, Αρβανιτό-
πουλου κλπ). 

Η Τίνα Ζορμπαλά, σύνεδρος, εκλεγμένη με την Αγωνιστική Συνεργα-
σία Πανεπιστημιακών Αιγαίου (ΑΣΠΑ), μέλος του "Δικτύου Πανεπιστη-
μιακών" που συμμετέχει στο σχήμα "Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δα-
σκάλων", μας είπε μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου:

“Στο φετινό συνέδριο υπήρχε κατ’ αρχάς μικρή συμμετοχή σε σχέση
με τα προηγούμενα χρόνια. Ο ένας λόγος είναι η συνταξιοδότηση πολ-
λών καθηγητών και το πάγωμα των προκηρύξεων νέων θέσεων μελών
ΔΕΠ τα τελευταία χρόνια. Ο δεύτερος όμως είναι ότι αντανακλά την
κατάσταση των Συλλόγων που έχουν αποδυναμωθεί, ειδικά εκεί που
έχουν επικρατήσει οι δυνάμεις του εκσυγχρονιστικού μπλοκ. Από τη
μεριά των συνέδρων που στήριξαν την προηγούμενη ηγεσία (ΚΙΠΑΝ-
ΑΡΜΕ) δεν έγινε καμία ουσιαστική συζήτηση για τα προβλήματα του
κλάδου μας αλλά και των πανεπιστημίων γενικότερα. Προβλήματα που
συνδέονται με την υποχρηματοδότηση, με την μετατροπή των πανεπι-
στημίων σε χώρους “πώλησης" εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με τον πε-
ριορισμό της δημοκρατίας μέσα στα πανεπιστήμια. Η συζήτηση περιο-
ρίστηκε στην υπεράσπιση όλου του θεσμικού πλαισίου και γενικότερα
της πολιτικής της Μπολόνια.

Από τη δική μας τη μεριά ήμασταν ξεκάθαροι. Έχουμε υποχρέωση

να συνεχίσουμε τους αγώνες μας ενάντια στην πολιτική που προωθεί
το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο με άμεση εξάρτηση από τις δυνάμεις
της αγοράς. Έχουμε υποχρέωση να ανατρέψουμε τις μνημονιακές και
νεοφιλελεύθερες πολιτικές! Το κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα
συνεχίσουμε και τώρα! 

Η Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων κατάφερε αυτή τη φορά
να βρεθεί στην πρώτη θέση στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών
της Διοικούσας Επιτροπής, ισοψηφώντας με την παράταξη Συνεργασία
Πανεπιστημιακών. Είναι μια θετική εξέλιξη. Σημαίνει για εμάς καλύτερη
θέση για τη διεκδίκηση των αιτημάτων του πανεπιστημιακού κινήματος,
και καλή αφετηρία για να συνεχίσουμε τους αγώνες για ένα πραγματι-
κά δημόσιο, δωρεάν και δημοκρατικό πανεπιστήμιο“. 

Τα αποτελέσματα για τη νέα Διοικούσα Επιτροπή (σε σύνολο 210 εγ-
γεγραμμένων ψήφισαν 206) είναι: 
• Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων
(ΑΝΤΑΡΣΥΑ/ΣΥΡΙΖΑ/ανένταχτοι): 66 ψήφοι, 11 έδρες στη ΔΕ
• Συνεργασία Πανεπιστημιακών
(δεξιοί/συντηρητικοί): 66 ψήφοι, 11 έδρες στη ΔΕ
• ΚΙΠΑΝ (ΠΑΣΟΚ/ ανεξάρτητοι): 38 ψήφοι, 6 έδρες στη ΔΕ
• ΔΗΠΑΚ (ΚΚΕ): 14 ψήφοι, 2 έδρες στη ΔΕ
• Ενωτική Ακαδημαϊκή Πρωτοβουλία: 11 ψήφοι, 2 έδρες στη ΔΕ
• ΑΡΜΕ (ΔΗΜΑΡ): 10 ψήφοι, 1 έδρα στη ΔΕ

Από τη δεύτερη κατανομή προκύπτει μια ακόμα έδρα στην Εκτελε-
στική Γραμματεία την οποία διεκδικούν οι δυο πρώτες δυνάμεις που
ισοψήφισαν.

Το Σάββατο 28 Φλεβάρη έγινε το συντονιστι-
κό των σχημάτων της ΕΑΑΚ των σχολών της
Αθήνας. Οι αγωνιστές της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς, μαζευτήκαμε για να συζητήσουμε
τις αλλαγές που έφερε η εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ, το
πώς αυτές συνδέονται με την ικανοποίηση των
αιτημάτων των φοιτητικών συλλόγων και ποια
θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματά μας.

Ήταν κοινή πεποίθηση πως με τη νέα συμφω-
νία κυβέρνησης- Eurogroup και το πάγωμα των
μέτρων που αρχικά είχαν εξαγγελθεί από τους
νέους υπουργούς, τα αιτήματα των φοιτητών
μπαίνουν στον πάγο. Όλα τα τελευταία χρόνια η
νεολαία αγωνίστηκε απέναντι στη διάλυση της
Παιδείας, τις προσπάθειες ιδιωτικοποίησης, την
υποχρηματοδότηση, τις απολύσεις, τη φοιτητι-
κή μέριμνα, το ρατσισμό και τους φασίστες. 

Είναι ξεκάθαρο πως πρέπει να συνεχίσουμε
να παλεύουμε γι’ αυτά και τώρα πιο πολύ από
ποτέ να προβάλλουμε την αντικαπιταλιστική
εναλλακτική πρόταση. Διεκδικούμε το 5% του
ΑΕΠ για την Παιδεία, ελεύθερη πρόσβαση σε
όλες τις βαθμίδες, να γίνουν προσλήψεις κα-
θηγητών και διοικητικών, να μην γίνει καμία

διαγραφή φοιτητών. Ξέρουμε ότι για όλα αυ-
τά χρειάζεται να απαντήσουμε συνολικότερα.
Όταν οι «εταίροι» απειλούν ότι δε θα μας δώ-
σουν τα 11 δις πρέπει να επιβάλλουμε ότι δε
θα τους δώσουμε τα 280, διαγραφή του χρέ-
ους δηλαδή. Όταν απειλούν με κλείσιμο των
σχολών μας να απαντάμε με φοιτητικό και ερ-
γατικό έλεγχο. Με τον τρόπο δηλαδή που
προσπαθούσαμε και παλεύαμε όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα.

Γενικές Συνελεύσεις

Από την επόμενη βδομάδα προχωράμε σε
κάλεσμα γενικών συνελεύσεων σε όλες τις
σχολές για να συζητήσουν οι φοιτητικοί σύλ-
λογοι τη νέα κατάσταση. Αποφασίσαμε να ορ-
γανώσουμε κινητοποίηση έξω από το Υπουρ-
γείο Παιδείας και να βρεθούμε ξανά εκεί μαζί
με τους διοικητικούς που ήδη οργανώνουν
στάση εργασίας τη μέρα που θα συναντηθούν
με τον Υπουργό.

Από τη δική μας μεριά, σαν ΣΕΚ στις σχο-
λές, επιμείναμε πως χρειάζεται να κινηθούμε
κινηματικά και τη μέρα ψήφισης του νέου μνη-
μονίου προχωρώντας μάλιστα σε κατάληψη.
Προτείναμε επίσης να γίνει με πρωτοβουλία
της ΕΑΑΚ κεντρική εκδήλωση στην Αθήνα
στις αρχές Απρίλη με τη συμμετοχή φοιτητών,
μελών ΔΕΠ και διοικητικών για τα νέα καθή-
κοντα της πανεπιστημιακής κοινότητας στην
καινούρια περίοδο.

Τη διαδικασία χαιρέτισε ο Πέτρος Κων-
σταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, ο οποί-
ος τόνισε την ανάγκη ειδικά μετά τις τελευ-
ταίες εξελίξεις και το θάνατο τεσσάρων με-
ταναστών μέσα σε δέκα μόλις μέρες, οι φοι-
τητές να οργανώσουν τη συμμετοχή τους
στις 21 Μάρτη στη παγκόσμια μέρα κατά
του φασισμού και του ρατσισμού και να κα-
τέβουν μαζικά στο δρόμο.

Γιάννης Σανιδάς
φοιτητής Ψυχολογίας Αθήνας

Η αρχή του Μάρτη σήμανε και την αρχή των μαθη-
μάτων του νέου εξαμήνου στα ΤΕΙ της χώρας με τη
συνέχιση της υποχρηματοδότησης, της επιχειρηματι-
κής “πρωτοβουλίας” ως αντίμετρό της και του σχεδίου του υπουρ-
γείου για εξίσωση σχολών και τμημάτων με ιδιωτικά κολλέγια και
ΙΕΚ. 

Στην έκτακτη σύνοδο των προέδρων ΤΕΙ την Παρασκευή, πιστός
στο μοτίβο των προκατόχων του ο νέος γενικός γραμματέας του
υπουργείου, Δημήτρης Χασάπης, έκανε λόγο για ιδρύματα δύο τα-
χυτήτων που απαιτούν “αναδιάρθρωση” επαναφέροντας στην ουσία
το πλάνο συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολών του σχεδίου Αθη-
νά του Κ. Αρβανιτόπουλου σε σύνδεση και με την έκθεση της ΑΔΙΠ
(αρχή διάσφαλισης της ποιότητας) που πέρυσι καλούσε σε κλείσιμο
πάνω απο 30 τμημάτων ΤΕΙ. Ο νέος υπουργός απο την πλευρά του
επισήμανε πως τα ΤΕΙ, που την τελευταία πενταετία έχουν υποστεί

μείωση προϋπολογισμών 65%-80%, δε θα έχουν αύ-
ξηση πόρων από το υπουργείο λόγω της “δημοσιο-
νομικής κατάστασης της χώρας”, ενώ όταν ρωτήθη-

κε από τους προέδρους αν η αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης συνιστά “νέο σχέδιο Αθηνά” έδωσε την χαρακτηριστική
απάντηση «Ναι, αλλά θα την κάνετε εσείς». Η στάση του υπουργείου
πέρα από τους συνεχείς συμβιβασμούς της κυβέρνησης με το κεφά-
λαιο, αναδεικνύει πολύ περισσότερο πως η μάχη για δημόσια και
δωρεάν, ενιαία και ανώτατη εκπαίδευση είναι αναπόσπαστη και γίνε-
ται εφικτή μόνο με τη μονομερή διαγραφή του χρέους, τη ρήξη με
το ευρώ και την ΕΕ και την κρατικοποίηση των μέσων παραγωγής με
εργατικό έλεγχο και σ’ αυτή την όδο θα χρειαστεί να κινηθούν τα
σχήματα της ΕΑΑΚ την επόμενη περίοδο αλλά και σύσσωμο το φοι-
τητικό κίνημα. 

Αλέξης Κούρτης, φοιτητής ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πειραιά

Μαθητές
Αnticapitalista

Α
υτή τη βδομάδα κυκλοφορεί το
νέο τεύχος της εφημερίδας των
μαθητών Anticapitalista και είναι

εξαιρετικά αφιερωμένο στις 21 Μάρτη και
τον διεθνή αντιφασιστικό ξεσηκωμό. Με
άρθρα από τις μάχες που έδωσε το μαθη-
τικό κίνημα όλο το προηγούμενο διάστημα
ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες,
αλλά και ενάντια στο νέο Λύκειο.

Ο Ηλίας από το Μπραχάμι στο πρωτοσέ-
λιδο, καλεί στις 21 Μάρτη και στη μάχη για
να ξεκινήσει άμεσα η δίκη της Χρυσής Αυ-
γής. Η Δανάη από τα Λιόσια καλεί σε συνέ-
χιση των αγώνων ενάντια στα μέτρα και το
Νέο Λύκειο, αναφέροντας πως οι δηλώσεις
του νέου Υπουργού δεν αφήνουν περιθώ-
ρια επανάπαυσης για τους μαθητές.

“Πέρυσι οργανώσαμε τις 22 Μάρτη με εκ-
δηλώσεις και μοιράσματα στα σχολεία”, λέει
ο Ανέστης από τα Βριλήσσια. “Να κατέβουν
όλα τα σχολεία με τα δικά τους μπλοκ στην
Ομόνοια στις 21 Μάρτη”.

Η Ίρις από την Ελληνογαλλική γράφει
για την ομοφοβία. Για τη σεξουαλικότητα
και την καταπίεσή της που έβαλε στο στό-
χαστρο των φασιστικών επιθέσεων ομό-
φυλα ζευγάρια. Η Κωνσταντίνα από το
56ο Λύκειο γράφει για τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης αλλά και για τη διεθνή ενό-
τητα του αντιφασιστικού κινήματος που
προχωράει μέσα από τον συντονισμό για
τις 21 Μάρτη.

Ο Γιώργος από το Κερατσίνι καλεί
όλους τους μαθητές σε ενεργή συμμετο-
χή για τη διοργάνωση του συλλαλητηρί-
ου, ενώ η Σοφία από τους Αμπελόκηπους
μεταφέρει τις προσπάθειες που γίνονται
στο σχολείο της για την οργάνωση ημέ-
ρας δράσης σε αυτό.

Ο Μάριος από τη Σιβιτανίδειο γράφει
για την ιθαγένεια στα παιδιά των μετανα-
στών και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο
Πέτρος από την Πεύκη έστειλε ένα κείμενo
για την καταστολή που εξαπέλυσε η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση στο μαθητικό κίνημα.

Το εφημεριδάκι κλείνει με ένα άρθρο για
τη Ρόζα Λούξεμπουργκ παρουσιάζοντας το
βιβλίο της “Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση”.

ΤΕΙ

Συντονιστικό ΕΑΑΚ Αθήνας
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Επιτέλους κάποιος να σταματήσει την τροϊκανή διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ που στήριξε και
στηρίζει με πάθος τις αντεργατικές πολιτικές που έχουμε βιώσει στα πέντε χρόνια του
μνημονίου, τις απολύσεις, τις περικοπές, τη βία, την τρομοκρατία.

Δεν ξεχνάμε ποτέ τα μηνύματα που έστελναν στους απεργούς απειλώντας τους για
να σπάσουν τις απεργίες. Τα μεγαλοστελέχη που κατοικoεδρεύαν στη ΓΑΔΑ κατά την
απεργία διαρκείας. Τα ΜΑΤ που έστελναν στην Αθηνάς στην έδρα της ΣΤΑ.ΣΥ και μας
έσπαγαν στο ξύλο, γιατί τολμήσαμε να διαμαρτυρηθούμε για τις μονομερείς μετακινή-
σεις (για τις οποίες να σας θυμίσουμε πως όλα τα συνδικάτα είχαν βάλει κόκκινη γραμ-
μή που δυστυχώς γι'αυτούς έγινε ροζ).

Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να πάρει θέση για τους εργαζόμενους που αντιστάθηκαν
και όχι να επιτρέπει στην υπάρχουσα διοίκηση να τους τιμωρεί ακολουθώντας τις ίδιες
αντεργατικές πολιτικές.

Να θυμίσουμε στη διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ ότι ο κανονισμός είναι παράνομος κι αντισυν-
ταγματικός, όπως παράνομη είναι και η ΣΣΕ που δεν υπεγράφη ποτέ από το επιχειρη-
σιακό σωματείο.

Επιτέλους ήρθε η ώρα της δικαίωσης του αγώνα των εργαζομένων ενάντια στην εξα-
θλίωση. Η ελπίδα είναι εδώ – Μή μας προδώσετε!

Όπως στο παρελθόν σταθήκατε ενάντια στη μνημονιακή κυβέρνηση κάνοντας αγώνα
για την ανατροπή, έτσι και τώρα περιμένουμε από τη νέα κυβέρνηση ακόμα περισσότε-
ρο τη συμπαράσταση στους αγώνες μας!

Απαιτούμε να σταματήσουν τώρα οι πειθαρχικές διώξεις και η στοχοποίηση των ερ-
γαζομένων που αντιστάθηκαν μέχρι να πάρει επίσημα θέση η νέα κυβέρνηση.

Αντώνης Σταματόπουλος, πρώην πρόεδρος ΣΕΛΜΑ

Συνέχεια στις κινητοποιήσεις
τους με πλατιά σύσκεψη κατοί-
κων και φορέων δίνουν την Τε-
τάρτη 11 Μάρτη στις 7μμ στο
Πολιτιστικό Κέντρο Αντώνης Σα-
μαράκης στο Κερατσίνι, κάτοι-
κοι και φορείς από το Κερατσίνι
και την Δραπετσώνα ενάντια
στη λειτουργία καζανιών καυσί-
μων και διυλιστηρίων στην πε-
ριοχή τους, και συγκεκριμένα
στο χώρο των πρώην “Λιπασμά-
των Δραπετσώνας”. 

Όπως εξηγεί στην ανακοίνω-
ση που εξέδωσε το Συντονιστικό
Αγώνα Μαζικών Φορέων Κερα-
τσινίου- Δραπετσώνας, “απέναν-
τι στην περαιτέρω υποβάθμιση
της περιοχής χρειάζεται παρα-
πέρα συντονισμός της δράσης
μας με στόχο την κατάργηση
της απόφασης που δίνει το δι-
καίωμα βιομηχανικών χρήσεων
στην ευρύτερη περιοχή θυσιά-
ζοντας τη ζωή και το μέλλον των
κατοίκων της ευρύτερης περιο-
χής στο βωμό του κέρδους κα-
θώς και το Νέο Ρυθμιστικό Σχέ-
διο που χαρακτηρίζει ξανά την
περιοχή ως βιομηχανική. Την
οργάνωση της πάλης μας για να
αποδοθεί ο χώρος αυτός, στους
κατοίκους της περιοχής με ανά-
λογη αξιοποίησή του προς όφε-
λός τους και τον καθορισμό του
πλαισίου διεκδικήσεων στους
αρμόδιους φορείς (Υπουργείο,
Περιφέρεια, Δήμο, ΟΛΠ κλπ)
ώστε να γίνουν δράσεις προς
αυτή την κατεύθυνση”.

Μ
ε αλληλεγγύη απαντάει
στην καταστολή η κοι-
νωνία των Χανίων αφού

την Παρασκευή 5/3 στις 6μμ
στην πλατεία της Αγοράς κα-
λείται συγκέντρωση συμπαρά-
στασης στους 9 διωκόμενους
για την κατάληψη του κτηρίου
της Αντιπεριφέρειας Χανίων το
Φλεβάρη του 2012.

Ο Σύλλογος Δασκάλων, η
ΕΛΜΕ, τα σωματεία του νοσο-
κομείου (ΟΕΝΓΕ, Ενωση Για-
τρών ΕΣΥ, Σύλλογος Εργαζόμε-
νων στο ΓΝΧ) αλλά και το Στέκι
Μεταναστών έχουν πάρει απο-
φάσεις συμμετοχής στην καμ-
πάνια συμπαράστασης στους
διωκόμενους ενώ έχουν προκη-
ρύξει ήδη για εκείνη την ημέρα
της δίκης Τρίτη 10 Μάρτη στά-
ση εργασίας καλώντας σε συγ-
κέντρωση αλληλεγγύης έξω
από τα δικαστήρια στις 11πμ. 

Οι σύντροφοι που δικάζονται
είναι οι: Βουτετάκη Κατερίνα
εργαζόμενη στο νοσοκομείο
Χανίων και γραμματέας του
Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων
με την «Κίνηση Πολιτών Πρώτα
ο Άνθρωπος», Δέσης Σ. φοιτη-
τής, Λάλος Στέφανος τότε φοι-
τητής και υποψήφιος δημοτι-
κός σύμβουλος με την «Ανταρ-
σία στα Χανιά», Μπιχάκης Φώ-
της μέλος του ΔΣ της ΕΛΜΕ
Χανίων και του ΠΣΟ της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, Ρίζος Σεραφείμ δά-
σκαλος, δημοτικός σύμβουλος
με την «Ανταρσία στα Χανιά»
και μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, Σιώκου Θέκλα δασκάλα,
από την κατάληψη Rosa Nera,
Τζανέτος Γιώργος δάσκαλος
και από την Rosa Nera, Τσου-
κάτος Γιάννης μηχανικός από
το Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Με-
ταναστών και ο Βαρδής Τσου-
ρής από τη Rosa Nera.

Τη Κυριακή 1/3, δεκάδες μέλη της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, του ΣΥΡΙΖΑ, νέες/οι ακτιβιστές και παλιό-
τερα μέλη της ΛΟΑΤ κοινότητας παρακολού-
θησαν με ενδιαφέρον την εκδήλωση για το
πρώτο χρόνο της Ομάδας Φύλου και Σεξουαλι-
κότητας - LGBTQI ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη προβολή του
συγκλονιστικού ντοκιμαντέρ "Παράγραφος
175", που αναφέρεται στους ΛΟΑΤ επιζώντες
του Ολοκαυτώματος και την αντιμετώπιση που
δέχτηκαν από το κράτος μετά και την πτώση
της ναζιστικής Γερμανίας. 

Στη συνέχεια ακολούθησε πλούσια συζήτη-
ση για τη σύνδεση του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος με
το αντιρατσιστικό κι αντιφασιστικό και για τα
επόμενα βήματα οργάνωσής τους. Συγκεκρι-
μένα, από την εισήγηση της ομάδας μπήκε η
αναγκαιότητα μεγάλης συμμετοχής της κοινό-
τητας με δικά της μπλοκ στη πορεία της παγ-
κόσμιας ημέρας κατά του ρατσισμού και του
φασισμού στις 21/3 στην Ομόνοια στις 2 μμ. 

Στις τοποθετήσεις που ακολούθησαν, άνοιξε
σχεδόν από όλους κι όλες η μάχη για το κλεί-
σιμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης των με-
ταναστών, η δίκη της Χρυσής Αυγής και η πα-
ρουσία που πρέπει να έχει η κοινότητα έξω
από τα δικαστήρια και στη συνέχεια μπήκαν οι
προβληματισμοί για τους τρόπους με τους
οποίους πάμε την επόμενη περίοδο ως ΛΟΑΤ
να προσεγγίσουμε τα σωματεία και τα συνδι-
κάτα και να τα καλέσουμε στα δρώμενα της
κοινότητας. 

Τέλος, αυτό που αναδείχτηκε από τη συζή-
τηση πέρα από τα συγκεκριμένα "ραντεβού"
που προαναφέρθηκαν, ήταν η επιτακτική ανάγ-
κη να δημιουργηθεί ένας κινηματικός συντονι-
σμός που θα λειτουργεί μεταξύ των ομάδων
της κοινότητας.

Μυρτώ Μαγγιώρου

Λ
ίγες βδομάδες μετά τις εκλογές και τις ελπίδες για ανα-
τροπή, ήρθε η ψυχρολουσία της νέας συμφωνίας. Όπως
κάθε βδομάδα τα συνεργεία της Εργατικής Αλληλεγγύης

βρέθηκαν σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς οργανώνοντας τις
αντιστάσεις.

Όπως εξηγεί ο Νίκος Μ. που έκανε παρέμβαση στο νοσοκο-
μείο Χατζηκώστα των Ιωαννίνων, “Τα νοσοκομεία όλα τα τελευ-
ταία χρόνια λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας ασφυκτικά
και με υλικό εξοπλισμό που δεν πληρεί τις προδιαγραφές
ασφαλείας, είτε με φτηνά υλικά αμφίβολης ποιότητας και σε
ανεπαρκείς ποσότητες. Μέσα στο Μάρτιο κόβονται 51% των
χρημάτων που πάνε για την δημόσια υγεία.

Πλέον κανείς δεν περιμένει τον επόμενο προϋπολογισμό, ού-
τε περιμένει εξαγγελίες σε βάθος τετραετίας. Όλοι καταλαβαί-
νουν ότι χρειάζεται ένα πρόγραμμα αγώνα που θα το παλέψει
μαζί με εκείνη την αριστερά που οργανώνει τον κόσμο από τα
κάτω”.

“Στο ΥΠΕΧΩΔΕ καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα κύκλο
εργαζόμενων που παίρνουν την εφημερίδα και τη διαβάζουν.
Με κάποιους από αυτούς επανερχόμαστε στο καίριο θέμα της
αναγκαιότητας της ύπαρξης σε κάθε χώρο μιας ομάδας που να
βάζει τις εργατικές διεκδικήσεις μπροστά και να τις οργανώ-
νει”, αναφέρει η Φωτεινή Λ. Σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει
καμιά ψευδαίσθηση πως δεν πρόκειται για παράταση των μνη-
μόνιων ακόμα και αν πιστεύουν πως χρειάζεται υπομονή για να
στήσουμε την αντίσταση.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι ένα κτίριο 5 ορόφων. Πριν δυο βδομάδες
γνωριστήκαμε με μια εργαζόμενη ανοίγοντας κουβέντα πάνω
στο ρατσισμό. Αυτή την εβδομάδα συνεχίζοντας τη συζήτηση
δώσαμε δυο βιβλία, ένα “Η πάλη ενάντια στον ρατσισμό σήμε-
ρα” του Θανάση Καμπαγιάννη και το καινούριο βιβλίο για το
υπόμνημα της δίκης των ναζί. Η συγκεκριμμένη εργαζόμενη μά-
λιστα μας τόνισε πως θα δώσει τα βιβλία και στα παιδιά της να
τα διαβάσουν και να κατατοπιστούν και αυτά”.

Δραματικά

“Λίγες μέρες μετά την Συμφωνία που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ με
το Eurogroup και οι διαθέσεις των εργαζομένων έχουν αλλάξει
δραματικά. Από την κριτική στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά
φτάσαμε στην ανοιχτή αντιπαράθεση με τις επιλογές και τις
οπισθοχωρήσεις της κυβέρνησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αυτής της κατάστασης αποτελεί ο χώρος του Δημαρχείου Χα-
νίων όπου παρεμβαίνει κάθε εβδομάδα συνεργείο της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης”, τονίζει στην Ε.Α. ο Ειρηναίος Μ. “Η  αντίθε-
ση και η οργή για τη νέα Συμφωνία είναι υπαρκτή και το φύλλο
είχε αποδοχή. Ιδιαίτερη ανταπόκριση είχε και η καμπάνια για
την οργάνωση του παγκρήτιου αντιφασιστικού συλλαλητηρίου
στις 21 Μάρτη».

“Η εβδομαδιαία εξόρμησή μας στο ΥΠΑΝ αντικατοπτρίζει και
την περίοδο που διανύουμε και τις δυνατότητες που ανοίγονται
για την αντικαπιταλιστική αριστερά να παρέμβει σε αυτήν”,
αναφέρει η Έβελυν Β. “Τρία πράγματα ήταν χαρακτηριστικά
αυτή την εβδομάδα. Το πρώτο ήταν η μεγάλη διάθεση των ερ-
γαζόμενων να συζητήσουν τις πολιτικές εξελίξεις. Το δεύτερο
είναι πως -με ελάχιστες εξαιρέσεις- κανείς δεν θέτει θέμα ανα-
βολής των διεκδικήσεων. Και κανείς δεν φάνηκε να συμφωνεί
με την Συμφωνία με το Eurogroup. Το τρίτο, και πιο βασικό νο-
μίζω, είναι πως η συζήτηση που έχει ανοίξει, για την διαγραφή
του χρέους, για την κρατικοποίηση των τραπεζών, για την έξο-
δο από την ΕΕ και το ευρώ, για τον εργατικό έλεγχο, δεν τίθε-
ται πλέον σε μια θεωρητική βάση. Φαίνεται δηλαδή πως οι ερ-
γαζόμενοι, είτε συμφωνούν με το αντικαπιταλιστικό πρόγραμ-
μα, είτε προβληματίζονται, πάντως είναι πρόθυμοι να το ακού-
σουν και να το συζητήσουν σαν μια εναλλακτική πολιτική”.

Κ. Μ.

Σταματήστε την τροϊκανή
Διοίκηση της ΣΤΑΣΥ

Εκδήλωση ΛΟΑΤ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Με την Εργατική
Αλληλεγγύη στους
χώρους δουλειάς

Να 
αθωωθούν 
οι 9 των 
Χανίων
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Το κύμα απολύσεων
δεν θα περάσει

ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣAB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Με μαζική κινητοποίηση έξω από την
εταιρία τηλεφωνικών πωλήσεων QCS
ΙΚΕ, απάντησαν εργαζόμενοι του call
center, εκπρόσωποι σωματείων και δε-
κάδες αλληλέγγυοι αγωνιστές κι αγω-
νίστριες.

Η αφορμή για την κινητοποίηση ήταν
το νέο κύμα απολύσεων, μεταξύ τους
και του συνδικαλιστή και μέλους της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Κώστα Φλούδα, για δεύτε-
ρη φορά. Είχε προηγηθεί απόλυσή
του, τον προηγούμενο μήνα, η οποία
πάρθηκε πίσω μετά από δυναμική κινη-
τοποίηση. 

Νέα συγκέντρωση είναι προγραμ-
ματισμένη την Τετάρτη 4/3, στις 5μμ,
στην QCS (Πατησίων 48).

Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με
τον Κώστα Φλούδα, στη συγκέντρωση
της Παρασκευής:   

“Είναι η δεύτερη φορά που απολυό-
μαστε μέσα σε ένα μήνα. Απέλυσε κι
άλλα παιδιά πριν λίγες μέρες. Σε αυτή
τη φουρνιά των απολύσεων διώξανε 4
παιδιά. Ο πραγματικός λόγος απόλυ-
σης είναι ότι, μέσα από χίλια κύματα,
πλησιάζουμε ένα χρόνο δουλειάς στην
εταιρία. Αυτό που κάνουνε είναι να
σου σπάνε τα νεύρα πολεμώντας σε
ψυχολογικά, προκειμένου να σε φτά-
σουν στα όρια και να παραιτηθείς κι
έτσι να ανακυκλώνονται εργαζόμενοι

χωρίς κόστος για την εταιρία. Κανονι-
κό recycling εργαζομένων και καμία
έννοια σταθερής εργασίας.

Μιλάμε για μια εταιρία όπου επικρα-
τεί απόλυτη τρομοκρατία και φοβερή
ψυχολογική πίεση στο θέμα της παρα-
γωγικότητας. Γίνεται παρακολούθηση
με κάμερες παντού, ενώ δουλεύουμε
κλειδαμπαρομένοι γεγονός που δημι-
ουργεί μεγάλους κινδύνους. Οι μισθοί
είναι των 250 ευρώ, φυσικά υπάρχουν
κι ανασφάλιστοι κλπ.    

Προφανώς η απόλυσή μας έχει με-
γάλη δόση εκδικητικότητας. Την προ-
ηγούμενη φορά με την κινητοποίησή

μας αναγκάσαμε την εργοδοσία να
ανακαλέσει την απόλυση. Αυτή τη φο-
ρά έρχεται να απολύσει τόσο εμένα,
όσο κι όλα τα παιδιά που με στηρίξανε
σε εκείνη την κινητοποίηση. 

Δεν το βάζουμε κάτω. Κάναμε μια
μαζική παράσταση διαμαρτυρίας την
Παρασκευή 27/2, με στόχο την άμεση
επαναπρόσληψή μας. Προφανώς θα
χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα, κινη-
τοποιήσεις, επιθεώρηση εργασίας κλπ.
Υπάρχει στήριξη από σωματεία, συλ-
λογικότητες και φορείς της αριστεράς,
κι απευθυνόμαστε για στήριξη σε όλη
την κοινωνία”. 

Για άλλη μια χρονιά έξω από τον
ελληνικό τελικό της Γιουροβίζιον
θα διαδηλώσουν οι απολυμένοι
και οι απολυμένες από τα κατα-
στήματα Μετρόπολις.

Η συγκέντρωση θα πραγματο-
ποιηθεί την Τετάρτη 4/3, στις
7:30μμ, έξω από το κέντρο δια-
σκέδασης Έναστρον (Πειραιώς
178). “Οπλισμένοι με το δίκιο που
ξεχειλίζει, τον επίμονο αγώνα μας
και την δύναμη της αλληλεγγύης
που δεχόμαστε, διαδηλώνουμε
στη Eurovision για 3η συνεχόμενη
χρονιά. Ανδρέα Κουρή θα μας βρί-
σκεις συνέχεια μπροστά σου” δια-
μηνύουν οι αγωνιζόμενοι των Με-
τρόπολις, οι οποίοι έχουν καταγ-
γείλει σκανδαλώδεις διαδικασίες
στην ανάθεση της διοργάνωσης
στον γνωστό μεγαλοεπιχειρημα-
τία, ο οποίος την ίδια στιγμή χρω-
στάει χιλιάδες ευρώ στους απολυ-
μένους “γιατί δεν έχει”. 

Συγκέντρωση στην επιθεώρηση εργασίας Αγ.Παρασκευής, πραγματοποίησαν το
πρωί της Τρίτης 3/3, εργαζόμενοι κι εργαζόμενες στον κλάδο του εμπορίου. Αφορμή
για την κινητοποίηση ήταν η εκδικητική απόλυση της Ελένης Σ, από τη γνωστή αλυσί-
δα σουπερμάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ καταγγέλλεται και ταπεινωτική συμπεριφο-
ρά εις βάρος της από τον διευθυντή του καταστήματος Χολαργού. 

“Η συναδέλφισσα Ελένη Σ. είναι μια απ’ όλους εμάς που εργαζόμαστε στον κλάδο
του εμπορίου και αντιμετωπίζουμε κοινά προβλήματα” λένε οι συνάδελφοί της. “Πί-
σω από τις φανταχτερές βιτρίνες και τα γεμισμένα ράφια, κυριαρχούν οι μισθοί-ψί-
χουλα και τα 4ωρα-6ωρα της πείνας, οι απλήρωτες υπερωρίες, οι
τσαμπουκάδες/ταπεινώσεις από εργοδότες/διευθυντάδες, η εξοντωτική ορθοστα-
σία, η εντατικοποίηση και τα αλλεπάλληλα «ατυχήματα», οι καθυστερήσεις δεδου-
λευμένων και οι απολύσεις”.

Η απόλυση θεωρείται εκδικητική καθώς “η Ελένη εργαζόταν επί 15 συναπτά έτη
ως 4ωρη και διεκδίκησε με αξιοπρέπεια τα δικαιώματά της: αντέδρασε στις απειλές
που δεχόταν προσωπικά από τον διευθυντή καταστήματος, απαίτησε το 10λεπτο
διάλειμμα που δικαιούνται οι 4ωροι εργαζόμενοι, διαμαρτυρήθηκε για τις απλήρω-
τες υπερωρίες (και την τακτική να χτυπούν οι προϊστάμενοι τις κάρτες της βραδινής
βάρδιας και να την κρατούν ετσιθελικά άλλη μισή ώρα στο μαγαζί), υπερασπίστηκε
ανοιχτά την κυριακάτικη αργία. Παρά τις συνεχείς πιέσεις από τον διευθυντή κατα-
στήματος ώστε να παραιτηθεί (προσφιλής τακτική των εργοδοτών στο εμπόριο για
ν’ αποφεύγουν το κόστος των αποζημιώσεων αλλά και για να νιώθουμε φοβισμένοι
και αναλώσιμοι), η Ελένη Σ. δεν έκανε πίσω. Στις 16/2, απολύθηκε γιατί «έχει μεγάλη
γλώσσα», σύμφωνα με τα λόγια του διευθυντή, κάνοντας σαφές ότι πρόκειται ξεκά-
θαρα για μια εκδικητική απόλυση. Η συναδέλφισσα κατήγγειλε την απόλυσή της ως
καταχρηστική και ζητά την άμεση επαναπρόσληψή της καθώς και τις απλήρωτες
υπερωρίες”.

Τ
η διακοπή του πρωταθλήματος της Superleague (της
πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου) αποφάσισε ο υφυ-
πουργός Αθλητισμού, Σταύρος Κοντονής μετά τα επεισό-

δια που έγιναν στο ντέρμπι Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού στη Λε-
ωφόρο και τα «πλακώματα» που έγιναν στο ΔΣ της διοργανώ-
τριας αρχής ανάμεσα σε Μαρινάκη και Αλαφούζο. 

Για μια ακόμα φορά, τρίτη για φέτος, διακόπτεται το πρωτά-
θλημα με αποτέλεσμα πολλοί να αναρωτιούνται σε τι θα βοηθή-
σει η νέα διακοπή και ποιους χτυπάει. Ο υπουργός σε συνέντευ-
ξη που έδωσε στην Εφημερίδα των Συντακτών του Σαββατοκύ-
ριακου (28/2-1/3) στην ουσία παραδέχτηκε ότι η αναβολή των
αγώνων έγινε για να ηρεμήσουν τα πνεύματα αφού σε μια απο-
στροφή του λόγου του ρώτησε το δημοσιογράφο «Τι θα λέγατε
αν την Κυριακή είχαμε αγώνες και συνέβαιναν χειρότερα;». 

Όντως, είναι εύκολη η κριτική ως προς την επιλογή της κυβέρ-
νησης που έχει αποδειχτεί και στο παρελθόν μη αποτελεσματι-
κή. Όμως, αν ο Σ. Κοντονής δεν θέλει να τον «αδικούν» οι οπα-
δοί ή οι δημοσιογράφοι, δεν πρέπει να ακολουθήσει το παρά-
δειγμα όλων των προηγούμενων υφυπουργών ή υπουργών
Αθλητισμού που ξεκίναγαν τις θητείες τους με δηλώσεις του τύ-
που «το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο» και τελικά το μόνο μέτρο
που έπαιρναν ήταν η μεγαλύτερη αστυνομοκρατία στο γήπεδο. 

Αντίθετα, ο νέος υφυπουργός σε όλες του τις συνεντεύξεις
και δηλώσεις μέχρι τώρα τονίζει ότι η κυβέρνηση θα αξιοποι-
ήσει το υπάρχον νομικό πλαίσιο και συγκεκριμένα το νόμο 4049
που ψηφίστηκε το 2012 μέχρι να φέρει δικό της αθλητικό νόμο.

Στοχοποίηση φιλάθλων 

Αυτός ο νόμος, ανάμεσα στα άλλα, μιλάει για την χρήση του
ηλεκτρονικού εισιτηρίου, την μεγαλύτερη χρήση του συστήμα-
τος καμερών και τη δημιουργία λεσχών οπαδών αποκλειστικά
από τις ΠΑΕ. Όλα τα άρθρα του αντιμετωπίζουν τους οπαδούς
σαν μια κατηγορία ανθρώπων που πρέπει να εποπτεύονται με
κάθε δυνατό τρόπο, να υπόκεινται σε έρευνες, να μην μετακι-
νούνται ελεύθερα. Με άλλα λόγια, τους στοχοποιεί συλλογικά
σαν τους υπεύθυνους για ό, τι συμβαίνει στα γήπεδα.

Πολλοί σύλλογοι οργανωμένων οπαδών είχαν αντιδράσει σε
αυτό το νόμο αφού τον χαρακτήριζαν «αθλητικό τρομονόμο»,
όπως και τον προηγούμενο του 2009 που καθιέρωνε την «κάρτα
φιλάθλου».

Ένα ενδιαφέρον άρθρο έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό φιλά-
θλων Humba (http://www.humbazine.gr/index.php/blog/i-exan-
gelies-tou-kontoni-echoun-idi-onoma-404912/#sthash.UthO-
Ma1Q.NrNhexCX.dpbs).

To πραγματικό ζήτημα είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα, εκτός από
το ότι είναι αντιδημοκρατικά, δεν άγγιζαν ποτέ τον πυρήνα του
προβλήματος που είναι οι ίδιες οι ΠΑΕ. 

Όσο το ποδόσφαιρο το λυμαίνονται οι Μαρινάκηδες, οι Αλα-
φούζοι και οι Μελισσανίδηδες, θα υπάρχουν οργανωμένοι στρα-
τοί που θα συγκρούονται μέσα και έξω από τα γήπεδα, υποτίθεται
υπερασπιζόμενοι την φανέλα κάποιας ομάδας, αλλά στην πραγ-
ματικότητα τα συμφέροντα του εκάστοτε προέδρου που μόνο
σκοπό έχει το κέρδος ή να ξεπλύνει μερικά εκατομμύρια ευρώ. 

Μοναδικές δραστικές λύσεις είναι η κατάργηση των ΠΑΕ, η
σημαντική μείωση της τιμής των εισιτηρίων, η ενίσχυση του
ερασιτεχνικού αθλητισμού για όλους, η υποστήριξη της Φυσι-
κής Αγωγής στα σχολεία. Με δυο λόγια ποδόσφαιρο και, γενι-
κά, αθλητισμός για την υγεία και το παιχνίδι, όχι για το κέρδος.  

Υ.Γ. Για όσους επιμένουν να φέρνουν ως παράδειγμα την Αγ-
γλία της Θάτσερ και την «καταστολή των χούλιγκαν», να τους θυ-
μίσουμε μόνο ότι οι υπόθεση των 96 νεκρών οπαδών της Λίβερ-
πουλ ξανάνοιξε μετά από 25 χρόνια αφού υπάρχουν αποδείξεις
για τα ψέματα της Αστυνομίας σχετικά με την αιτία των τραγικών
γεγονότων στο Χίλσπμπορο, καθώς και το αναδυόμενο κίνημα
κατά της αύξησης της τιμής των εισιτηρίων σε όλο το Νησί.

Νεκτάριος Δαργάκης

Κόψτε την μπάλα
στους Αλαφούζους
και τους Μαρινάκηδες

CALL CENTER QCS
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Εκδηλώσεις - Συνελεύ-
σεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ – ΘΗΣΕΙΟΥ

ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ – ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ 65-67
(Τριών Ιεραρχών, Άνω Πετράλωνα) 7μμ
Διαγραφή του χρέους οριστική,
αυτή είναι η απάντηση η εργατική!
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, Βασί-
λης Μηνακάκης

Τ.Ε. 4ου Διαμερίσματος
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 Γραφεία 4ου Διαμερί-
σματος (Λένορμαν και Αλεξάν-
δρειας) 6.30 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 κυλικείο Δημαρχείου 7μμ
Στο δρόμο για τις 21 Μάρτη
Ομιλητής: Ντάρβιντ Φαρχάν

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’
ορ., 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Βερονίκη Αμτζοπούλου

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Διαγραφή του χρέους ή διαπραγμά-

τευση;
Ομιλητής: Γιάννης Πατζανακίδης

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 Σύλλογος δασκάλων
7.30μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 Σύλλογος δασκάλων
7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 Σύλλογος δασκάλων
7.30μμ
Η απελευθέρωση των γυναικών

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Τέχνη (παραλία
Νέας Χώρας) 7μμ
Διαγραφή του χρέους ή διαπραγμά-
τευση;
Ομιλήτρια: Ελένη Τσουρουνάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Τέχνη (παραλία
Νέας Χώρας) 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 καφέ Τέχνη (παραλία
Νέας Χώρας) 7μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των γυ-
ναικών
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Τσίου 7.30μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των γυ-
ναικών
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Διαγραφή του χρέους ή διαπραγμά-
τευση;
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ 65-67 (Τριών Ιε-
ραρχών) 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 Πλ. Καρπάθου 7μμ
Γιατί οι μετανάστες είναι καλοδεχούμε-
νοι
Ομιλητής: Γιώργος Κορογόνας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 κοιν. Χώρος (Κολοκο-
τρώνη 32Α) 7μμ
Κράτος και Αριστερά 
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Quiz 7μμ
Διαγραφή του χρέους ή διαπραγμά-
τευση;
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Munches 7μμ
Διαγραφή του χρέους ή διαπραγμά-
τευση;
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 Πνευματικό Κένρο (Ανα-
κρέοντος 60) 7.30μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Σύλβια Κατρινάκη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Γαρδένια 7μμ
Διαγραφή του χρέους ή διαπραγμά-
τευση;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 πολιτιστικό κέντρο δήμου
Αθήνας (Καλογερά 18) 6.30μμ
Διαγραφή του χρέους ή διαπραγμά-
τευση;
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 ΚΑΠΗ (Λ. Φυλής) 8μμ
Διαγραφή του χρέους ή διαπραγμά-
τευση;
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Χρώματα 7.30μμ
Ξεσηκωνόμαστε για τις 21 Μάρτη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 Στέκι Αρ. Κίνησης (Ακρο-
πόλεως 18 & Ιάσωνος) 7μμ
Ξεσηκωνόμαστε για τις 21 Μάρτη
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 Στέκι Ρήγα Φερραίου 20
(2ος όρ.) 8μμ
Νομιμοποίηση των μεταναστών
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Διαγραφή του χρέους ή διαπραγμά-
τευση;
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 καφέ Ερνέστο 7μμ
Στο δρόμο για τις 21 Μάρτη

Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργάκα

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 στέκι πολιτιστικών ομά-
δων πανεπιστημίου (Νικηφόρου Φωκά
82) 8μμ
Γιατί λέμε όχι στην ΕΕ της λιτότητας
και του ρατσισμού
Ομιλήτρια: Μαριάντζελα Γέροντα
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 στέκι πολιτιστικών ομά-
δων πανεπιστημίου (Νικηφόρου Φωκά

82) 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 στέκι πολιτιστικών ομά-
δων πανεπιστημίου (Νικηφόρου Φωκά
82) 8μμ
Γιατί όλοι οι μετανάστες είναι καλοδε-
χούμενοι
Ομιλητής: Ζήσης Καλλιμάνης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Διαγραφή του χρέους ή διαπραγμά-
τευση;
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η εργατική τάξη σήμερα και η επανα-
στατική εφημερίδα
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Οι ανταγωνισμοί πίσω από τις «Απο-
κλειστικές Οικονομικές Ζώνες»
Ομιλήτρια: Μαρία Ριζοπούλου

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 γρ. Ανταρσία στη Κοκκινιά
7μμ
Όχι στην Ε.Ε. της λιτότητας και του ρα-
τσισμού
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΠΕΡΑΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 Καφενέον 6μμ
Γιατί οι μετανάστες είναι καλοδεχούμε-
νοι
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Αλ Ασσάντ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 καφέ Μπλού, 8μμ
Στο δρόμο για τις 21 Μάρτη
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 γρ. Γ’ ΕΛΜΕ – Γκράβα
7.30μμ
Γιατί λέμε όχι στην Ε.Ε. της λιτότητας
και του ρατσισμού
Ομιλητής: Θανάσης Καμπαγιάννης

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Θρησκεία και μαρξισμός
Ομιλητής: Ναζίμ Μεχμούντ

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 καφέ Ανάδυση (Σφακτη-
ρίας και Πλαταιών) 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγ.Πάντων στη στοά) 7.30μμ
Διαγραφή του χρέους ή διαπραγμά-
τευση;
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Διαγραφή του χρέους ή διαπραγμά-
τευση;
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 καφέ El Viaje 7μμ
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία
Ομιλητής: Κώστας Τόδουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Διαπραγμάτευση ή διαγραφή του χρέ-
ους;
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 καφέ The White Rabbit
(πατάρι) (Σολωμού 12) 7.30μμ
Διαπραγμάτευση ή διαγραφή του χρέ-
ους;
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου
ΠΕΜΠΤΗ 12/3 καφέ Κούνια 7.30μμ
Είναι καλοδεχούμενοι όλοι οι μετανά-
στες
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3 στέκι νεολαίας 7μμ
Διαγραφή του χρέους ή διαπραγμά-
τευση;
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Διαπραγμάτευση ή διαγραφή του χρέ-
ους;
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

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
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ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 5.30μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ πλατεία 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 5/3
ΜΕΤΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 7.30πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Ταμπούρια 6μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 6μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 6μμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 6μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθνικής Αντί-
στασης 7μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 6μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ αρχή Πετρουπόλεως 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 5μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Δούκισσης Πλακεντίας 5μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 5.30μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ άγαλμα Λαμπράκη
6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 7.30πμ
ΜΕΤΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ 8πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 8πμ

ΤΡΙΤΗ 10/3
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα
6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 6.30μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή της Βούλγαρη 6.30μμ 

Δημοτικό σχήμα ΦΥΣΑΕΙ

ΚΟΝΤΡΑ στην Αγ.Παρα-

σκευή 
εκδηλώσεις για τον 1 χρόνο απο
την ίδρυσή του 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3,  7ο
δημ. σχολείο
Αγώνας ποδοσφαίρου με τους
Ρομά  Χαλανδρίου 3μμ
Συζήτηση 6.30μμ
Γλέντι 10μμ

Αλληλεγγύη στους
Σύρους πρόσφυγες πολέμου

Κυριακή 8/3, 6μμ, Εργατική Λέσχη Ν.Ιωνίας
Συζήτηση με τους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στη Ν.Ιωνία
θα ακολουθήσει γλέντι οικονομικής ενίσχυσης των προσφύ-
γων
με τη ρεμπέτικη κομπανία “Καπνισμένο Τσουκάλι”
Συνδιοργάνωση:
Δ'ΕΛΜΕ Αν.Αττικής
Σωματείο Εργαζομένων δήμου Ν.Ιωνίας
Σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε “Αριστοτέλης”
ΚΕΕΡΦΑ Ν.Ιωνίας
Εργατική Λέσχη Ν.Ιωνίας
Λαϊκή Συνέλευση Ν.Φιλαδέλφειας
Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό Ιατρειο Ν.Φιλ/φειας – Ν.Ιωνίας

Διαβάστε 
για την δίκη 
της Χρυσής 
Αυγής
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Η Λουίζ
Μισέλ
και η
Κομμούνα

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Κ
λείνουν φέτος 110 χρόνια από το θά-
νατο της Λουίζ Μισέλ, της πρωταγωνί-
στριας της Παρισινής Κομμούνας.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι την είχαν
συνοδέψει τότε, το Γενάρη του 1905, στην
τελευταία της κατοικία στο νεκροταφείο Le-
vallois-Perret του Παρισιού. Ήταν λογικό.
Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά τη σφαγή της
Κομμούνας, η Λουίζ Μισέλ συνέχιζε να είναι
ένας ζωντανός θρύλος για τους εργάτες και
τις εργάτριες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Λουίζ Μισέλ γεννήθηκε το 1830 στο Βρον-
κούρ της ανατολικής Γαλλίας. Ήταν νόθο παι-
δί ενός αριστοκράτη και μιας καμαριέρας.
Σπούδασε δασκάλα, αλλά αρνήθηκε να ορκι-
στεί “στο όνομα του αυτοκράτορα” κι έτσι αρ-
χικά δεν κατάφερε να διοριστεί σε κάποιο δη-
μόσιο σχολείο. Ασχολήθηκε ενεργά με τα δι-
καιώματα των γυναικών. Με ιδέες πιο κοντά
στον αναρχισμό τον οποίο υιοθέτησε αργότε-
ρα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέγερση
της Παρισινής Κομμούνας το 1871 και υπήρξε
αντιπρόσωπος της Μονμάρτρης στην Κεντρι-
κή Επιτροπή των 20 Διαμερισμάτων. Οργάνω-
σε ένα κινητό νοσοκομείο μόνο με γυναίκες
που φρόντιζαν τους τραυματίες υπό τα πυρά
των πολυβόλων. Αλλά δεν έμεινε εκεί.

Πολέμησε μέχρι και την τελευταία στιγμή
τις δυνάμεις της αντεπανάστασης, μαζί με
ένα Τάγμα Γυναικών, με το όπλο στο χέρι.
“Εμείς οι γυναίκες του Παρισιού”, έγραφε η
ίδια τότε, “θα δείξουμε στη Γαλλία και στον
υπόλοιπο κόσμο, ότι αυτή τη στιγμή του υψί-
στου κινδύνου, την ώρα που η αντίδραση πα-
ραβιάζει τις πύλες, καταλαβαίνουμε πως τα
αδέλφια μας δίνουν το αίμα και τη ζωή τους
στα οδοφράγματα και τα τείχη του Παρισιού,
για την υπεράσπιση της Κομμούνας, για την
υπεράσπιση του λαού δηλαδή...”.

Ατρόμητη

Στο δικαστήριο στο οποίο οδηγήθηκε μετά
τη σύλληψή της, η Λουίζ Μισέλ ήταν όχι μόνο
ατρόμητη αλλά και προκλητική απέναντι
στους δικαστές της. 

“Αν δεν είστε δειλοί, σκοτώστε με”, τους
φώναζε. “Με κατηγορείτε ότι είμαι οπαδός
της Κομμούνας. Ασφαλώς και είμαι! Γιατί η
Κομμούνα ήθελε, πάνω απ’ όλα, την κοινωνι-
κή επανάσταση και η κοινωνική επανάσταση
είναι η πιο ακριβή μου επιθυμία. Ακόμα πε-
ρισσότερο, είναι τιμή για εμένα να ανήκω σε
αυτούς που προώθησαν την Κομμούνα...
Ανήκω ολοκληρωτικά στην κοινωνική επανά-
σταση. Αν με αφήσετε να ζήσω, δε θα πάψω
να ζητάω εκδίκηση”.

Οι δικαστές δεν τόλμησαν να τη στείλουν
στη λαιμητόμο. Αντί γι' αυτό την καταδίκασαν
σε ισόβια εξορία στη Νέα Καληδονία, μια από
τις μακρινές γαλλικές αποικίες. Εκεί συνδέθη-
κε με τον τοπικό πληθυσμό, του Κανάκ και
στάθηκε στο πλευρό τους όταν συγκρούστη-
καν με τους Γάλλους αποικιοκράτες. Το 1880
η γαλλική κυβέρνηση έδωσε γενική αμνηστία
και η Λουίζ Μισέλ μπόρεσε να γυρίσει στη
Γαλλία. Δεν έπαψε στιγμή “να ζητάει εκδίκη-
ση” και να πρωτοστατεί σε κάθε επαναστατική
δραστηριότητα στη Γαλλία, πράγμα που της
κόστισε δεκάδες διώξεις, τέσσερις νέες φυλα-
κίσεις και μια δολοφονική απόπειρα εναντίον
της. Η “Κόκκινη Παρθένα”, όπως την αποκα-
λούσε ο λαός του Παρισιού, συνέχισε μέχρι το
τέλος της ζωής της να παλεύει για την κοινω-
νική επανάσταση.

Η
Παρισινή Κομμούνα του 1871, η “έφοδος
στον ουρανό” όπως την αποκάλεσε ο
Μαρξ, ήταν η πρώτη νικηφόρα εργατική

επανάσταση στην ιστορία. Και έδειξε, στις μόλις
72 μέρες που άντεξε, το “χάσμα” που χωρίζει
την αστική από την εργατική εξουσία.

H επανάσταση ήταν το αποτέλεσμα αλλεπάλ-
ληλων προδοσιών της γαλλικής αστικής τάξης.
Ως σκληρή μοναρχία με αρχηγό για 18 χρόνια
τον Λουδοβίκο Bοναπάρτη είχε την προηγούμε-
νη χρονιά οδηγήσει τη χώρα στον γαλλοπρωσικό
πόλεμο με χιλιάδες θύματα και αιχμαλώτους,
φέρνοντας τους Πρώσους έξω από το Παρίσι.
Αλλά και ως “δημοκρατία” -μετά την κατάρρευση
της μοναρχίας το Σεπτέμβρη του 1870 και την
άνοδο της συντηρητικής κυβέρνησης με επικε-
φαλής τον Αδόλφο Θιέρσο- αποφάσισε να παρα-
δώσει την πρωτεύουσα στον εχθρό για να αφο-
πλίσει τους εργάτες που την υπερασπίζονταν.

Η επιχείρηση αφοπλισμού κατέληξε σε φιά-
σκο: στις 18 Μάρτη του 1871 οι εργάτες αρνήθη-
καν να παραδώσουν τα όπλα, οι στρατιώτες τα
έστρεψαν ενάντια στους αξιωματικούς τους. Η
κυβέρνηση κατέφυγε στις Βερσαλλίες παίρνον-
τας μαζί της όλο το πλούσιο Παρίσι. Όλοι αυτοί
πίστευαν ότι χωρίς τους γραφειοκράτες του
κρατικού μηχανισμού, χωρίς αστυνομία και
αφεντικά, η πόλη θα κατέρρεε από την πείνα, τις
αρρώστιες, τις ληστείες. Διαψεύστηκαν. Μέσα
σε δυο μέρες όλα λειτουργούσαν ρολόι.

Στις 26 Μάρτη οι πολίτες του Παρισιού από τα
είκοσι διαμερίσματα της πόλης εκλέξανε την Κομ-
μούνα, ένα όργανο αυτοδιοίκησης, που, όπως
έγραψε ο Μαρξ στον “Εμφύλιο Πόλεμο στην Γαλ-
λία”, την εισήγηση στο Γενικό Συμβούλιο της
Πρώτης Διεθνούς: “Το πραγματικό της μυστικό
ήταν ότι αποτελούσε ουσιαστικά μια κυβέρνηση
της εργατικής τάξης, το αποτέλεσμα της πάλης
της παραγωγικής τάξης ενάντια στην τάξη των
σφετεριστών, την ανοιχτή, τελικά, πολιτική μορφή
με την οποία μπορούσε να συντελεστεί η οικονο-
μική απελευθέρωση της εργασίας…”.

“Στρατηγείο” των εργατών και των εργατριών
του Παρισιού έγινε το Δημαρχείο της πόλης.
Εκεί, για 72 μέρες, γίνονταν οι συγκεντρώσεις
και οι συνεδριάσεις, εκεί παίρνονταν οι αποφά-
σεις, γράφονταν και εκδίδονταν τα διατάγματα
της νέας κυβέρνησης. Από εκεί ξεκινούσαν όλες
οι εντολές για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στα

πάνω από 500 οδοφράγματα που είχαν στηθεί
σε όλη την πόλη ενάντια στις δυνάμεις της αντί-
δρασης που οργάνωναν την αντεπανάσταση.

Η επανάσταση προσπάθησε να σαρώσει
όλους τους μηχανισμούς του καταπιεστικού
αστικού κράτους. Ο στρατός και η αστυνομία αν-
τικαταστάθηκαν από εργατικές πολιτοφυλακές.
Τα σύμβολα του παλιού καθεστώτος γκρεμίστη-
καν. Η λαιμητόμος κάηκε, η στήλη του Βαντόμ
(μια τεράστια μαρμάρινη κολόνα που δόξαζε τις
νίκες του γαλλικού στρατού) κατεδαφίστηκε. Η
εκκλησία χωρίστηκε από το κράτος, ενώ, σε μια
πρωτοφανή ένδειξη διεθνισμού, ένας Γερμανός
εργάτης διορίστηκε στη θέση του υπουργού Ερ-
γασίας -ενώ το Παρίσι εξακολουθούσε να είναι
περικυκλωμένο από τα γερμανικά στρατεύματα.

Ανακλητοί αντιπρόσωποι

Η Κομμούνα συγκροτούνταν από αντιπροσώ-
πους που εκλέγανε τα διαμερίσματα. Το σημαν-
τικό δεν ήταν μόνο ότι ήταν εργάτες. Πληρώνον-
ταν σαν εργάτες ενώ ήταν άμεσα ανακλητοί από
τους εκλογείς τους. Η Κομμούνα ήταν και νομο-
θετικό και εκτελεστικό σώμα. Οι εργάτες αποφά-
σιζαν μέσω των αντιπροσώπων τους και υλοποι-
ούσαν τις αποφάσεις τους. 

Τα μέτρα της Κομμούνας ήταν απλά και μονό-
πλευρα ταξικά. Οι αρτεργάτες διαδήλωσαν ενάν-
τια στη νυχτερινή εργασία. Η Κομμούνα κατάρ-
γησε την νυχτερινή εργασία. Χιλιάδες ήταν οι
άστεγοι. Η Κομμούνα φρόντισε να στεγαστούν
όλοι, στα παλάτια και τα μέγαρα των πλουσίων
που επίταξε. Δεκαεννιά στους είκοσι κατοίκους
του Παρισιού ζούσαν στο νοίκι και εκατοντάδες
χιλιάδες χρωστούσαν γιατί είχαν μείνει άνεργοι
στη διάρκεια του πολέμου. Με ένα διάταγμα μό-
λις τριών γραμμών μετά από συζήτηση μικρότε-
ρης της μιας ώρας, η Κομμούνα έσβησε τα πα-
λιά χρέη και έβαλε μορατόριουμ στα νέα.

Η Κομμούνα ήταν ένα πανηγύρι των καταπιε-
σμένων. Μια νέα κοινωνία γεννιόταν και μέσα σε
αυτή οι άνθρωποι έβρισκαν ξανά την ατομικότη-
τά τους, κάτι που η Λουίζ Μισέλ περιέγραφε πο-
λύ γλαφυρά στις “Αναμνήσεις” της: “Ο κόσμος
ήθελε να τα αγκαλιάσει όλα μεμιάς: τις τέχνες,
τις επιστήμες, την λογοτεχνία, τις ανακαλύψεις.
Η ζωή έβραζε. Όλοι βιάζονταν να ξεφύγουν απ’
τον παλιό κόσμο”.

Λένα Βερδέ

“Ή
μουνα ερωτευμένη με την
επανάσταση”, έγραφε
στις “Αναμνήσεις” της η

Λουίζ Μισέλ. Δεν ήταν η μόνη. Οι γυ-
ναίκες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή
για την υπεράσπιση της Παρισινής
Κομμούνας. Από την πρώτη μέρα,
όταν έβαλαν τα σώματά τους μπροστά
στους στρατιώτες, καλώντας τους να
στρέψουν τα όπλα στους αξιωματι-
κούς τους. Μέχρι την τελευταία, συμ-
μετέχοντας στις διάφορες τοπικές επι-
τροπές, εφοδιάζοντας τα οδοφράγμα-
τα με ρούχα και φαγητό, φροντίζοντας
τους τραυματίες, φτιάχνοντας συχνά
και κρατώντας μόνες τους, με το όπλο
στο χέρι, γυναικεία οδοφράγματα.

Δεν ήταν μόνο ο Μαρξ που στον
“Εμφύλιο Πόλεμο στη Γαλλία” έλεγε:
“Οι γυναίκες του Παρισιού δίνουν χα-
ρούμενα τη ζωή τους στα οδοφράγ-
ματα και στον τόπο της εκτέλεσης”.
Την ίδια στιγμή, ο ανταποκριτής μιας
αστικής εφημερίδας -εχθρικής στη
Κομμούνα- έγραφε: “Έχω δει τρεις
επαναστάσεις, αλλά σε καμιά οι γυ-
ναίκες δεν είχαν συμμετάσχει με τό-
ση αποφασιστικότητα… Φαίνεται ότι
θεωρούν αυτή την επανάσταση δικιά
τους και την υπερασπίζουν σαν να
υπερασπίζουν το δικό τους μέλλον”.

Στο δίτομο έργο του “Η ιστορία της
Παρισινής Κομμούνας του 1871”, ο
Λισαγκαρέ, ένας από τους αγωνιστές
της Κομμούνας, περιγράφει το ρόλο
των γυναικών ως εξής: “... δεν συγ-
κρατούν τους άντρες τους, αντιθέ-
τως, τους σπρώχνουν στη μάχη, τους
πηγαίνουν στα χαρακώματα εσώρου-
χα και σούπα, όπως έκαναν όταν εκεί-
νοι ήταν στη δουλειά. Πολλές μάλι-
στα δε θέλουν να επιστρέψουν, αλλά
παίρνουν το τουφέκι. Στις 4 Απριλίου,
στο ύψωμα του Σατιγιόν, αρχίζουν το
τουφεκίδι -οι καντινιέρισσες, ντυμέ-
νες απλά, σαν εργάτριες [πεθαίνουν
κατά δεκάδες]. Στις 3 Απριλίου, στο
Μεντόν, στο 66ο, η πολίτισσα Λασέζ
θα παραμείνει όλη μέρα στο πεδίο
της μάχης, φροντίζοντας τους τραυ-
ματίες μόνη σχεδόν, χωρίς γιατρό.

Επιστρέφοντας, σημαίνουν προ-
σκλητήριο. Έχοντας σχηματίσει μια
επιτροπή στο δημαρχείο του 10ου,
τοιχοκολλούν συγκινητικές αφίσες:
«Πρέπει να νικήσουμε ή να πεθάνου-
με. Εσείς που λέτε ‘τι σημασία έχει ο
θρίαμβος της Υπόθεσής μας αν πρέ-
πει να χάσω αυτούς που αγαπώ', μά-
θετε πως ο μόνος τρόπος για να τους
σώσετε είναι να ριχτείτε στον αγώνα».
Προσφέρουν τον εαυτό τους στην
Κομμούνα, ζητούν όπλα, θέσεις μάχης
και αγανακτούν με τους άνανδρους”.

Η Διεθνής Ημέρα Γυναικών στις 8
Μάρτη καθιερώθηκε για να τιμήσει
και τις γυναίκες της Παρισινής Κομ-
μούνας.

Eρωτευμένη 
με την 
επανάσταση
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Η
μεγαλύτερη απόδειξη ότι ένας άλλος κό-
σμος χωρίς εκμετάλλευση είναι εφικτός,
είναι η εργατική επανάσταση στη Ρωσία

του 1917. Το “πανηγύρι των καταπιεσμένων”
όπου η εργατική τάξη  όχι μόνο ανέτρεψε τον
Τσαρισμό, αλλά κατάφερε να χτίσει στη θέση
του μια κοινωνία της απελευθέρωσης όπου κάθε
μαγείρισσα μπορεί να κυβερνάει και κάθε από-
φαση παίρνεται συλλογικά με γνώμονα την κά-
λυψη των αναγκών των ανθρώπων και όχι το κυ-
νήγι του κέρδους. 

Σε μια περίοδο σαν τη σημερινή όπου η ύφε-
ση της οικονομίας και η κρίση του συστήματος
τσαλαπατάνε με τον πιο βάρβαρο τρόπο τις
ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και οι ανταγωνι-
σμοί ανοίγουν καινούριες (και παλιότερες)
εστίες πολέμου, το παράδειγμα των εργατών και
των εργατριών      της Ρωσίας έχει να προσφέ-
ρει πολλά στους αγωνιστές που διεκδικούν να
τα πάρουν όλα πίσω. 

Η παμφλέτα “Λένιν, ένας επαναστατικός οδη-
γός” συνοψίζει τη ζωή και τη δράση του μεγά-
λου επαναστάτη αλλά και τις κρίσιμες επιλογές
που καθόρισαν τη δράση εκατομμυρίων ανθρώ-
πων.

Ο Βλάντιμιρ Ουλιάνοφ γεννήθηκε το 1870 στη
Ρωσία και η εφηβεία του σημαδεύτηκε από την
εκτέλεση του αδερφού του μετά από μια αποτυ-
χημένη προσπάθεια δολοφονίας του Τσάρου.
Αυτό ήταν που τον οδήγησε να δραστηριοποι-
ηθεί πολιτικά και ξεκίνησε συμμετέχοντας σε
ομάδες μελέτης διανοούμενων εργατών. Γρήγο-
ρα στράφηκε στον Μαρξ και τη μελέτη της οικο-
νομίας της Ρωσίας. 

Από πολύ νωρίς αντιλήφθηκε πως η θέση των
επαναστατών ήταν μέσα στους αγώνες της ερ-
γατικής τάξης και τα εργοστάσια, καθώς όπως
έλεγε: “Κάθε απεργία που γίνεται, φέρνει αναγ-
καστικά την ιδέα του σοσιαλισμού στα μυαλά
των εργατών”. Η ίδια του η εμπειρία όμως τον
έκανε να συμπληρώσει λίγο αργότερα πως ο
συνδικαλισμός από μόνος του προσπαθεί να
βελτιώσει τη θέση των εργατών μέσα στα πλαί-
σια του καπιταλισμού, και όχι να τους οργανώ-
σει στη μάχη ενάντιά του. Και άρα η ανάγκη για
τη δημιουργία ενός επαναστατικού κόμματος
της μαχητικής πρωτοπορίας της εργατικής τά-
ξης, όπως οι Μπολσεβίκοι είναι επιτακτική. 

Ο Λένιν πολλές φορές χρειάστηκε να λυγίσει
το ραβδί προς τη μία ή την άλλη μεριά παλεύον-
τας όχι μόνο μέσα στους χώρους των εργατών,
αλλά και μέσα στο ίδιο του το κόμμα. Την περίο-
δο πριν το 1917 και μετά την ήττα της επανά-
στασης του 1905 έδωσε μάχη για να κρατηθεί
το κόμμα ενωμένο. Το μεγαλύτερο όπλο σε αυτή
την προσπάθεια ήταν η έκδοση καθημερινής
εφημερίδας. Η “Πράβντα” ένωνε τους απομονω-
μένους εργάτες διαδίδοντας τις εμπειρίες ολό-
κληρης της εργατικής τάξης και ταυτόχρονα εκ-
παίδευε τους διακινητές της στο να δίνουν τις
μάχες όχι μόνο σαν καλοί συνδικαλιστές αλλά
με το να γίνονται η φωνή κάθε καταπιεσμένου. 

Λίγο πριν το 1917 και κατά τη διάρκεια του
πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν ανάμεσα
στους ελάχιστους σοσιαλιστές που επέμειναν

στην αντιπολεμική τους άποψη, υποστηρίζοντας
ότι οι εργάτες έπρεπε να στρέψουν τα όπλα
τους απέναντι στην δική τους άρχουσα τάξη πα-
λεύοντας ταυτόχρονα ενάντια στον ιμπεριαλι-
σμό. 

Σοβιέτ

Οι απεργίες και η επανάσταση το Φλεβάρη
του '17 ανέτρεψαν τον Τσάρο και στη θέση του
στήθηκε μια προσωρινή κυβέρνηση “εθνικής
ενότητας” η οποία θα παρείχε δικαίωμα ψήφου
και σύνταγμα και η υπόλοιπη αριστερά της Ρω-
σίας έβαλε πλάτη. Ο Λένιν έδωσε και κέρδισε τη
μάχη της μη συμμετοχής των Μπολσεβίκων σε
αυτήν, αλλά αντίθετα της στήριξης των σοβιέτ,
δηλαδή των εργατικών συμβουλίων που εμφανί-
στηκαν το 1905 και τώρα είχαν αναβιώσει. 

Εκείνη την περίοδο χρειάστηκε οι Μπολσεβί-
κοι να μεγαλώσουν αριθμητικά με τρομερούς
ρυθμούς μέσα σε μια περίοδο δυαδικής εξου-
σίας (τα σοβιέτ από τη μία και η προσωρινή κυ-
βέρνηση από την άλλη) και να κερδίσουν με τις
ιδέες τους την πλειοψηφία των εργατών στα
συμβούλια. Την ίδια περίοδο ο Λένιν έγραψε το
“Κράτος και Επανάσταση” εξηγώντας γιατί χρει-
άζεται οι εργάτες να παλέψουν για να μη μείνει
πέτρα πάνω στην πέτρα από το αστικό κράτος
και τους θεσμούς του, που δεν είναι ουδέτεροι
αλλά δουλεύουν για να εξασφαλίσουν την κυ-
ριαρχία της άρχουσας τάξης. 

Τον Οκτώβρη του 1917 έγινε η “έφοδος”, που
έριξε την προσωρινή κυβέρνηση και τα σοβιέτ
έγιναν η μοναδική εξουσία. Μαζί με τον εργατικό
έλεγχο των εργοστασίων, πάρθηκαν μια σειρά
αποφάσεις που θέσπιζαν το τέλος του πολέμου,

το τέλος της καταπίεσης των γυ-
ναικών, των ομοφυλόφιλων, των
διαφορετικών εθνικοτήτων που
ζούσαν στην επικράτεια της Ρω-
σίας, ξεκίνησαν προγράμματα αν-
τιμετώπισης του αναλφαβητισμού
ξεκίνησε η προσπάθεια οικοδόμη-
σης ενός εργατικού κράτους. 

Οι μάχες για τον Λένιν και τους
συντρόφους του συνεχίστηκαν. Η
διαλυμένη από τον Τσάρο οικο-
νομία και οι επιπτώσεις του πολέ-
μου είχαν καταστροφικά αποτε-
λέσματα στο εργατικό κράτος. Οι
τακτικές υποχωρήσεις, που πολ-
λές φορές παρουσιάζονται λαν-
θασμένα σαν ο πρόδρομος της
σταλινικής αντεπανάστασης, λο-
γοδοτούσαν στην επιμονή του ότι
χρειάζεται να αναπτυχθούν επα-
ναστατικά κινήματα σε άλλες χώ-
ρες προκειμένου η Ρωσία να μη
μείνει απομονωμένη, και άρα
στην προσπάθεια επιβίωσης μέ-
χρι τότε. Όμως την ίδια στιγμή
που η επανάσταση στη Γερμανία
έχανε, στη Ρωσία αναπτυσσόταν
μια νέα τάξη γραφειοκρατών που
αργότερα θα υπέτασσε το εργα-
τικό κράτος στην κούρσα αντα-

γωνισμών με τη Δύση με την εγκαθίδρυση του
κρατικού καπιταλισμού στη Ρωσία. Η μάχη ενάν-
τια σ' αυτό ήταν η τελευταία που μπόρεσε να
δώσει ο Λένιν, χωρίς όμως να την κερδίσει κα-
θώς το 1924 πέθανε λόγω της επιβαρυμένης
υγείας του. 

Πολλά έχουν αλλάξει από την εποχή του Λένιν.
Και η επαναστατική πολιτική δεν έχει κανέναν
τσελεμεντέ με οδηγίες ψησίματος (αυτό αποτέλε-
σε πολλές φορές κέντρο για τον ίδιο που επέμενε
ότι οι διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες απαιτούν από τους επαναστάτες την
αποκήρυξη του δογματισμού), όμως μερικά συμ-
περάσματα είναι ακόμα πολύ χρήσιμα.

Το ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί να μετασχη-
ματιστεί προς όφελος των εργατών και ότι η επα-
ναστατική ανατροπή του είναι ο μόνος δρόμος
για να καλυφθούν οι ανάγκες της πλειοψηφίας εί-
ναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο συμπέρασμα. Το
δεύτερο είναι ότι σε αυτή τη διαδικασία πρωτα-
γωνιστικό ρόλο έχουν οι ίδιοι οι εργάτες και οι
εργάτριες χρησιμοποιώντας τη συλλογική τους
δράση. Δίπλα σε αυτό είναι η αναγκαιότητα χτισί-
ματος επαναστατικών κομμάτων σε κάθε χώρα
που θα μπορούν να οργανώνουν αταλάντευτα, με
επιμονή και υπομονή τους αγώνες της τάξης για
να μπορέσει η ίδια να πάρει την εξουσία.

Η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη από τα εκα-
τομμύρια των ανθρώπων που πάλεψαν και πα-
λεύουν ενάντια στην εκμετάλλευση, την καταπίε-
ση και τη φτώχια ασκώντας συλλογικά “μονομε-
ρείς ενέργειες” απέναντι στα αφεντικά και τους
καπιταλιστές. Το παράδειγμα της Ρωσίας μας
δείχνει πως μπορούν να νικάνε.

Έλλη Πανταζοπούλου

Λένιν Ένας επαναστατικός
οδηγός



Τ
ην Παρασκευή (26.2) η γερμανική βου-
λή ψηφίζει για τη χορήγηση δανείου
στην Ελλάδα, που συνδέεται με τις λε-

γόμενες “μεταρρυθμίσεις”. Στο παρελθόν η
Κ.Ο. του Die Linke (Η Αριστερά) απέρριψε
και καταψήφισε τα “πακέτα βοήθειας”. Ο λό-
γος ήταν ότι όρος για την χορήγηση των δα-
νείων ήταν η υποταγή της Ελλάδας στην ΕΕ,
κυρίως στην Γερμανία.

Για την ερχόμενη ψηφοφορία πληθαίνουν οι
φωνές μέσα στην Κ.Ο. του Die Linke που τάσ-
σονται υπέρ της ψήφισης της πρότασης Σόιμ-
πλε. Αυτό θα ήταν λάθος, η Αριστερά θα πρέ-
πει να καταψηφίσει και αυτή τη συμφωνία,
διότι αυτό που κρίνεται δεν είναι αν Η Αριστε-
ρά στέκεται αλληλέγγυα στην ελληνική κυ-
βέρνηση ή στον ελληνικό λαό, αλλά αν υπο-
στηρίζει τον Σόιμπλε και την πολιτική του.

Σκληροί όροι

Στις διαπραγματεύσεις για νέο δάνειο, ο
Σόιμπλε και η ΕΕ γονάτισαν τη νέα ελληνική
κυβέρνηση, η οποία ξεκίνησε με αιτήματα το
κούρεμα του χρέους, ενάντια στη λιτότητα
και την εποπτεία της Τρόικα. H EE δεν απο-
δέχτηκε κανένα από αυτά τα αιτήματα. Το
αντίθετο, η Ελλάδα θα συνεχίσει να χρημα-
τοδοτείται κάτω από σκληρούς όρους που
θα θέτει η Τρόικα. Το νέο πακέτο είναι όπως
και τα προηγούμενα. Σε αντάλλαγμα για το
δάνειο η ελληνική κυβέρνηση δίνει τον έλεγ-
χο στους θεσμούς της Τρόικα, ΔΝΤ, ΕΚΤ και
ΕΕ. Υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των εφαρ-
μοζόμενων μέτρων είναι οι “θεσμοί”.

Λεφτά για τις τράπεζες

Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να πληρώσει
όλα τα χρέη “πλήρως και εγκαίρως” και να
διαθέσει κάθε πλεόνασμα του προϋπολογι-
σμού στην αποπληρωμή του χρέους. Είναι η
παλιά συνταγή: Τα λεφτά από τα προηγού-
μενα “πακέτα διάσωσης” επέστρεψαν μέσω
της αποπληρωμής του χρέους κατά 96%
στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Επιπλέον, η συμ-
φωνία προβλέπει, ότι ο έλεγχος των κονδυ-
λίων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπε-
ζών αφαιρείται από την ελληνική κυβέρνηση
και μεταφέρεται στο Λουξεμβούργο. Πάνω
απ’ όλα η κυβέρνηση υποχρεώνεται να μην
προβεί σε “μονομερείς” ενέργειες. Κάθε
μέτρο για την καταπολέμηση της αν-
θρωπιστικής καταστροφής προϋπο-
θέτει την έγκριση της Τρόικα, το
ίδιο και η αύξηση του κατώτατου
μισθού. Κυνικά, η ΕΕ ανάγκα-
σε την ελληνική κυβέρνηση
να υπογράψει ότι η κατα-
πολέμηση της αν-
θρωπιστικής κρί-
σης, π.χ. μέσω κου-
πονιών τροφίμων,
δεν θα επηρεάσει
τον προϋπολογισμό.

Αργότερα στη σύνταξη

Επιπλέον η ελληνική κυβέρνηση συμφώνη-
σε να μην αναστείλει κανένα μέτρο της προ-
ηγούμενης, όπως οι τρέχουσες ιδιωτικοποι-
ήσεις. Ήδη από τις 11 Φλεβάρη, ο υπουργός
Οικονομικών Βαρουφάκης τόνισε σε ομιλία
του στο Eurogroup ότι η κυβέρνηση “δεν εί-
ναι δογματική” όσον αφορά την ιδιωτικοποί-
ηση δημόσιας περιουσίας.

Η κυβέρνηση υποχρεώνεται να προχωρή-
σει σε “μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού”,
κάτι που θα οδηγήσει σε αύξηση των ορίων
συνταξιοδότησης συνολικά, αλλά και στον
τραπεζικό τομέα και το δημόσιο. Υποχρεώνε-
ται να αυξήσει την αποδοτικότητα του δημό-
σιου τομέα, μεριμνώντας ώστε “να μην αυξη-
θεί το μισθολογικό κόστος”. 

Η ΕΕ ανάγκασε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
να υπογράψει τις ίδιες συμφωνίες όπως και
οι συντηρητικοί και σοσιαλδημοκράτες προ-
κάτοχοί της. Η μετονομασία της Τρόικα σε
“θεσμούς” δεν αλλάζει ουσιαστικά τίποτα.

Ενάντια στους όρους λιτότητας

Η κυβέρνηση της Αριστεράς στην Ελλάδα
βρίσκεται κάτω από τεράστια πίεση, επειδή

υποσχέθηκε κάτι άλλο στους ψηφοφό-
ρους και φοβάται ότι θα διαψεύ-

σει τις προσδοκίες.
Τώρα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

ζητάει από το Die Linke να
υπερψηφίσει τη συμφωνία,
για να μπορέσει να δικαιολο-

γήσει στην κοινωνία και
στο ίδιο της το κόμμα
το αποτέλεσμα των

διαπραγματεύσεων.
Με την κριτική

μας στη συγκε-
κριμένη πρότα-
ση του Σόιμπλε
και στους εκ-
βιασμούς της
ΕΕ δυναμώνου-
με την αλληλεγ-
γύη με την Ελ-
λάδα και την αν-

τίσταση στη λιτότητα στην Ελλάδα και οπου-
δήποτε αλλού. Η υπερψήφιση του πακέτου
δείχνει μια λάθος αντίληψη για το τι σημαίνει
αλληλεγγύη στην εκβιαζόμενη κυβέρνηση.

Το Die Linke δεν διαφωνεί με το δάνειο και
ειδικά με τη βοήθεια στον πληθυσμό της Ελ-
λάδας, αλλά με τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις με τις οποίες δίνεται.

Ανάσα και για τον Σόιμπλε

Κάποιοι επιχειρηματολογούν ότι η συμφω-
νία έδωσε μια ανάσα στον ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να
πετύχει καλύτερη διαπραγμάτευση το καλο-
καίρι, στη συμφωνία για νέο δάνειο. Όμως η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δε θα βρίσκεται σε
καλύτερη οικονομική κατάσταση το καλοκαί-
ρι, αφού όλα τα πλεονάσματα θα πηγαίνουν
στην αποληρωμή του χρέους. Επιπλέον, θα
πρέπει να πάρει αντιδημοφιλή μέτρα ενάντια
στα συμφέροντα των υποστηρικτών του.
Πραγματική ανάσα θα ήταν ένα δάνειο χωρίς
νεοφιλελεύθερους όρους ή ένα κούρεμα του
χρέους. Όμως η ΕΕ δεν ενδιαφέρεται για κά-
τι τέτοιο. Η συμφωνία δίνει χρόνο στην ΕΕ,
ώστε να απαλλαγεί απ’ την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ ή να σπάσει πλήρως την αντίστασή
του, πριν τις εκλογές στην Ισπανία. 

Το Die Linke δεν επιτρέπεται να παραδώ-
σει την αντιπολίτευση στη Συμφωνία στη δε-
ξιά, στο AfD και σε τμήματα του CDU και
CSU. Η κριτική τους γίνεται από σκοπιά εθνι-
κιστική, νεοφιλελεύθερη και είναι ενάντια
στην αλληλεγγύη. Εμείς τασσόμαστε κατά
της λιτότητας και υπέρ των συμφερόντων
του εργαζόμενου πληθυσμού της Ελλάδας,
της Γερμανίας και της Ευρώπης. Η Ελλάδα
είναι το πεδίο δοκιμής για τις περικοπές σε
όλη την Ευρώπη. Για το κίνημα στη Γερμανία
και την Ευρώπη είναι σημαντικό να είναι εμ-
φανής στο γερμανικό κοινοβούλιο μια αρι-
στερή εναλλακτική πρόταση στην πολιτική
της Μέρκελ.

Κινητοποίηση ενάντια
στους εκβιασμούς

Στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα κα-
θοριστική είναι η πίεση από τα κάτω και όχι η
διακηρυγμένη θέληση ή η διαπραγματευτική
ικανότητα των πολιτικών. Καθήκον του Die
Linke στη Γερμανία είναι να δυναμώσει το κί-
νημα ενάντια στους εκβιασμούς της ΕΕ και
ιδιαίτερα της γερμανικής κυβέρνησης. Γι’ αυ-
τό το λόγο είναι σημαντικό η κριτική στη συμ-
φωνία και η απαίτηση για κούρεμα του χρέ-
ους να αποκτήσουν την πιο πλατιά δημοσιό-
τητα.

Χαιρετίζουμε κάθε κινητοποίηση ενάντια
στον εκβιασμό της Ελλάδας από την ΕΕ και
την γερμανική κυβέρνηση. Το επόμενο κεν-
τρικό ραντεβού ενάντια στην λιτότητα της
Μέρκελ και της Τρόικα είναι η Μέρα Δράσης
Blockupy στις 18 Μάρτη στη Φρανκφούρτη,
στα εγκαίνια της ΕΚΤ. Και από εκεί πρέπει να
σταλεί ένα δυνατό μήνυμα αλληλεγύης στην
Ελλάδα.
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Διεθνής αλληλεγγύη για το κίνημα στην Ελλάδα
ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΪΜΠΛΕ

ΛΟΝΔΙΝΟ

Ν
τιμπέιτ ανάμεσα στον Άλεξ Καλλίνικο
από το SWP και τον Στάθη Κουβελάκη
από την Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ οργάνωσε το

περιοδικό International Socialism με θέμα «Ο
ΣΥΡΙΖΑ και η σοσιαλιστική στρατηγική» στις 25
Φλεβάρη. Ολόκληρη τη συζήτηση μπορείτε να
την βρείτε στο https://www.youtube.com/wat-
ch?v=FV2jCTBjlQ. 

O Δημήτρης Χατζηδημητρίου που ήταν εκεί
μας γράφει σχετικά:

“Η αίθουσα ήταν γεμάτη και πολλοί έπρεπε
να κάτσουν στο πάτωμα, ενώ άλλοι παρακο-
λουθούσαν από τα παράθυρα, ενώ ήταν έξω.
Όπως είπε ο Άλεξ Καλλίνικος, η ημερομηνία
επιλέχτηκε για να έχουν περάσει λίγες εβδο-
μάδες μετά που ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση.
Όπως εξελίχτηκαν τα πρόσφατα γεγονότα
όπου η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συμβιβάστηκε
στην Ευρώπη, αυτή η αντιπαράθεση έγινε ακό-
μα πιο σημαντική. 

Στο άνοιγμά του ο Καλλίνικος έδωσε έμφα-
ση στην ανάγκη για μια αντιπαράθεση πάνω
στη στρατηγική. Η τοποθέτηση ότι «ο ευρω-
παϊκός καπιταλισμός χρειάζεται να σωθεί από
τον εαυτό του» που έκανε ο Βαρουφάκης είναι
επικίνδυνα λαθεμένη. Η ατζέντα του Γιούρογ-
κρουπ είναι για να επιβάλλει λιτότητα σε όλη
την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Για τον Καλλίνι-
κο, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επιμείνει
ενάντια στην λιτότητα και τις ιδιωτικοποιήσεις,
να ελέγξει τις τράπεζες, να ενισχύσει τον κα-
τώτατο μισθό και να συγκρουστεί με την ΕΕ.

Κράτος

Ο Καλλίνικος μίλησε και για την αντιμετώπι-
ση του κράτους. Ο πυρήνας του κράτους, το
«βαθύ κράτος» όπως είναι γνωστό στην Ελλά-
δα είναι πάντα μια δύναμη για την δεξιά. Η
απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να φτιάξει συμμαχία με
τους Ανεξάρτητους Έλληνες ήταν λάθος. 

Ο Στάθης Κουβελάκης μίλησε για την ιστορι-
κή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο. Υπάρχει μια
ανάγκη να συνδυαστούν ο αγώνας της εργατι-
κής τάξης με τις 32 Γενικές Απεργίες, οι μάχες
των πλατειών με μια νέα πολιτική διάσταση και
η μάχη μέσα στο κοινοβούλιο. Από μόνες
τους, είπε, καμιά δεν είναι αρκετά δυνατή για
να πετύχει. Καταλήγοντας, ο Κουβελάκης τόνι-
σε την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει για να
εφαρμόσει το Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. 

Ο Στάθης αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα
του κράτους, εξήγησε ότι το κράτος δεν είναι
μια ουδέτερη δύναμη αλλά μια δύναμη ταξικής
κυριαρχίας και ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται να προ-
στατέψει τον εαυτό του με κάθε δυνατό μέσο
γιατί αν αποτύχει να μετασχηματίσει το κρά-
τος, το κράτος θα μετασχηματίσει το ΣΥΡΙΖΑ.
Υποστήριξε ότι ο συμβιβασμός της τελευταίας
εβδομάδας ήταν μια υποχώρηση και ήρθε σαν
αποτέλεσμα του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν προ-
ετοιμασμένος να συγκρουστεί με την ΕΕ”. 

Μετά τις παρεμβάσεις στη συζήτηση που
ακολούθησε, ο Καλλίνικος κάλεσε όσους θέ-
λουν να συμπαρασταθούν στο κίνημα στην Ελ-
λάδα, να συμμετέχουν στις αντιφασιστικές
διαδηλώσεις στις 21 Μάρτη.

Στην ψηφοφορία της Γερμανικής

Βουλής την Παρασκευή 26/2 για

την συμφωνία του Εurogroup

υπήρξαν τρείς βουλευτίνες του

Die Linke που καταψήφισαν.

Πρόκειται για τις: Κριστίνε

Μπούχολτς, Ίγκε Χέγκερ, Ούλλα

Γιέλπκε, που υποστηρίζουν το

δίκτυο Marx21. Εδώ μπορείτε να

διαβάσετε το κείμενο με το οποίο

καλούσαν όλους τους βουλευτές

της αριστεράς να καταψηφίσουν

τα νέα μέτρα. 

Η Κριστίνε Μπούχολτς

Αλληλεγγύη με την Ελλάδα σημαίνει
καταψήφιση του εκβιαστικού πακέτου
του Σόιμπλε. Η άποψη του Marx21.
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Όχι άλλοι μετανάστες νεκροί!

Σ
ύμφωνα με ρεπορτάζ της Εφημερίδας
των Συντακτών, o Μοχάμεντ Καμαρά
“παραπονέθηκε για την υγεία του και

στις 18 Φεβρουαρίου το μεσημέρι μεταφέρ-
θηκε στο Αμαλία Φλέμινγκ, όπου διαγνώστη-
κε με πολύ υψηλή τιμή σακχάρου. Νοσηλεύ-
τηκε και πέθανε δύο μέρες μετά από παθο-
λογικά αίτια. Τα ακριβή αίτια του θανάτου
αναμένεται να φανούν όταν βγουν τα αποτε-
λέσματα της νεκροψίας νεκροτομής”.

Ωστόσο ο θάνατος του Καμαρά γεννά πολ-
λά ερωτηματικά για τις συνθήκες κράτησης.
Αυτό επισημαίνει ανακοίνωση των γιατρών
της Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ-Νυστέρι: 

“Μας ζητήθηκε να απαντήσουμε σαν υγει-
ονομικοί, τι μπορεί να οδήγησε στο θάνατο
τον 21χρονο νεαρό από την Γουϊνέα που
πριν την εισαγωγή του στο νοσοκομείο βρι-
σκόταν υπό κράτηση σε αστυνομικό τμήμα,
μιας και από το περιβάλλον του έγιναν κα-

ταγγελίες για τις συνθήκες κράτησής του.
Από τις μέχρι τώρα τηλεφωνικές επικοινω-

νίες μας με συναδέλφους από το Αμαλία
Φλέμιγκ και το δικηγόρο του αδικοχαμένου
Μοχάμεντ βγαίνουν τα εξής ερωτήματα :
• Ο ασθενής προσκομίστηκε σε κωματώδη

κατάσταση στο Αμαλία Φλέμιγκ με περιπολι-
κό της αστυνομίας και όχι με ασθενοφόρο
του ΕΚΑΒ. Από πότε η αστυνομία εντελώς
ανειδίκευτη και άσχετη με την ιατρική ανα-
λαμβάνει την ευθύνη διακομιδής βαρέως πα-
σχόντων ασθενών (κώμα) από κρατητήρια σε
νοσοκομεία; Είχαν εισαγγελική εντολή;
• Στον ασθενή διαγνώστηκε άμεσα διαβη-

τική κετοξέωση. Ρωτάμε πάλι: αφού η διαβη-
τική κετοξέωση είναι επιπλοκή του σακχαρώ-

δους διαβήτη τύπου 1 (και σπάνια του τύπου
2) έπαιρνε την ινσουλίνη του στο κρατητή-
ριο;
• Ο ασθενής, λέχθηκε, ότι ένα 24ωρο πριν

τη μεταφορά του στο Αμαλία Φλέμιγκ είχε
πάει πάλι με περιπολικό στο Σισμανόγλειο
όπου έφυγε με χάπια για τη …δυσκοιλιότητα,
ενώ την άλλη μέρα για 24 ώρες βρισκόταν
σε κώμα μέσα στο κρατητήριο. Ρωτάμε: Αλη-
θεύει ότι πήγε στο Σισμανόγλειο; Και αν ναι,
του έγιναν απλές εξετάσεις αίματος τουλάχι-
στον, όπου εκεί θα φαινόταν οπωσδήποτε
διαταραχή των επιπέδων της γλυκόζης, κετό-
νες κτλ; Και φυσικά ρωτάμε: τι περίμεναν
ακριβώς 24 ώρες οι αστυνομικοί για να τον
πάνε στο Αμαλία Φλέμινγκ αν τον έβλεπαν σε

κωματώδη κατάσταση μέσα στο κρατητήριο;
Τα παραπάνω ερωτήματα πρέπει άμεσα να

βρουν επίσημη απάντηση γιατί τις τελευταίες
βδομάδες στα ρατσιστικά στρατόπεδα κρά-
τησης μεταναστών, ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓ-
ΚΕΝΤΡΩΣΗΣ δηλαδή, άνθρωποι εντελώς
άδικα χάνουν τη ζωή τους με ευθύνη του
κράτους και των ανθρωποφύλακων της
ΕΛΑΣ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ίδιες συνθή-
κες επικρατούν και στα κρατητήρια της
αστυνομίας. Δεν αρκεί μονάχα να περιμένου-
με την ιατροδικαστική απάντηση, χρειάζεται
να διερευνηθούν τα παραπάνω και ενδεχομέ-
νως ακόμα περισσότερα ερωτήματα, γιατί
ενώ όλοι οι άνθρωποι είναι στα χαρτιά ίσοι
απέναντι σε ζητήματα υγείας, στην πράξη
αποδεικνύεται με τον πιο τραγικό τρόπο ότι
αν είσαι μετανάστης ή φτωχός εργάτης η
ζωή σου δεν είναι ίδιας αξίας με τους υπό-
λοιπους».

Τ
έταρτος μετανάστης έχασε
την περασμένη εβδομάδα τη
ζωή του, μέσα σε διάστημα

ενός μήνα, θύμα της ρατσιστικής
πολιτικής που συνεχίζεται με τις
άθλιες συνθήκες κράτησης στα
αστυνομικά τμήματα και τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης. Κάθε μέρα
κράτησης σε αυτά τα κολαστήρια
βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες
ζωές. 

Νεκρός αυτή τη φορά είναι ο
Μοχάμεντ Καμαρά που πέθανε
στις 20/2/2015. Ο 21χρονος μετα-
νάστης από τη Γουινέα ήταν κρα-
τούμενος στο ΑΤ Κηφισιάς. 

Ο Μοχάμεντ Καμαρά ήρθε στην
Ελλάδα το 2012. Επιχείρησε να
φύγει από την Πάτρα αλλά κατέ-
ληξε για ένα οκτάμηνο στο στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης Κορίνθου.
Σύμφωνα με τους φίλους του έκα-
νε αίτηση για άσυλο στη Κατεχάκη
και του δόθηκε απορριπτική απάν-
τηση στα μέσα Γενάρη του 2015.
Μετά συνελήφθη στην Πεύκη στις
7 Φλεβάρη και στις 9 Φλεβάρη με-
ταφέρθηκε στα κρατητήρια του
Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς. 

Άπλετο φως

Στη μνήμη του έγινε το Σάββατο
28/2 συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στην πλατεία Αμερικής, με κάλε-
σμα της Κοινότητας Γουινέας και
της ΚΕΕΡΦΑ. Εκατοντάδες συμπα-
τριώτες του, γείτονες, αντιρατσι-

στές και αντιρατσίστριες από την
περιοχή, έδωσαν στη συγκέντρω-
ση του Σαββάτου μία πρώτη απάν-
τηση απαιτώντας να χυθεί άπλετο
φως και να τιμωρηθούν οι ένοχοι.

“Μέναμε στην ίδια πολυκατοικία
με τον Μοχάμεντ”, μας είπε η Ρο-
ζαλίδα Κατελάνου. “Τον ξέρω 2-3
χρόνια. Ήταν ένα πάρα πολύ ήσυ-
χο παιδί. Σχεδόν δεν μιλούσε. Μία
καλημέρα μόνο. Έβγαινε στο πε-
ζοδρόμιο για να βλέπει λίγο φως
γιατί το σπίτι του ήταν στο υπό-
γειο. Μου φαίνεται αδιανόητο να
πεθάνει στο κρατητήριο μόνο και
μόνο γιατί δεν έχει χαρτιά. Η αστυ-
νομία δεν έχει το δικαίωμα να κα-
κομεταχειρίζεται κανέναν άνθρω-
πο. Ούτε καν έναν εγκληματία, πό-
σο μάλλον ένα τόσο ευγενικό άν-

θρωπο που κρατούνταν γιατί δεν
έχει χαρτιά”. 

Αφού κρατήθηκε ενός λεπτού
σιγή, τον λόγο πήραν εκπρόσωποι
από τις κοινότητες Γουινέας και
Σενεγάλης, την τοπική επιτροπή
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την ΚΕΕΡΦΑ. 

“Οι αστυνομικοί άφησαν τον Μο-
χάμεντ Καμαρά να πεθάνει μέσα
στα χέρια τους”, είπε ο Λαμίλ Καμ-
πά από την Κοινότητα Γουινέας.
“Καμιά ζωή δεν αξίζει τέτοια συμ-
περιφορά. Ο Μοχάμεντ Καμαρά
δεν είναι ο πρώτος που έχει πεθά-
νει στα χέρια των αστυνομικών.
Κάθε κοινότητα στην Ελλάδα έχει
και από ένα νεκρό. Ζητάμε Δικαιο-
σύνη για όλα τα παιδιά που έχουν
πεθάνει στα χέρια της αστυνο-
μίας”. 

“Εκφράζουμε την οργή μας για
το γεγονός ότι άλλος ένας μετανά-
στης πέθανε στα χέρια του κρά-
τους”, είπε ο Θανάσης Καμπαγιάν-
νης από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. “Η κυβέρ-
νηση έδωσε υποσχέσεις ότι θα
ανοίξει διαδικασία νομιμοποίησης
για χαρτιά αλλά την ίδια στιγμή μι-
λάει για συνέχεια του κράτους.
Βλέπουμε τι σημαίνει αυτό. Είναι η
συνέχεια του παρακράτους, είναι
η συνέχεια του κάθε αστυνομικού
ο οποίος βασανίζει μετανάστες μέ-
σα στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης. 

Αυτή τη συνέχεια του παρακρά-
τους εμείς θα την τσακίσουμε. Και
δεν θα ηρεμήσουμε μέχρι να πά-
ρουν όλοι οι μετανάστες χαρτιά.
Θα παλέψουμε ενάντια στην ΕΕ

που περιβάλλεται από έναν υγρό
τάφο, από τη Λαμπεντούζα μέχρι
το Φαρμακονήσι. Ενάντια στους
αστυνομικούς που δεν σε αφήνουν
να κυκλοφορείς μόνο και μόνο για-
τί είσαι μαύρος”. 

Έγκλημα

“Είμαστε για άλλη μία φορά
μπροστά σε ένα ρατσιστικό έγκλη-
μα της αστυνομίας, που δυστυχώς
γίνεται με κυβέρνηση της αριστε-
ράς”, είπε ο Πέτρος Κωνσταντίνου
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ. “Όλα
αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ κυνηγούσε τους μετανά-
στες επειδή ήταν μαύροι και μου-
σουλμάνοι και μας έλεγαν ότι αυ-
τοί φταίνε για τη φτώχεια και την
ανεργία. Αυτοί ψηφίζανε μνημόνια
και από δίπλα στέλνανε τους φασί-
στες της Χρυσής Αυγής να μαχαι-
ρώνουν μετανάστες και η αστυνο-
μία τους έκανε το βίο αβίωτο. 

Αυτή η κατάσταση δεν έχει στα-
ματήσει με την αλλαγή της κυβέρ-
νησης. Τι περιμένουν και δεν κλεί-
νουν την Αμυγδαλέζα; Να πεθά-
νουν κι άλλοι στα χέρια βασανι-
στών αστυνομικών; Στα χέρια αυ-
τού του μηχανισμού κινδυνεύουν
ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορεί ο
κύριος Πανούσης να κάνει ότι δεν
καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να συνε-
χίζεται ο ρατσισμός σε αυτή τη
χώρα. Στις 21 Μάρτη θα ενώσουμε
τη φωνή μας με το κίνημα του
Φέργκιουσον στις ΗΠΑ, εκεί που οι
μπάτσοι δολοφόνησαν μαύρους
νεολαίους”. 

Με συνθήματα “Δικαιοσύνη για
τον Καμαρά”, “Θέλουμε χαρτιά”,
“Ποτέ ξανά φασισμός”, στη συνέ-
χεια οι συγκεντρωμένοι διαδήλω-
σαν σε γειτονιές των Πατησίων και
της Κυψέλης.  

Κατερίνα Θωίδου

Aμείλικτα ερωτήματα

Διαδήλωση στη μνήμη του Μ. Καμαρά το Σάββατο 28/2


