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Απεργούμε ενάντια στο Ασφαλιστικό
Διαδηλώνουμε στον Έβρο 23-24 Γενάρη

 σε πούλµαν-τρένο: 6932828964, 2103232871
Αναχώρηση από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Πάτρα, Ξάνθη, Βόλος, Κρήτη

KΛΕΙΣΤΕ ΘΕΣΗ
ΑναχώΑναχώρηση από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Πάτρα, Ξάνθη, Βόλος, Κρήτη

ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
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23-24 ΓΕΝΑΡΗ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ με 
συμμετοχή διεθνών 

αντιπροσωπειών
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Το διπλό μήνυμα που στέλνουν οι γιαγιάδες της Λέσβου Σελίδα 3

Φωτό Guy Smallman
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Οι γιαγιάδες της Λέσβου λένε 
Kόψτε τους φράχτες, όχι τις συντάξεις

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Ο
ι γιαγιάδες της Λέσβου που φροντί-
ζουν τα μωρά των προσφύγων έχουν
γίνει σύμβολο της μαζικής αλληλεγ-

γύης για τους κατατρεγμένους του πολέμου.
Ένα σύμβολο τόσο ισχυρό που η κυβέρνηση
προσπαθεί να το οικειοποιηθεί με κινήσεις
όπως οι εναγκαλισμοί του Μουζάλα με τη
Βανέσα Ρέντγκρεϊβ και την πρόταση να δοθεί
το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στους νησιώτες.

Ποια είναι, όμως, η πραγματική αντιμετώπι-
ση που επιφυλάσσει ο Τσίπρας και οι υπουρ-
γοί του για τις στοργικές γιαγιάδες της τά-
ξης μας;

Πρώτα απ’ όλα, χτύπημα στις συντάξεις.
Το σχέδιο για το Ασφαλιστικό που σπρώχνει
η κυβέρνηση είναι μια βίαιη προσαρμογή της
κοινωνικής ασφάλισης στην οικονομία των
μνημονίων, στην κοινωνία ενός καπιταλισμού
σε κρίση.

«Μα», θα έλεγε ο Κατρούγκαλος, «οι σημε-
ρινοί συνταξιούχοι δεν θίγονται». Αυτός ο
ισχυρισμός είναι ένα μακάβριο ανέκδοτο. Ο
θεσμός της «προσωπικής διαφοράς» που
υπόσχεται να καθιερώσει το σχέδιο, σημαίνει
ότι όταν πεθάνει η σημερινή φουρνιά των
συνταξιούχων, όλοι οι συνταξιούχοι θα παίρ-
νουν τις πετσοκομένες συντάξεις της δήθεν
προοδευτικής «μεταρρύθμισης» ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ.

Μια γνήσια εργατική μεταρρύθμιση θα ξε-

κινούσε από την παλινόρθωση των εργασια-
κών σχέσεων, των συλλογικών συμβάσεων
και των μισθών και θα προχωρούσε στην
επανασύνδεση των συντάξεων με μια ανοδι-
κή πορεία των μισθών σε ένα περιβάλλον
σταθερής και καλοπληρωμένης δουλειάς για
όλους και όλες. 

Η κυβέρνηση κάνει ακριβώς το αντίθετο.
Αφού έσκισε τις υποσχέσεις για ακύρωση
της μνημονιακής διάλυσης στα εργασιακά
και στα μισθολογικά, προσαρμόζει τις συντά-
ξεις στις συνθήκες της κρίσης: «Αφού υπάρ-
χει κόσμος που δουλεύει με 500 ευρώ, γιατί
να παίρνει κάποιος σύνταξη 1500;» 

Καμπή

Προσπαθεί να ολοκληρώσει μια επίθεση
που ξεκίνησε ο Μητσοτάκης με τον Σιούφα
πριν από 25 χρόνια και συνέχισαν ο Σημίτης
με τον Γιαννίτση και ο Καραμανλής με τον
Μαγγίνα μέχρι να φτάσουμε στην επέλαση
των Σαμαροβενιζέλων. Σε κάθε καμπή αυτών
των επιθέσεων, τα πιο οργανωμένα τμήματα
της εργατικής τάξης, αυτά που είχαν τις με-
γαλύτερες κατακτήσεις, όπως οι εργαζόμε-
νοι στις ΔΕΚΟ, μπήκαν μπροστά και υπερα-
σπίστηκαν τις συντάξεις όλων μας. Το ίδιο
πρέπει και μπορούμε να κάνουμε σήμερα.

Χέρι-χέρι με τη μαύρη αντίδραση στο
Ασφαλιστικό, όμως, πάει και η αντιδραστική

στροφή της κυβέρνησης στο προσφυγικό.
Πίσω από τις κολακίες περί Νόμπελ Ειρήνης
για τους νησιώτες, αυτό που έρχεται είναι η
Frontex και τα ΜΑΤ που θα ελέγχουν ποιος
είναι «γνήσιος αλληλέγγυος» και ποιος όχι.
Θέλουν επιστροφή στο καθεστώς όπου όποι-
ος βοηθούσε «παράνομο» μετανάστη μπο-
ρούσε να διωχθεί ποινικά ως «διακινητής».
Θέλουν να στείλουν τις γιαγιάδες της Λέ-
σβου στα σπίτια τους και να παραδώσουν τις
παραλίες στους συνοριοφύλακες των φρα-
χτών.

Στο μεταξύ, όπως καταγγέλλουν οι σύν-
τροφοί μας στην Τουρκία (δείτε σχετικά στο
σαλόνι αυτού του φύλλου της ΕΑ), στη Σμύρ-
νη αποκαλύφθηκε εργοστάσιο που προμή-
θευε ψεύτικα σωσίβια στους πρόσφυγες. Αυ-
τή είναι η φριχτή αλήθεια της συνεργασίας
της ΕΕ και του Τσίπρα με τον Ερντογάν: με
τους φράχτες και το ρατσισμό έχουν στήσει
κυριολεκτικά μια βιομηχανία θανάτου.

Γι’ αυτό θα είμαστε στους δρόμους δυο
φορές τα Σάββατα που έρχονται. Αυτό το
Σάββατο 16 Γενάρη ενάντια στο Ασφαλιστι-
κό, το άλλο Σάββατο 23 Γενάρη στον Έβρο
ενάντια στο φράχτη. Και θα κλιμακώσουμε
απεργιακά μέχρι να νικήσουμε και στα δυο
μέτωπα ακολουθώντας το παράδειγμα των
εργαζομένων στα καράβια που ξεκινούν με
48ωρη στις 20-21 Γενάρη .

Άλλα 5.760 ευρώ συγκεντρώθη-

καν τη βδομάδα που πέρασε ανε-

βάζοντας το δείκτη της οικονομι-

κής εξόρμησης της Εργατικής Αλ-

ληλεγγύης στα 86.870 ευρώ. 

Ευχαριστούμε την Ένωση Ερ-

γατοϋπαλλήλων Δήμου Αθήνας

που ενίσχυσε με 100 ευρώ καθώς

και τους Νίκο Σ., Στέφανο Λ., Μα-

ρίνο Ψ., Αμπντουλάχ Ν., Αποστό-

λη Κ., Γιάννη Τ., Ρένα Κ. και Αλέ-

ξανδρο Π. που γράφτηκαν συν-

δρομητές στην εφημερίδα και το

περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κά-

τω. Ευχαριστούμε επιλέον για τις

προσωπικές σας ενισχύσεις: από

50 ευρώ Μαρία Α., Δέσποινα Κ.,

Γιώργος Τ., Κώστας Μ., Ελένη Δ.,

Πέτρος Π. και Καίτη Κ., από 30

ευρώ Βάιος Χ. και Γιάννης Σ., από

20 ευρώ Αλίκη Λ., Γρηγόρης Δ.,

Αντώνης Κ., Κυριάκος Β., Κατερί-

να Μ., Φώτης Π. και Δήμητρα Κ.,

από 10 ευρώ Γεωργία Τ., Τασού-

λα Η., Νικόλ Μ., Σπύρος Ζ., Χα-

ρούλα Κ., Μανώλης Α., Ειρήνη Κ.,

Λάμπρος Τ. και Γιάννης Τ., από 5

ευρώ Ράνια Κ., Σμαρώ Γ., Αποστό-

λης Β., Ελπίδα Σ., Βασιλική Κ. και

Νίκος Κ. 

Νέο τεύχος
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
http://socialismfrombelow.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ
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Σ
το δρόμο κυβερνήσεων που
κατέληξαν να συγκρουστούν
με το εργατικό κίνημα και να

χάσουν επιχειρεί η κυβέρνηση Τσί-
πρα με την μεταρρύθμιση του ασφα-
λιστικού. 

Το 2001 η κυβέρνηση Σημίτη, με
υπουργό Εργασίας τον Τ. Γιαννίτση,
πατώντας και διευρύνοντας αντί-
στοιχους αντιασφαλιστικούς νόμους
της κυβέρνησης Μητσοτάκη, προ
δεκαετίας τότε, κατέβασε ένα νομο-
σχέδιο που μίλαγε για αύξηση των
ορίων ηλικίας, για μείωση των συν-
τάξεων και πάλι μέσω επανυπολογι-
σμών, πετσόκοβε τα βαρέα κι ανθυ-
γιεινά κλπ. Βασικός επικοινωνιακός
στόχος ήταν οι εργαζόμενοι στις
ΔΕΚΟ, τις τράπεζες, το δημόσιο. Η
κυβέρνηση έφαγε τα μούτρα της
αφού μετά από δυο πανεργατικές
απεργίες που βούλιαξαν τους δρό-
μους της Αθήνας ο Γιαννίτσης πα-
ραιτήθηκε και το νομοσχέδιο απο-
σύρθηκε.

Στο τέλος του 2007 ήρθε η σειρά
του Καραμανλή με υπουργό τον
Μαγγίνα να εξαπολύσουν τη δική
τους επίθεση στο ασφαλιστικό, με

κύρια αιχμή την ενοποίηση των τα-
μείων, ένα από τα βασικά μέτρα που
επιχειρεί και η σημερινή κυβέρνηση.
Σε παρόμοιο μήκος κύματος η προ-
παγάνδα. Από τον διαχωρισμό των
“ρετιρέ” και των “υπογείων”, στα
“ευγενή” και μη “ευγενή” ταμεία. Ο
τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος
Ρουσόπουλος, ισχυριζόταν ότι η
ενοποίηση των ταμείων είναι μέτρο
που θα φέρει δικαιοσύνη και ισότητα
στους όρους συνταξιοδότησης γιατί
θα πετσοκόψει τις συντάξεις των
“προνομιούχων” και θα αυξήσει τα
όρια ηλικίας τους. Η απάντηση ήταν
ένας ξεσηκωμός προοίμιο των μεγά-
λων πανεργατικών απεργιών που θα
ακολουθούσαν τα επόμενα χρόνια,
με πρώτους να σηκώνουν το γάντι οι
εργαζόμενοι των ΜΜΕ, οι μηχανικοί,
οι γιατροί, οι δικηγόροι και να κορυ-

φώνεται στις 12 Δεκέμβρη με μια γε-
νική απεργία “αλα Γιαννίτση” που
έβγαλε όλη την τάξη στο δρόμο κι
έστειλε τον Μαγγίνα στο σπίτι του. 

Ρότα

Και η διάδοχός του, Φ. Πετραλιά
που επιχείρησε να συνεχίσει στην
ίδια ρότα, ένιωσε για τα καλά τη
γεύση της πανεργατικής αντίστασης
με ανάλογου μεγέθους γενικές
απεργίες το Φλεβάρη και το Μάρτη
του 2008 και πολυήμερες απεργίες
που ακολούθησαν σε ΔΕΗ, δήμους,
τράπεζες κ.α.

Σήμερα, η κυβέρνηση Τσίπρα πα-
τώντας στη μνημονιακή καταστροφή
των προηγούμενων 5 χρόνων, επι-
χειρεί να συμπυκνώσει τις επιθέσεις
της περασμένης δεκαετίας μειώνον-
τας συντάξεις και ενοποιώντας τα

ταμεία. Παρότι όλοι/ες πλήττονται,
υποτίθεται και πάλι ότι την πληρώ-
νουν οι “προνομιούχοι” κλάδοι και
όσα ταμεία είναι σε κάπως καλύτερη
κατάσταση από τα υπόλοιπα. Όπως
το αποφύγαμε και παλιότερα, έτσι
και τώρα, κανείς δεν πρέπει να τσιμ-
πήσει στην επιχειρηματολογία του
διαχωρισμού. Η μάχη είναι οι κατα-
κτήσεις των πιο οργανωμένων και
δυνατών κομματιών της εργατικής
τάξης να διευρυνθούν σε ολόκληρη
την τάξη. Αντίθετα το τσάκισμά τους
θα είναι ζημιά και για τα πιο αδύνα-
μα κομμάτια των εργαζομένων. 

Όσο για το αναπόφευκτο των με-
ταρρυθμίσεων, η φρασεολογία των
“από πάνω” είναι γνωστή και διαχρο-
νική. “Πρέπει να πάρουμε μέτρα τώ-
ρα γιατί αύριο θα είναι αργά” έλεγε
ο Γιαννίτσης το 2001. “Αν περιμένα-
με μέχρι το τέλος του χρόνου δεν
θα μπορούμε να πληρώσουμε συν-
τάξεις” έλεγε η Γιαννάκου το '90.
Ότι με τις μεταρρυθμίσεις “διασφα-
λίζεται το ασφαλιστικό σύστημα για
τις επόμενες γενιές”, δηλώνει ο Τσί-
πρας.

Ίδια πρέπει να είναι και η απάντη-
σή μας. Όπως έγραφε η Εργατική

Αλληλεγγύη στις 25/4/01, μια μέρα
πριν την πρώτη από τις πανεργατι-
κές που τσάκισαν το νόμο Γιαννίτση:

“Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι τα
μέτρα είναι απαραίτητα για την επι-
βίωση των ταμείων για να μη βρε-
θούν οι ασφαλισμένοι και οι συνταξι-
ούχοι μπροστά σε 'δυσάρεστες κα-
ταστάσεις' σε μερικά χρόνια. Λέει
ψέματα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος
να μειωθούν έστω μια δραχμή οι
συντάξεις, να αυξηθούν έστω μια
ώρα τα όρια ηλικίας. Αντίθετα υπάρ-
χουν όλες οι δυνατότητες να αυξη-
θούν οι συντάξεις και να μειωθούν
τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
για όλους. Τα λεφτά υπάρχουν, βρί-
σκονται στα θησαυροφυλάκια των
τραπεζιτών, στις τσέπες των εργο-
δοτών, στις σπατάλες για εξοπλι-
σμούς κι αστυνομία. Είναι καιρός να
πληρώσουν όλοι αυτοί που έχουν
φάει με χρυσά κουτάλια όλα τα τε-
λευταία χρόνια, λεηλατώντας τα τα-
μεία, τις συντάξεις. 'Οι συντάξεις
μας πάνω από τα κέρδη τους', αυτό
το σύνθημα μπορούμε να κάνουμε
πράξη με τους αγώνες μας”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

... στα χνάρια Σημίτη, 
Καραμανλή και 
Σαμαροβενιζέλων

Π
ερισσότερα χρόνια δουλειάς και μικρό-
τερη σύνταξη, κατάργηση του ΕΚΑΣ,
σφαγιασμό των αναπηρικών συντάξεων

και μείωση των επικουρικών, διπλάσιες εισφο-
ρές για τους ελεύθερους επαγγελματίες και
τους αγρότες. Αυτά βαφτίζει ως μεταρρύθμι-
ση του ασφαλιστικού η κυβέρνηση, ενώ πρό-
κειται για έναν νέο Αρμαγεδώνα που δεν αφή-
νει κανένα αλώβητο.

Με στόχο την απόσυρση του κράτους από
την υποχρέωσή του να συμμετέχει στη κοινωνι-
κή ασφάλιση, εγγυάται μόνο 384 ευρώ ως κα-
τώτατη εθνική σύνταξη. Ουσιαστικά συνεχίζει
στο δρόμο της μνημονιακής μεταρρύθμισης
Λοβέρδου στο ασφαλιστικό που θα εφαρμοζό-
ταν από 2015, όπου χώριζε τη σύνταξη σε δύο
μέρη, την “εθνική” που καταβάλεται από τον
κρατικό προϋπολογισμό και την “ανταποδοτι-
κή” που προκύπτει από τα χρόνια ασφάλισης
και το μισθό του εργαζόμενου. 

Η κυβερνητική πρόταση εισάγει νέους μει-
ωμένους συντελεστές με βάση τους οποίους
θα υπολογίζονται οι συντάξεις, λαμβάνοντας
υπ'όψιν όλο τον εργάσιμο βίο και όχι την καλύ-
τερη μισθολογικά 5ετια που ισχύει σήμερα, με
αποτέλεσμα σε εποχή παρατεταμένης ανερ-
γίας και γιγάντωσης της μερικής απασχόλησης
να μην περιμένει κάποιος αξιοπρεπή συνταξη. 

Η πρόταση Κατρούγκαλου ορίζει σαν εθνική
σύνταξη τα 384 ευρώ και μειώνει τα ποσοστά
αναπλήρωσης για την ανταποδοτική, επιφέ-
ροντας μειώσεις. Ένας εργαζόμενος δηλαδή
που με 35 χρόνια ασφάλισης και μισθό την τε-
λευταία 5ετία 1500 ευρώ με το παλιό σύστημα
θα έπαιρνε σύνταξη 1040 ευρώ, με το νέο σύ-
στημα η σύνταξη μειώνεται στα 780 ευρώ. Κι
αυτά για εργαζόμενους που συμπληρώνουν 35
χρόνια ασφάλισης. Για εργαζόμενους που
έχουν πολύ λιγότερα χρόνια ασφάλισης –
πράγμα πολύ σύνηθες στις μέρες μας – ή μό-
λις το μίνιμουμ των 15 χρόνων, τα ποσοστά
αναπλήρωσης κι άρα οι συντάξεις θα είναι

ακόμα πιο μικρές. 
Ταυτόχρονα ενεργοποιεί τον κοινωνικό αυτο-

ματισμό διαχωρίζοντας παλαιούς και νέους συν-
ταξιούχους καθώς οι σημερινοί συνταξιούχοι
μεχρι το 2018 θα παίρνουν συντάξεις με το πα-
λαιό σύστημα υπολογισμού, άρα μεγαλύτερες
από εκείνους που θα καταθέσουν αίτηση συντα-
ξιοδότησης μετά την ψήφιση του νόμου. Κι αυτό
προκειμένου να μην καταβάλλει τα 2,2 δισ ευρώ
για τις μνημονιακές περικοπές των συντάξεων
που έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας ως
αντισυνταγματικές. Ωστόσο και οι νυν συνταξι-
ούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να μειώνονται
από 15% εως 30% μετά τον επανυπολογισμό
τους με τους νέους μειωμένους συντελεστές.

Την ίδια στιγμή διαλύει τα ταμεία. Ταμεία,
που φυσικά με τους κόπους και τις εισφορές
των εργαζομένων φτιάχτηκαν, τελειώνουν. Με
το πρόσχημα της ίσης μεταχείρισης όλων των

ασφαλισμένων δημιουργεί ένα υπερταμείο
υπό την ομπρέλα του ΙΚΑ όπου σε ένα κορβα-
νά πεφτουν όλα τα αποθεματικά υγειών και ελ-
λειματικών ταμείων χορηγώντας ίδιες παροχές
ανεξαρτήτως εάν κάποιοι ασφαλισμένοι εχουν
καταβάλλει υπέρογκες εισφορές για καλύτερη
συνταξιοδοτική κάλυψη. 

Εξίσωση προς τα κάτω

Ουσιαστικά τόσο με τις αλλαγές στη συντα-
ξιοδότηση όσο και με την ενοποίηση των ταμεί-
ων επιχειρεί μια “εξίσωση” προς τα κάτω προ-
σπαθώντας να στρέψει εργαζόμενους ενάντια
σε άλλους εργαζόμενους ως “προνομιούχους”,
που πρέπει να δεχτούν μειώσεις για τη “βιωσι-
μότητα” του ασφαλιστικού συστήματος. Κου-
βέντα όμως δεν γίνεται για τους πραγματικούς
υπεύθυνους των ελλειμμάτων. Για τα 12 δισ. ευ-
ρώ που χάθηκαν από το PSI, τα δομημένα ομό-

λογα και το τζογάρισμα στο χρηματιστήριο.

Πολύ γρήγορα ξεχάστηκε η εποχή Γιαννίτση
με τα 40 χρόνια δουλειάς για σύνταξη στα 62,
αφού υιοθετήθηκε από τις επόμενες κυβερνή-
σεις ως “αναγκαίο κακό” για να βουλώσει τις
τρύπες που οι ίδιες δημιουργησαν.

Έτσι φτάσαμε σήμερα ο Νάσος Αθανασίου
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφος να
θεωρεί ότι οφείλουμε μια συγγνώμη στο Σημί-
τη και το Γιαννίτση για τις τότε αντιδράσεις,
αφού έβλεπαν μακράν και το σχέδιό τους υιο-
θετήθηκε στην πορεία.

Όχι ότι οι συνέπειες της κυβερνητικής πρό-
τασης σταματάνε στα προαναφερθέντα. 

Οι συντάξεις αναπηρίας, μετατρέπονται σε
φιλοδωρήματα καθώς η εθνική σύνταξη – τα
384 ευρώ - θα δίνεται ολόκληρη μόνο στην πε-
ρίπτωση αναπηρίας άνω του 80%. Για μικρότε-
ρα ποσοστά θα δίνεται το 70% ή και το 50%
της σύνταξης. Δηλαδή, αν κάποιος ατυχής,
μείνει ανάπηρος μετά από 15 χρόνια δουλειάς,
θα λάβει επίδομα αντί σύνταξης.

Την ίδια απομείωση θα υποστεί και το ΕΚΑΣ
καθώς γίνονται αυστηρότερα τα κριτήρια χορή-
γησής του ώστε το 2019 να έχει εξαφανιστεί.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες παρά το γεγονός
ότι συμφώνησαν με την κυβέρνηση να αυξηθούν
οι εισφορές 1,5% για να "διασωθούν" οι επικου-
ρικές συντάξεις - για ποσά μέχρι 170 ευρώ εγ-
γυάται η κυβέρνηση - έχουν ξεσηκώσει θύελλα
αντιδράσεων καθώς αναγκάζονται να πληρώ-
νουν εισφορές για την κύρια σύνταξη σε κάποι-
ες περιπτώσεις ακόμη και πενταπλάσια ποσά.

Συμπερασματικά άλλη μια παρέμβαση στο
ασφαλιστικό βαφτίζεται μεταρρύθμιση χωρίς
να λύνει το γόρδιο δεσμό της βιωσιμότητάς
του, αφού απουσιάζουν οι προτάσεις για νέους
πόρους χρηματοδότησης, πειθαρχεί στη λογι-
κή του δημοσιονομικού οφέλους όπως επιβάλ-
λουν οι δανειστές και κινείται στην πεπατημένη
πρακτική της συμπίεσης προς τα κάτω.

Άννα Κωνσταντακάκη

Μια βάρβαρη επίθεση...

12/12/07 Απεργία ενάντια στο ασφαλιστικό Μαγγίνα



13 Γενάρη 2016, Νο 1206τις συντάξεις και τα ταμεία εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

OΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ

Σε απεργιακή κλιμάκωση για να σταματήσουμε τη διά-
λυση της κοινωνικής ασφάλισης καλεί ο Συντονισμός
ενάντια στα Μνημόνια. Σε ανακοίνωσή του που έχει ξεκινή-
σει να διακινείται στους χώρους δουλειάς αναφέρει: 

«Οι εργαζόμενοι τους τελευταίους μήνες απέδειξαν ότι
δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν τις επιθέσεις του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Φάνηκε στις πανεργατικές απεργίες στις 12 Νοέμβρη
και 3 Δεκέμβρη, φάνηκε στο κίνημα των πεντάμηνων των
δήμων, φάνηκε στις κινητοποιήσεις των νοσοκομείων, στην
απεργία των ναυτεργατών και των λιμενεργατών, στις δεκά-
δες μικρές και μεγάλες απεργίες στους χώρους δουλειάς. 

Αυτή είναι η δύναμη που μπορεί να σταματήσει την νέα
επίθεση. Με ένα απεργιακό κύμα που δεν θα περιοριστεί
μονάχα σε μια απεργία τις ημέρες που θα ψηφίζεται στη
βουλή το νομοσχέδιο - έκτρωμα για το ασφαλιστικό, αλλά
θα ξεκινήσει από τώρα. Κάθε κλάδος, κάθε σωματείο, ξεκι-
νάει από τώρα το απεργιακό του πρόγραμμα, με απεργίες
καταλήψεις κινητοποιήσεις, για να δημιουργήσουμε ένα
απεργιακό ποτάμι που δεν θα επιτρέψει καν στην κυβέρνη-
ση του Τσίπρα να καταθέσει το νομοσχέδιο για το ασφαλι-
στικό, πόσο μάλλον να το ψηφίσει. 

Ρυάκια

Ήδη οι εργαζόμενοι στο ΝΑΤ έχουν ξεκινήσει 48ωρες
επαναλαμβανόμενες απεργίες, ενάντια στη διάλυση του
Ταμείου τους, και μπαίνουν και οι ναυτεργάτες στον αγώ-
να. Οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ κινητοποιούνται καθημερινά,
οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ ετοιμάζονται για απεργίες, οι δι-
κηγόροι ξεκινάνε αποχή διαρκείας. 

Όλα αυτά τα ρυάκια χρειάζεται να ενωθούν σε ένα με-
γάλο απεργιακό ποτάμι. Προτείνουμε σε όλα τα συνδικάτα
να αποφασίσουν ένα πρόγραμμα με απεργιακή κλιμάκω-
ση. Με 48ωρη απεργία στις 20 και 21 Γενάρη, τριήμερη
απεργία 27, 28, και 29 Γενάρη και απεργία διαρκείας ξεκι-
νώντας από τις 2 Φλεβάρη που θα πηγαίνει για ψήφιση
στη βουλή το ασφαλιστικό. 

Ξεσηκώνουμε από τώρα όλους τους χώρους δουλειάς.
Με συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, ενημερώνουμε όλους
τους συναδέλφους. Παίρνουμε αποφάσεις για απεργιακές
κινητοποιήσεις διαρκείας και απαιτούμε από τις συνδικαλι-
στικές ηγεσίες να κλιμακώσουν από τώρα τις απεργίες και
όχι να περιμένουν τις ημέρες ψήφισης του νομοσχεδίου.
Συγκροτούμε σε κάθε χώρο δουλειάς επιτροπές αγώνα
και συντονιζόμαστε για να επιβάλλουμε την υλοποίηση αυ-
τής της προοπτικής».

Τα παραπάνω είναι το αποτέλεσμα της σύσκεψης του
Συντονισμού που έγινε στις 5/1 στο Εργατικό Κέντρο Αθή-
νας. Συμμετείχαν εργαζόμενοι και συνδικαλιστές από το
ΜΕΤΡΟ, το Τραμ, τις Ταχυμεταφορές, τους Λιθογράφους,
τη Γ’ ΕΛΜΕ, τους πενταμηνίτες του Δήμου Καλλιθέας, τα
υπουργεία Πολιτισμού και Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
σης, την ιδιωτική υγεία και τον Συντονισμό Συνταξιούχων. 

Έγινε πλούσια συζήτηση, ενώ στο τέλος αποφασίστηκε
ότι ο Συντονισμός θα κυκλοφορήσει αφίσα και προκήρυξη
για την επίθεση στο Ασφαλιστικό, ενώ θα γίνουν εξορμή-
σεις και περιοδείες στους εργατικούς χώρους.
•�Την Πέμπτη 14/1 θα γίνει σύσκεψη συντονισμού πρω-

τοβάθμιων σωματείων στο Εργατικό Κέντρο Χανίων στις
7:30μμ 

Εμπρός για
απεργιακή 
κλιμάκωση

Π
ανεργατικά συλλαλητήρια ενάντια
στη διάλυση του ασφαλιστικού
καλούν τα συνδικάτα το Σάββατο

16 Γενάρη. Συλλαλητήρια θα γίνουν στην
Αθήνα, στην πλατεία Ομόνοιας, και στο
Ηράκλειο, στην πλατεία Ελευθερίας, στις
12 το μεσημέρι. Προσπάθεια να οργανω-
θεί αντίστοιχο συλλαλητήριο την ίδια μέ-
ρα θα κάνουν οι Παρεμβάσεις στη Θεσ-
σαλονίκη αφού η ΕΔΟΘ κάλεσε για δια-
δήλωση στις 30/1. 

Η ΑΔΕΔΥ θα ανακοινώσει μέχρι το τέ-
λος της εβδομάδας την ημερομηνία της
24ωρης απεργίας που έχει προαναγγείλει,
ενώ η ΓΣΕΕ έχει Γενικό Συμβούλιο στις 15
Γενάρη όπου θα γίνει η ίδια συζήτηση. 

Τη Δευτέρα 11 Γενάρη η ΑΔΕΔΥ οργά-
νωσε σύσκεψη με τις Ομοσπονδίες και τα
πρωτοβάθμια σωματεία της στο ξενοδο-
χείο Αμαλία για να συζητήσει τον αγωνι-
στικό της προγραμματισμό. Στη σύσκεψη
κατατέθηκαν προτάσεις άμεσης κλιμάκω-
σης χωρίς αναμονή για τις κινήσεις της
κυβέρνησης.

Ο Χρίστος Αργύρης από το ΔΣ του σω-
ματείου εργαζόμενων του νοσοκομείου
Γεννηματά εξήγησε ότι η κυβέρνηση επι-
χειρεί να μπερδέψει την εργατική τάξη με
τα ψέματά της γύρω από το ασφαλιστικό,
αλλά οι συνδικαλιστικές ηγεσίες δεν πρέ-
πει να υποτιμούν τον κόσμο βάζοντας στά-
δια στους αγώνες. «Να μην λέμε πρώτα να
διαβάσουμε, μετά να εξηγήσουμε γιατί ο
κόσμος δεν καταλαβαίνει» είπε χαρακτηρι-
στικά και χρησιμοποίησε το παράδειγμα
του καλοκαιριού όταν όλη η αστική τάξη
και τα παπαγαλάκια της είχαν πέσει πάνω
στους εργαζόμενους για να ψηφίσει Ναι
στο δημοψήφισμα όμως το αποτέλεσμα
ήταν το σαρωτικό 62% ΟΧΙ. Τόνισε ότι το
ζήτημα είναι ο σχεδιασμός που βάζουν τα
συνδικάτα να οδηγεί στη σύγκρουση με
την κυβέρνηση και το κουαρτέτο. Πρότει-
νε ότι το απεργιακό κύμα πρέπει να ξεκι-
νήσει από τώρα με 48ωρη απεργια στις
20-21 Γενάρη, κλιμάκωση με τριήμερη
στις 26 έως 28 Γενάρη και απεργία διαρ-
κείας αν τολμήσει η κυβέρνηση να κατα-
θέσει το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό. 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο

Παύλος Αντωνόπουλος, καθηγητής από
τις Παρεμβάσεις. Τόνισε ότι χρειάζεται
συντονισμός δημόσιου και ιδιωτικού το-
μέα, συνεννόηση με τους αγρότες που
και αυτοί βγαίνουν στους δρόμους και
κλιμάκωση με απεργίες με διάρκεια, κι
όχι μόνο μια απεργία διαμαρτυρίας την
ημέρα ψήφισης. Χρήσιμο ήταν το παρά-
δειγμα που χρησιμοποίησε, για το πώς
οργανώθηκε η τελευταία απεργία διαρ-
κείας των καθηγητών το 2013. 

“Να μην τολμήσει”

Ο Κώστας Πίττας, γραμματέας της
Ομοσπονδίας τ. ΥΠΑΝ (τομείς Βιομηχα-
νίας, Ενέργειας, Έρευνας) τόνισε ότι η κυ-
βέρνηση πρέπει να πάρει το μήνυμα «να
μην τολμήσει να καταθέσει το νομοσχέ-
διο». Αυτός πρέπει να είναι ο κοινός στό-
χος του εργατικού κινήματος, για αυτό
χρειάζεται οργάνωση από τώρα με μαζική
συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 16/1
και απεργιακή κλιμάκωση στη συνέχεια. 

Πολλές ήταν οι τοποθετήσεις που απο-
δομούσαν τα ψέματα της κυβέρνησης
όσον αφορά το προσχέδιο νόμου που
έχει διαρρεύσει. Ο Ηλίας Σιώρας από το
ΠΑΜΕ και από το σωματείο του Ευαγγε-
λισμού ανέφερε «ασφάλιση δεν είναι μό-
νο η σύνταξη είναι και η υγεία και οι συν-
θήκες εργασίας» και έδωσε την εικόνα
πως τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει με πεν-
ταμηνίτες εργαζόμενους αντί να προσλη-
φθούν μόνιμοι παρά τις τεράστιες ελλεί-
ψεις που υπάρχουν. Ο Γρηγόρης Καλο-
μοίρης από το ΜΕΤΑ και την Εκτελεστική
Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ενημέρωσε ότι η
Συνομοσπονδία ετοιμάζει ένα αναλυτικό

κείμενο που θα απαντάει στην κυβερνητι-
κή προπαγάνδα, ενώ τόνισε ότι χρειάζον-
ται πολύμορφες κινητοποιήσεις. 

Ο Παναγιώτης Μούζιος, πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Μηχανικών του Δημοσίου
είπε ότι το ασφαλιστικό χτυπάει όλους
τους κλάδους των επιστημόνων και ενη-
μέρωσε πως θα δημιουργηθεί Συντονιστι-
κό Αγώνα όσων καλύπτονται από το
ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητων Απα-
σχολούμενων, καλύπτονται μηχανικοί,
γιατροί, δικηγόροι κ.ά). Πρότεινε επίσης
να μπλοκαριστεί η συμμετοχή όλων στις
διάφορες Επιτροπές που συμμετέχουν. 

Ο Χρήστος Βαγενάς από την Ομοσπον-
δία Ασφαλιστικών Ταμείων εξήγησε ότι
αλλάζει ο χαρακτήρας της ασφάλισης και
ότι σπρώχνουν τους εργαζόμενους προς
την ιδιωτική ασφάλιση. Ενημέρωσε ότι
μαζί με την Ομοσπονδία εργαζόμενων
του ΙΚΑ θα πάρουν απόφαση για στάση
εργασίας και κινητοποίηση την επόμενη
εβδομάδα, εκτός από τη συμμετοχή τους
στις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ. 

Η Ελένη Ζωγραφάκη, πρόεδρος της ΟΛ-
ΜΕ ανέφερε ότι αν περάσει αυτό το ασφα-
λιστικό θα υπάρξουν δομικές αλλαγές που
δεν θα μπορούν εύκολα να αλλάξουν και
ενημέρωσε ότι την Τετάρτη 13 Γενάρη θα
γίνει σύσκεψη των ΕΛΜΕ της Αττικής για
να συντονίσουν τη δράση τους.

Ο Μάριος Κρητικός, μέλος του Γενικού
Συμβουλίου επισήμανε ότι η ΑΔΕΔΥ πρέ-
πει άμεσα να συγκεκριμενοποιήσει την
ημερομηνία της απεργίας κι όχι να υπάρ-
χει ασάφεια πάνω στο πρόγραμμα των κι-
νητοποιήσεων.

Νεκτάριος Δαργάκης

Συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας ενάντια στη διάλυση του ασφαλιστικού
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8/1. Στη συνέχεια οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ κατευ-
θύνθηκαν με πορεία στο Μαξίμου όπου το ίδιο πρωί είχαν κάνει παρέμβαση με πανό
και προκηρύξεις. 

Στα Λουλουδάδικα η Αστυνομία είχε κάνει μπλόκο με κλούβες κι όταν οι διαδηλω-
τές επιχείρησαν να περάσουν από το πεζοδρόμιο δέχτηκαν σφοδρή επίθεση με
γκλομπ, δακρυγόνα και ξύλο. Η επίθεση των ΜΑΤ ήταν ιδιαίτερα βίαιη αφού από
βίντεο που κυκλοφορούν μπορεί κανείς να δει να σέρνουν στην άσφαλτο συνταξι-
ούχους διαδηλωτές. Την επίθεση κατήγγειλαν με ανακοινώσεις τους τόσο ο Συντο-
νισμός ενάντια στα Μνημόνια όσο και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Μαζική ήταν η σύσκεψη της ΑΔΕΔΥ στις 11 Γενάρη
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Συγκέντρωση έγινε την
Παρασκευή 8/1 στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας την
ώρα που υπήρχε η εκδίκα-
ση της προσφυγής κατά
της συμφωνίας ιδιωτικοποί-
ησης των κρατικών αερο-
δρομίων, ενώ η Ομοσπον-
δία Συλλόγων Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας είχε
κηρύξει 24ωρη απεργία. Η
Ολομέλεια του ΣτΕ θα ανα-
κοινώσει την απόφασή της
το επόμενο διάστημα.

Στην προσφυγή έχουν
προχωρήσει η Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων, ο Δήμος Χα-
νίων, η Περιφέρεια Χανίων,
η Ομοσπονδία Συλλόγων
Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο-
πορίας και άλλοι.

Στη συγκέντρωση με πα-
νό βρέθηκε και η Πρωτο-
βουλία Πολιτών για την Κα-
τάργηση του ΤΑΙΠΕΔ. Η
Ελένη Πορτάλιου δήλωσε
στην ΕΑ: «Προσπαθούμε να
αποκρούσουμε το έγκλημα
της υφαρπαγής της δημό-
σιας περιουσίας. Αν το κρά-
τος χάσει τη δημόσια περι-
ουσία του, τότε γίνεται κρά-
τος-προτεκτοράτο διότι δεν
μπορεί να ρυθμίσει την πα-
ραγωγή της χώρας και την
παραγωγική ανασυγκρότη-
ση. Μέσα από αυτή την
υφαρπαγή θίγονται άμεσα
κοινωνικά και ανθρώπινα δι-
καιώματα των Ελλήνων πο-
λιτών και αυτών που κατοι-
κούν στην χώρα ανεξάρτη-
τα από το αν έχουν ιθαγέ-
νεια, των μεταναστών. Το
θέμα με τα αεροδρόμια εί-
ναι ότι παραδίδονται στο
γερμανικό κεφάλαιο, στην
εταιρία Fraport που είναι
μέρος της Lufthansa. Μια
μικρή συμμετοχή έχει και η
ελληνική εταιρία Κοπελού-
ζου. Εκτός από όλα τα άλλα
είναι ένα οικονομικό σκάν-
δαλο. Φέρεται ότι η Fraport
θα δώσει 1,2 εκατομμύρια,
αλλά το ποσό είναι 700 χι-
λιάδες γιατί χάνεται ένα πο-
σό της τάξης των 500 χιλιά-
δων που είχαν πάρει το αε-
ροδρόμιο των Χανιών και
της Θεσσαλονίκης από το
ΕΣΠΑ που πρέπει το κρά-
τος να επιστρέψει. Άρα με
700 χιλιάδες ευρώ παραδί-
δονται 14 αεροδρόμια».

Όλοι οι κλάδοι ξεσηκώνονται απέναντι
στη διάλυση του ασφαλιστικού. Σε αποχή
από τα καθήκοντά τους βρίσκονται οι δι-
κηγόροι από την Τρίτη 12 Ιανουαρίου μέ-
χρι και την Πέμπτη 14/1, διαμαρτυρόμενοι
για το νέο ασφαλιστικό. Την Πέμπτη επί-
σης θα πραγματοποιήσουν παν-δικηγορι-
κό συλλαλητήριο που θα ξεκινήσει στις 12
το μεσημέρι από τα γραφεία του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Αθήνας (Ακαδημίας 60).

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι το
ασφαλιστικό «οδηγεί αναπόδραστα στην
οικονομική και επαγγελματική εξόντωση
της συντριπτικής πλειονότητας του δικη-
γορικού κόσμου».

Την ίδια μέρα η Συντονιστική Επιτροπή
των Δικηγορικών Συλλόγων αναμένεται να ει-
σηγηθεί στην Ολομέλεια που συνεδριάζει εκ
νέου την επ’ αόριστον συνέχιση της αποχής.

Συνάντηση

Τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση επιστημονικών φορέ-
ων στα γραφεία του ΔΣΑ (Ολομέλεια Δικη-
γορικών Συλλόγων Ελλάδος, ΤΕΕ, Πανελ-
λήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος
Φαρμακευτικός Σύλλογος, Ελληνική Οδον-
τιατρική Ομοσπονδία, Συμβολαιογραφικοί
Σύλλογοι, Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμε-
λητών, Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλο-
γος, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθερα-
πευτών) όπου συζητήθηκαν οι επιπτώσεις
του νέου ασφαλιστικού και συμφωνήθηκε
ο συντονισμός των δράσεων. Νέα συνάν-
τηση θα γίνει την Παρασκευή 16/1.

Σε καθημερινές στάσεις εργασίας έχουν
προχωρήσει και οι δικαστικοί υπάλληλοι.
Από τη Δευτέρα 11 έως και την Παρασκευή
15/1 κάθε μέρα κάνουν δίωρες διακοπές των
συνεδριάσεων των ακροατηρίων και απέχουν
από όλες τις εργασίες στις δικαστικές υπη-
ρεσίες πανελλαδικά. Ταυτόχρονα, οργανώ-
νουν συνελεύσεις και παραστάσεις διαμαρ-
τυρίας την ώρα των στάσεων εργασίας.

Στην απεργιακή ανακοίνωσή τους ανα-
φέρουν: «Καλούμε την Κυβέρνηση να προ-
χωρήσει άμεσα στην υλοποίηση της εξαγ-
γελίας για πρόσληψη 690 νέων υπαλλή-
λων με διαφανείς, αξιοκρατικές και σύντο-
μες διαδικασίες, που πάντως δεν αντιμε-
τωπίζει τα τεράστια και οξυμένα προβλή-
ματα σε προσωπικό (3.200 κενές οργανι-
κές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων).

Επίσης, σας θυμίζουμε την απόφαση του
συνεδρίου για τη μη συμμετοχή μας σε δια-
δικασίες πλειστηριασμών σε βάρος της
πρώτης κατοικίας των συμπολιτών μας. Κα-
ταγγέλλουμε την Κυβέρνηση για την από-
φαση να ξηλώσει ό,τι έχει απομείνει από
συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώμα-
τα (αύξηση εισφορών, ορίων ηλικίας και
μείωσης συντάξεων)».

Σ
υγκέντρωση στο υπουργείο
Εργασίας καλούν την Παρα-
σκευή 15/1, στις 11πμ, οι αγω-

νιζόμενοι εργαζόμενοι στα 5μηνα, που συνεχίζουν
τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δι-
καιώματα.

Σε συνέλευσή του συντονιστικού που συνεδρίασε
στις 4/1 στο ΕΚΑ, αποφασίστηκαν σειρά δράσεων
και κινητοποιήσεων για τον Γενάρη σε συνδυασμό με
τις κινητοποιήσεις - για την μητέρα των μαχών όπως
τη χαρακτηρίζουν - το ασφαλιστικό.

Η μάχη των 5μηνιτών συνεχίζεται την ώρα που χι-
λιάδες από αυτούς που δούλευαν σε υπηρεσίες δή-
μων απολύονται, αλλά και νέες φουρνιές 5μηνων ερ-
γαζομένων προσλαμβάνονται σε νοσοκομεία κι άλ-
λους οργανισμούς του δημοσίου.

Η διεύρυνση του κινήματος με αυτούς που τώρα
μπαίνουν στην επισφαλή εργασία είναι κάτι που απα-
σχόλησε ιδιαίτερα τόσο τη συνέλευση του συντονιστι-
κού, που μέχρι τώρα συσπειρώνει κυρίως εργαζόμε-
νους στους δήμους, όσο και αγωνιστές κι αγωνίστριες
που εδώ και καιρό δίνουν τη μάχη στα νοσοκομεία.

“Στο Γ.Ν.Γεννηματάς έχουν έρθει 30 νέοι συνάδελ-

φοι 5μηνίτες” τονίζει στην Ε.Α ο Χρί-
στος Αργύρης, μέλος του Δ.Σ των
εργαζομένων στο νοσοκομείο και

του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια. “Ήδη εδώ
και μήνες είναι σε εξέλιξη το κίνημα των 5μηνων από
τους δήμους και η προσπάθεια που κάναμε από την
πλευρά του Συντονισμού είναι να συνδεθούν οι 5μη-
νίτες με τους μόνιμους εργαζόμενους και τα σωμα-
τεία, για να συγκροτηθεί ένα ενιαίο και δυνατό κίνη-
μα που να βάλει στοπ στις απολύσεις και την επι-
σφαλή εργασία. Στο Ε.Σ.Υ προσλαμβάνουν τώρα
19.000 5μηνίτες για να μπαλώσουν τρύπες. Τα δημό-
σια νοσοκομεία όμως έχουν τεράστια κενά που δεν
καλύπτονται με μπαλώματα. Πρέπει από τώρα να εν-
τάξουμε αυτούς τους νέους συναδέλφους στις συνε-
λεύσεις των σωματείων, στις απεργίες και τις κινητο-
ποιήσεις που ανοίγουν – ειδικά τώρα με το ασφαλι-
στικό – για να απαιτήσουμε όλοι μαζί μόνιμη δουλειά
και προσλήψεις τώρα. Ήδη στο Γεννηματάς, ζητήσα-
με από το γραφείο προσωπικού να μας πουν πόσοι
και ποιοί είναι οι νέοι αυτοί συνάδελφοι, για να τους
βρούμε, να μιλήσουμε και να τους εντάξουμε στον
αγώνα και τις διαδικασίες του σωματείου”.

Στις 21/12/2015 πραγματοποι-
ήθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ του
Νομικού Προσώπου “Οργανισμός
Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη-
λεγγύης Δήμου Βριλησσίων”
(ΟΚΠΑ). Θέμα της συνεδρίασης η
«Λήψη απόφασης για την ίδρυση
Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παι-
διού και Οικογένειας σε συνεργα-
σία με τον Κοινωνικό Φορέα
ΚΣΔΕΟ. «ΕΔΡΑ».

Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο Δή-
μος Βριλησσίων αποφασίζει την
ίδρυση του κέντρου διότι η Κοι-
νωνική Υπηρεσία του ΟΚΠΑ, έχει
γίνει δέκτης ολοένα αυξανόμε-
νων αιτημάτων για ψυχολογική
υποστήριξη παιδιών και εφήβων
που αντιμετωπίζουν μαθησιακές
δυσκολίες αλλά και υποστήριξης
των οικογενειών τους. Επί της ου-
σίας, όπως προκύπτει από το
συμφωνητικό, ο Δήμος Βριλησ-
σίων λειτουργεί ως εταίρος μιας

μη κερδοσκοπικής επιχείρησης, η
οποία αμείβεται για τις υπηρεσίες
της όπως οποιοσδήποτε ιδιώτης
μέσω των ασφαλιστικών ταμείων.

Κατευθύνει δηλαδή «πελατεία»
προς τη συγκεκριμένη δομή. Άλ-
λο ένα πολύ βασικό σημείο είναι
ότι ο ΟΚΠΑ αναλαμβάνει μέρος
του κόστους λειτουργίας αυτής
της δομής! Από την άλλη μεριά η
«ΕΔΡΑ» έχει τη δυνατότητα να
παρέχει προσωπικό στο δήμο, να
υποκαθιστά δηλαδή αμιγώς δη-
μοτικές δομές, εφόσον αυτό κρι-
θεί αναγκαίο. Ουσιαστικά ανοίγει
ένα παράθυρο για την έμμεση
ιδιωτικοποίηση λειτουργικών δο-
μών του Δήμου. 

Διαβάζοντας κανείς τη σύμβα-
ση αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν
πολλά κενά και δεν καθορίζονται

πλήρως πολύ σημαντικά ζητήμα-
τα που αφορούν τη συνεργασία
των δυο μερών.

Στη συνεδρίαση ήμασταν πα-
ρόντες το ΔΣ του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων, πολλοί εργαζόμενοι
που με την καθοριστική  παρέμ-
βασή μας πετύχαμε να μην ψηφι-
σθεί το θέμα και να μη περάσουν
τα σχέδια για την ιδιωτικοποίηση.
Σημαντική και καθοριστική υπήρ-
ξε η παρέμβαση τοπικών φορέ-
ων, οι οποίοι με τις ανακοινώσεις
και τοποθετήσεις τους βοήθησαν
στην εμπόδιση της υλοποίησης
αυτού του προγράμματος.

Κερδίσαμε μια μάχη. Ο αγώνας
μας συνεχίζεται. Σε τέτοιου εί-
δους σχέδια θα μας βρίσκουν
πάντα μπροστά τους.

Ρεοζήλη Σουντουλίδου
μέλος ΔΣ του Συλλόγου 

εργαζόμενων 
του Δήμου Βριλησσίων

Aναβλήθηκε η δίκη του Δημήτρη Καμαρινόπουλου,
πρώην προέδρου της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ρα-
διοφωνίας που έχει μηνυθεί από την εργοδοσία του ρα-
διοσταθμού Flash 96.

Το ΔΣ της ΕΤΕΡ κυκλοφόρησε ευχαριστήρια ανακοίνω-
ση που αναφέρει: «ευχαριστούμε όλους τους Εργαζόμε-
νους, τους Ανέργους, την Συνομοσπονδία, τις Ομοσπον-
δίες, τα Εργατικά Κέντρα, τις Ενώσεις, τα Σωματεία και
τις Συλλογικότητες που βρέθηκαν στο πλευρό μας στην
δύσκολη διαδικασία της ποινικής δίωξης του πρώην Προ-
έδρου μας Δημήτρη Καμαρινόπουλου από την εργοδοσία
του ραδιοσταθμού Flash 96. Ήταν όντως μεγάλη και η
παρουσία κόσμου έξω από το δικαστήριο, αλλά και η στή-
ριξη μέσω ανακοινώσεων και παρεμβάσεων στον τύπο.

Η δίκη ανεβλήθη. Θα είμαστε πάλι όπου χρειαστεί, δίπλα
σε κάθε εργαζόμενο, άνεργο, ή επισφαλώς εργαζόμενο. Η
ποινικοποίηση του συνδικαλισμού πρέπει να σταματήσει. Κα-
νένας μόνος του απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία».

Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση
έξω από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο
"Ευγενίδειο Θεραπευτήριο" προχώρησαν
οι εργαζόμενοι την Δευτέρα 11/01/2016. 

Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται ότι η δι-
οίκηση του Ευγενίδειου η οποία διορίζεται
από την πρυτανεία του ΕΚΠΑ προσπαθεί
να επιφέρει μειώσεις 25% στους μισθούς
ενώ οφείλονται και δεδουλευμένα 5 μη-
νών.

Το Ευγενίδειο είναι θύμα των δραματι-
κών περικοπών στην παιδεία (πανεπιστη-
μιακό ίδρυμα) και στην υγεία που προκά-
λεσαν οι πολιτικές των μνημονίων την τε-
λευταία 5ετία.

Κ.Π.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
5MHNA

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ

Δικηγόροι 
και δικαστικοί
υπάλληλοι

Εμπρός για απεργιακό κύμα ενάντια   στο Ασφαλιστικό-σφαγείο
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Σ
ε στάσεις εργασίας, συγκεντρώσεις και άλλες δράσεις
προχωρούν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομι-
κών και τα σωματεία της. Οι εργαζόμενοι του σιδηρο-

δρόμου παλεύουν ενάντια στις επιχειρούμενες ιδιωτικοποι-
ήσεις των εταιρειών ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ, απαιτούν προσ-
λήψεις και Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καταγγέλλουν την
ανυπαρξία τροχαίου υλικού που οδηγεί στον περιορισμό του
μεταφορικού έργου και δηλώνουν ότι θα συμμετέχουν στη
μεγάλη μάχη ενάντια στη διάλυση του ασφαλιστικού.

Το πρόγραμμα των στάσεων εργασίας έχει ως εξής: την
Τρίτη 12/1, την Τρίτη 19/1, την Τετάρτη 20/1 και την Πέμπτη
21/1 τα τρένα θα παραμείνουν ακινητοποιημένα κατά τις
ώρες 5πμ έως 8πμ, 1μμ έως 4μμ και 9μμ έως τα μεσάνυχτα.

Δράσεις
Επίσης, την Πέμπτη 14 Γενάρη θα γίνει στάση από τις 12 το

μεσημέρι έως τις 3μμ και συγκέντρωση στο υπουργείο Μετα-
φορών στις 12.30μμ. Ο Τάκης Τερζόγλου από το ΔΣ της ΠΟΣ
μας δήλωσε: «Έχουμε ξεκινήσει μια σειρά από δράσεις για να
αντιπαλέψουμε τις ιδιωτικοποιήσεις των εταιρειών ΤΡΑΙΝΟΣΕ
και ΕΕΣΣΤΥ, καθώς και να δείξουμε την αντίθεσή μας στο
ασφαλιστικό που έρχεται να διαλύσει όσα δικαιώματα μας εί-
χαν απομείνει. Την Πέμπτη 14 Γενάρη θα είμαστε στο υπουρ-
γείο Μεταφορών στο Πεντάγωνο όπου έχουμε καλέσει όλους
τους σιδηροδρομικούς. Μέχρι τώρα ο κύριος Σπίρτζης δεν
έχει δεχτεί να συνομιλήσει με τους αντιπροσώπους της Ομο-
σπονδίας. Όλες αυτές τις μέρες πραγματοποιούμε συγκεν-
τρώσεις ενημέρωσης στους σταθμούς για να ενημερώσουμε
τους συναδέλφους και να έχουμε μαζική συμμετοχή στις στά-
σεις εργασίας και στη συγκέντρωση στο υπουργείο».

Tην Παρασκευή 8 Γενάρη η ΠΟΣ μαζί με συνδικαλιστές
από τα σωματεία διέκοψαν τη συνεδρίαση του ΔΣ της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ όπου επρόκειτο να συζητηθεί το ζήτημα των διεταιρι-
κών συμβάσεων, οι οποίες επιταχύνουν τις διαδικασίες πώλη-
σης των εταιρειών. Τελικά μετά από την παρέμβαση των ερ-
γαζόμενων αποφασίστηκε από το ΔΣ το ζήτημα να μεταφερ-
θεί στη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ καθώς αυτό ξεπερνά τις αρμο-
διότητες του ΔΣ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπως ειπώθηκε χαρακτηρι-
στικά.  

«Με το ασφαλιστικό θέλουν να τελειώσουν και τους δημοσιο-
γράφους» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ.

Επισημαίνει ακόμα ότι οι δημοσιογράφοι: «Χάνουν δύο μι-
σθούς το χρόνο (Δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και άδεια) που
μένουν στο συρτάρι του εκδότη. Χάνουν το δικαίωμα της απο-
ζημίωσης λόγω απόλυσης. Χάνουν την προστασία από τις ομα-
δικές απολύσεις. Χάνουν το όποιο δικαίωμα επιδόματος ανερ-
γίας ή επίσχεσης. Χάνουν το δικαίωμα για επίδομα αφερεγγυό-
τητας, που χορηγείται λόγω πτώχευσης ή άλλης έκτακτης κα-
τάστασης του εργοδότη. Χάνουν το δικαίωμα να ασκήσουν επί-
σχεση σε περίπτωση μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών.
Χάνουν το δικαίωμα απαίτησης σε περίπτωση υπαγωγής της
επιχείρησης στο άρθρο 99 ή αίτηση πτώχευσης.

Ως αυτοαπασχολούμενοι
Με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, οι δημοσιογράφοι που είναι

ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τον ΕΔΟΕΑΠ ως μισθωτοί,
εντάσσονται στο νέο φορέα ως αυτοαπασχολούμενοι!

Αυτό σημαίνει ότι: Οι δημοσιογράφοι με αυτό τον τρόπο χάνουν
τη δημοσιογραφική τους ιδιότητα, διότι καταργείται η σχέση που
προβλέπει η ΣΣΕ με τον εργοδότη με κατοχυρωμένο, όμως, τον
κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας, που διασφαλίζει την ανε-
ξαρτησία του συντάκτη. Καταργεί το συνδικαλιστικό δικαίωμα και
τις δημοσιογραφικές Ενώσεις. Οδηγεί σε πλήρη χειραγώγηση της
ενημέρωσης, καθώς ο αυτοαπασχολούμενος, με το νομοσχέδιο,
υποχρεώνεται σε εμπορική σχέση και συναλλαγή με τους εκδότες
και τους καναλάρχες και με τον τρόπο αυτό η είδηση γίνεται εμ-
πόρευμα, που μόνο την ελευθερία της έκφρασης δεν υπηρετεί.
Κατά μείζονα λόγο καταργείται και το αναφαίρετο δικαίωμα της
κοινής γνώμης για ελεύθερη και υπεύθυνη ενημέρωση».

Την Τετάρτη 4 Γενάρη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των εκ-
προσώπων των Ενώσεων Συντακτών, αδελφών Ενώσεων, του
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΕΔΟΕΑΠ και του Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ όπου «επα-
ναβεβαιώθηκε ομόφωνα η θέση του κλάδου ότι είναι αδιαπραγ-
μάτευτη η αυτονομία και η αυτοτέλεια των ασφαλιστικών Τα-
μείων των εργαζομένων στα ΜΜΕ και των πόρων τους, που
αποτελούν εργοδοτική εισφορά και υποκαθιστούν στο ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ τη συμμετοχή του κράτους στην τριμερή χρηματοδότηση
της κοινωνικής ασφάλισης».

Σ
ε 48ωρη απεργία στις 20-21 Γενάρη προχωρά η Πανελ-
λήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ενάντια στο νέο
ασφαλιστικό. Επίσης, νέα 48ωρη θα γίνει στο τέλος του

μήνα με προοπτική κλιμάκωσης. Η συγκεκριμενοποίηση της
δεύτερης απεργίας θα γίνει σε νέα συνεδρίαση της ΠΝΟ. 

Σε δύο 48ωρες απεργίες, στις 7 και 8/1 και στις 11 και 12/1,
προχώρησαν και οι εργαζόμενοι του Ναυτικού Απομαχικού Τα-
μείου (ΝΑΤ) ενάντια στο «νομοσχέδιο-έκτρωμα για το ασφαλι-
στικό που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση», όπως ανα-
φέρουν χαρακτηριστικά στην απεργιακή τους ανακοίνωση.
Την Τρίτη 12 Γενάρη ήταν σε εξέλιξη νέα Γενική Συνέλευση
για να αποφασίσουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι «το σχέδιο νόμου της κυβέρ-
νησης, προφανώς από πλήρη άγνοια για το πώς λειτουργεί
το ΝΑΤ, το εντάσσει σε δύο τμήματα του ενιαίου φορέα, δη-
λαδή του ΙΚΑ, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι έτσι δεν θα
λειτουργήσει, εκτός κι αν αυτό επιδιώκει.

Το ΝΑΤ έχει οικοδομήσει έναν μηχανισμό είσπραξης των
εισφορών, που δεν μπορεί να εισαχθεί σε κανένα ενιαίο φο-
ρέα. Η επιμονή της κυβέρνησης σε αυτό εξηγείται μόνο εάν
υπάρχουν δεσμεύσεις προς τους εφοπλιστές, δηλαδή να
οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στο Ταμείο και ταυτόχρονα
να μπορούν να κινούνται τα πλοία ελεύθερα.

Η διάλυση του ΝΑΤ, του ΚΕΑΝ, των Ταμείων Προνοίας και
του ΕΛΟΕΝ συμπληρώνει το καθεστώς χάους μετά τη διάλυση
του Οίκου Ναύτου και οδηγεί τους νέους μακριά από το ναυτι-
κό επάγγελμα, τους εν ενεργεία ναυτικούς στην ιδιωτική ασφά-
λιση και τους συνταξιούχους στα συσσίτια της αλληλεγγύης».

Θεοφάνεια Πειραιά
Την πρώτη εργατική συγκέντρωση του 2016 πραγματοποί-

ησαν την ημέρα των Θεοφανείων εκατοντάδες εργαζόμενοι
από το Λιμάνι του Πειραιά μαζί με συμπαραστάτες. Κατά τη
διάρκεια της τελετής για τα Θεοφάνεια με τα πανώ τους ήταν
εκεί η ΟΜΥΛΕ, η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ, η ΠΕΝΕΝ, ο Συν-
τονισμός ενάντια στα Μνημόνια και η ΛΑΕ. Με συνθήματα
όπως «Stop στην πώληση του ΟΛΠ» και «Λιμάνι στα χέρια των
εργατών, Όχι της κυβέρνησης και των εφοπλιστών» υποδέχτη-
καν τον υπουργό Ναυτιλίας, Θοδωρή Δρίτσα που εκπροσώπη-
σε την κυβέρνηση, καθώς και άλλους επισήμους και στη συνέ-
χεια πραγματοποιήθηκε πορεία μέχρι την πλατεία Κοραή.

Την Τρίτη 12/1 αναμενόταν να ανοίξουν οι δεσμευτικές
προσφορές που έχουν κατατεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ για την από-
κτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ).
Όπως όλα δείχνουν μόνο η κινέζικη Cosco έχει καταθέσει
προσφορά. Το ΔΣ του ΟΛΠ, κάτω από την πίεση των σωμα-
τείων, παραδέχτηκε ότι «δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη
διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης της Σύμβασης Παραχώρη-
σης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ».

Το μεσημέρι της Τρίτης συγκέντρωση στο υπουργείο Ναυ-
τιλίας πραγματοποίησε το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Με-
τάλλου Ν. Αττικής και Εργαζομένων Ναυπηγικής Βιομηχα-
νίας Ελλάδος με παύση των εργασιών στη Ναυπηγοεπι-
σκευαστική Ζώνη.

Η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ και η ΟΜΥΛΕ σε κοινή ανα-
κοίνωσή τους τονίζουν ότι «είναι πλέον φανερό ότι η κατάθε-
ση προσφορών για το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών βρί-
σκεται στον αέρα, αφού στηρίζεται σε αυθαίρετα και αναλη-
θή στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτεται η σκανδα-
λώδης συναλλαγή μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και COSCO. Εγείρεται μεί-
ζον πολιτικό και νομικό θέμα, πέραν της ευθύνης του ΤΑΙ-
ΠΕΔ. Η Κυβέρνηση οφείλει να πάρει θέση και να σταματήσει
το ξεπούλημα του ΟΛΠ. Η ευθύνη του ΤΑΙΠΕΔ είναι και ευθύ-
νη της Κυβέρνησης, όσο καλύπτει αυτές τις μεθοδεύσεις».

Nεκ.Δ.

ΟΣΕ ΜΜΕ

Λιμενεργάτες και συμπαραστάτες διαδηλώνουν τη μέρα των Θεοφανείων στον Πειραιά 

Εμπρός για απεργιακό κύμα ενάντια   στο Ασφαλιστικό-σφαγείο 48ωρη 
απεργία 
της ΠΝΟ
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Τ
ις σωρούς 36 προσφύγων, με-
ταξύ των οποίων τουλάχιστον
τρία παιδιά, βρήκαν οι τουρκι-

κές αρχές σε δύο διαφορετικά ση-
μεία στα τουρκικά παράλια απέναντι
από τη Λέσβο, στο Αϊβαλί. Σύμφωνα
με τις τουρκικές αρχές, μία φουσκω-
τή λέμβος με 22 πρόσφυγες που ξε-
κίνησε στις 5 Γενάρη το πρωί από το
Αϊβαλί με προορισμό τη Λέσβο, ανε-
τράπη λίγο μετά την αναχώρησή της
λόγω θαλασσοταραχής. Μία δεύτε-
ρη φουσκωτή βάρκα, που επίσης βυ-
θίστηκε, ξεκίνησε από το Δεκελί. Δεν
είναι γνωστό πόσοι πρόσφυγες επέ-
βαιναν σε αυτήν. 

Αυτή η μαζική δολοφονία για την
οποία ευθύνεται η πολιτική της Ευ-
ρώπης Φρούριο την οποία υπηρε-
τούν και οι κυβερνήσεις Ελλάδας και
Τουρκίας, έγινε η αφορμή για να ξε-
κινήσει ένας πόλεμος καταγγελιών
ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις. Ο
εκπρόσωπος της τούρκικης κυβέρ-
νησης, Ομάρ Τσελίκ, δήλωσε ότι ο
θάνατος των προσφύγων οφείλεται
σε επιχειρήσεις επαναπροώθησης
και αποτροπής που έκαναν η Ε.Ε.
και η Ελλάδα. Το φρικτό γεγονός
έγινε πρωτοσέλιδο στις περισσότε-
ρες τούρκικες εφημερίδες, που ανα-
φέρονταν στις μαρτυρίες 12 επιζών-
των, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι βρί-
σκονταν κοντά στη Λέσβο, όταν
τους ανάγκασε το Ελληνικό Λιμενικό
να γυρίσουν πίσω, με αποτέλεσμα
να πέσουν σε ισχυρή τρικυμία και να
ανατραπούν οι βάρκες τους.

Σαν απάντηση το υπουργείο Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προ-
χώρησε σε κατηγορηματική διάψευ-
ση, χρησιμοποιώντας σαν αποδεικτι-
κό στοιχείο για τους ισχυρισμούς
του, αναφορές της Frontex(!). “Μετά
από ενδελεχή έρευνα που πραγμα-
τοποιήθηκε, προκύπτει ότι, τη συγκε-
κριμένη χρονική περίοδο εκδήλωσης
του τραγικού συμβάντος, λίγες δεκά-
δες μέτρα από τις τουρκικές ακτές,
την ίδια ώρα στα ελληνικά χωρικά
ύδατα ανατολικά της ν. Λέσβου περι-
πολούσαν δύο (02) σκάφη της δύνα-
μης του FRONTEX, από τις αναφο-
ρές των οποίων, ουδεμία ανάμιξη
προκύπτει στη διαλαμβανόμενη τρα-
γωδία. Συνεπώς, οι ισχυρισμοί μερί-
δας του τουρκικού Τύπου είναι παν-
τελώς αβάσιμοι και ουδεμία σχέση
έχουν με την πραγματικότητα” ανα-
φέρει η ανακοίνωση.  

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που
το φως της δημοσιότητας βλέπουν
καταγγελίες για το βρώμικο ρόλο
του Λιμενικού που είτε καταδιώκει
είτε προχωρά και σε επιθέσεις σε
βάρος των μεταναστών και προσφύ-
γων, ενώ βρίσκονται στη θάλασσα.
Στις αρχές Αυγούστου του 2015 τα
τουρκικά πρακτορεία Dogan Haber
και IHA, δημοσιοποίησαν βίντεο που

είχαν τραβήξει τούρκοι ψαράδες
στα ανοιχτά του λιμανιού  Καραμ-
πουρούν και έδειχνε επιχείρηση
αποτροπής προσφύγων στα ανοιχτά
της Σμύρνης από σκάφος του Ελλη-
νικού Λιμενικού. Σύμφωνα με δημο-
σίευμα της Εφ.Συν «Η κάμερα δεί-
χνει σκάφος στραμμένο σε φουσκω-
τό στο οποίο επιβαίνουν 58 πρόσφυ-
γες, ανάμεσά τους γυναίκες και παι-
διά. Στη συνέχεια, το σκάφος του

ελληνικού Ναυτικού εμφανίζεται να
απομακρύνεται με μεγάλη ταχύτητα
από το φουσκωτό, ενώ οι Τούρκοι
ψαράδες πλησιάζουν τους πρόσφυ-
γες και βρίσκουν άλλους ριγμένους
στη θάλασσα να προσπαθούν να κο-
λυμπήσουν και άλλους πάνω στο
φουσκωτό που χάνει αέρα». Μαρτυ-
ρίες που έχει στη διάθεσή της η
εφημερίδα «συγκλίνουν πως σκάφη
προερχόμενα από την Ελλάδα (στις

περισσότερες περιπτώσεις κατονο-
μάζεται το ελληνικό Λιμενικό), επαν-
δρωμένα με ομάδες κουκουλοφό-
ρων, πλησιάζουν τα φουσκωτά των
προσφύγων, αφαιρούν τις μηχανές
και τα καύσιμα και στη συνέχεια
τρυπούν τα φουσκωτά και αφήνουν
τους πρόσφυγες μέσα στη θάλασ-
σα, ακόμα και σε περιπτώσεις που
δεν υπάρχουν σωσίβια».

Μαρτυρίες

Στα μέσα Οκτώβρη ανάλογες μαρ-
τυρίες για επιθέσεις κουκουλοφό-
ρων εναντίον προσφύγων στο Αιγαίο
και για επιχειρήσεις επαναπροώθη-
σης στον Έβρο, δημοσιοποίησε η
διεθνής οργάνωση Human Rights
Watch. Η οργάνωση κατήγγειλε ότι
διαθέτει εννιά μαρτυρίες προσφύ-
γων για οκτώ περιστατικά στο Αι-
γαίο, κατά τα οποία κουκουλοφόροι
καταστρέφουν ή παίρνουν τις μηχα-
νές των σκαφών των προσφύγων,
αδειάζουν τα καύσιμα ή τρυπούν τα
φουσκωτά τους. Στο πιο πρόσφατο
περιστατικό, που σημειώθηκε στις 9
Οκτωβρίου έξω από τη Λέσβο (στέ-
λεχος της οργάνωσης το είχε δημο-
σιοποιήσει στο facebook), πέντε
ένοπλοι μαυροντυμένοι, με καλυμμέ-
να πρόσωπα, αφαίρεσαν τη μηχανή
ενός σκάφους προσφύγων που εί-
χαν ξεκινήσει πριν από μισή ώρα
από την Τουρκία και στη συνέχεια
επιτέθηκαν σε άλλα τρία σκάφη
προσφύγων.

Με τη νέα επιχείρηση Ποσειδών
που ξεκίνησε στις 29/12 αναβαθμίζε-
ται πλέον η συνεργασία Frontex,
ΕΛ.ΑΣ. και Λιμενικού Σώματος στο
Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, στην
οποία για πρώτη φορά μετέχουν και

οι ομάδες RABIT. Η Frontex στα
πλαίσια αυτών των επιχειρήσεων
ανακοίνωσε επιπλέον χρηματοδότη-
ση ύψους 32 εκατ.ευρώ, προς όφε-
λος του Λιμενικού Σώματος, με “στό-
χο την αναβάθμιση των επιχειρήσε-
ων επιτήρησης των θαλασσίων συνό-
ρων και την ενίσχυση των μηχανι-
σμών Έρευνας και Διάσωσης στο
ανατολικό Αιγαίο για όλη τη διάρκεια
του έτους 2016”. Σύμφωνα και με τις
επίσημες ανακοινώσεις στόχος της
επιχείρησης είναι η “αποτελεσματι-
κότερη προστασία των εξωτερικών
συνόρων”, στόχος που σημαίνει ότι
Frontex και Λιμενικό ανέλαβαν ακόμα
πιο εντατική δράση -με ό,τι συνεπά-
γεται αυτό- με στόχο την αύξηση του
βαθμού δυσκολίας των προσφύγων
να περάσουν τα σύνορα. Είναι σίγου-
ρο ότι το πρώτο αποτέλεσμα θα είναι
να συντελούνται μαζικά εγκλήματα
με ραγδαία αύξηση των πνιγμών και
η σταδιακή κατάργηση του δικαιώ-
ματος του ασύλου, αφού οι μετανά-
στες και οι πρόσφυγες θα διώκονται
πριν προλάβουν καν να μπουν στα
σύνορα της ΕΕ και να καταθέσουν
αίτηση ασύλου. 

Η δολοφονική πολιτική της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποτελεί συνέ-
χεια της σκληρής ρατσιστικής πολιτι-
κής ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Τον Ιούνη του 2014
οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμά-
των είχαν καταγγείλει το ελληνικό Λι-
μενικό και τη Frontex για παραβίαση
των δικαιωμάτων των μεταναστών
και των προσφύγων στα σύνορα με
την Τουρκία, κάνοντας λόγο για την
τακτική “των ομαδικών απελάσεων
στα σύνορα” γνωστών ως push-
back. Σύμφωνα με την έκθεση της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Συνδέσμων
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FI-
DH), το δίκτυο Migreurop και το Ευ-
ρωμεσογειακό Δίκτυο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (REMDH), το ελληνικό
Λιμενικό αναχαιτίζει και ρυμουλκεί τα
σκάφη των μεταναστών προς την
Τουρκία «συχνά με βίαιο τρόπο, χω-
ρίς να αναγνωρισθεί η ταυτότητα
των προσφύγων». Τότε η Frontex πα-
ραδέχθηκε πως «της έχουν γνωστο-
ποιηθεί 27 αναφορές για ομαδικές
απελάσεις» και άλλες κακομεταχειρί-
σεις. Εντούτοις η Frontex «συνέχισε
να παρέχει επιμελητειακή υποστήρι-
ξη στις επιχειρήσεις (πλοία, αερο-
πλάνα, θερμικές κάμερες, εκπαίδευ-
ση του Λιμενικού, αναγνώριση των
εθνικοτήτων των μεταναστών) συνε-
χίζοντας τις δραστηριότητές της στο
σύνορο αυτό, παρά το γεγονός ότι
γνώριζε γι' αυτές τις αποδεδειγμένες
και επανειλημμένες παραβιάσεις, η
υπηρεσία παρουσιάζεται ως συνένο-
χη» σχολίασε σε ανακοίνωση που
εξέδωσε ο πρόεδρος της Migreurop
Ολιβιέ Κλοσάρ.

Κατερίνα Θωίδου

Ένα ακόμα παιδί πνιγμένο στο Αιγαίο 5/1/16

Η δολοφονική τακτική του Λιμενικού ήρθε στην επι-
φάνεια πολύ καθαρά με το ναυάγιο στο Φαρμακονήσι
που έγινε τον Γενάρη του 2014. 

Τότε μία βάρκα που μετέφερε μετανάστες από το
Αφγανιστάν ακινητοποιήθηκε στα ανοιχτά του Φαρμα-
κονησίου και σύμφωνα με τις καταγγελίες των επιζών-
των, τους προσέγγισε σκάφος του Λιμενικού, το οποίο
έδεσε τη βάρκα τους και στη συνέχεια κατευθύνθηκε
προς την Τουρκία αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.
Εξαιτίας της ταχύτητας κάποιοι έπεσαν στη θάλασσα
και μάλιστα οι άντρες του Λιμενικού εμπόδισαν όσους
είχαν μείνει στη βάρκα να σώσουν τους ανθρώπους
που είχαν πέσει στη θάλασσα. Το αποτέλεσμα ήταν 12
νεκροί, εννιά γυναίκες και τρία παιδιά. Οι διασωθέντες
στη συνέχεια δέχτηκαν απειλές από άνδρες του Λιμε-
νικού για να μην δώσουν λεπτομέρειες για τα όσα ση-
μειώθηκαν στο ναυάγιο. 

Έκθεση της γερμανικής οργάνωσης Pro Asyl, τότε,
έκανε δεκάδες συνεντεύξεις προσφύγων, καταγρά-
φοντας παράνομες πρακτικές επαναπροώθησης προ-
σφύγων και μεταναστών στο Αιγαίο και τον Εβρο. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η έκθεση τόνιζε ότι
μπορεί «να ισοδυναμούν ακόμη και με βασανιστήρια».
Παρόλα αυτά, η υπόθεση Φαρμακονήσι μπήκε έξι μή-
νες αργότερα στο αρχείο. 

Οι επαναπροωθήσεις είναι η πρακτική που προσπα-
θούν να εφαρμόσουν όλες οι προηγούμενες κυβερνή-
σεις και αποδέχεται πλήρως και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, πρόσφατα “στόχος
της κυβέρνησης είναι η επαναπροώθηση των οικονομι-
κών μεταναστών στις χώρες τους” και παράλληλα “εί-
ναι καλοδεχούμενη η βοήθεια της Frontex, αλλά κάτω
από την ηγεσία των ελληνικών αρχών”. Υποτίθεται ότι
ο Τόσκας και η ΕΕ, επαναπροωθούν μόνο οικονομι-
κούς μετανάστες αλλά στην ουσία ο διαχωρισμός είναι
πλαστός, λες και πρόκειται το Λιμενικό και η Frontex
να εξετάζουν τη χώρα προέλευσης των ανθρώπων
πριν προχωρήσουν στις αναχαιτίσεις των φουσκωτών. 

Αυτή τη δολοφονική τακτική που συνεχίζεται μπορεί
να ξηλώσει ένα δυνατό αντιρατσιστικό κίνημα έχοντας
στις γραμμές του όλο τον κόσμο που στάθηκε αλλη-
λέγγυος στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Θα
είμαστε στο πλευρό τους και αυτή τη χρονιά, πα-
λεύοντας να γκρεμίσουμε τη ρατσιστική ΕΕ-Φρούριο,
τη νέα FRONTEX, διεκδικώντας να πέσει ο φράχτης,
να ανοίξουν τα σύνορα, άσυλο και στέγη στους πρό-
σφυγες, νομιμοποίηση των μεταναστών, να κλείσουν
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και να σταματήσουν οι
απελάσεις.

Frontex σημαίνει πρόσφυγες πνιγμένοι
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Σ
υνέντευξη Τύπου ενόψει της πανελλαδι-
κής κινητοποίησης στην Αλεξανδρούπο-
λη και τον Έβρο στις 23-24 Γενάρη διορ-

γάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ την Τρίτη 12/1 στα γραφεία
της ΑΔΕΔΥ. 

Τη συνέντευξη άνοιξε ο Πέτρος Κωνσταντίνου
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμ-
βουλος Αθήνας, ο οποίος έδωσε την εικόνα της
ανταπόκρισης που έχει βρει το κάλεσμα για μία
πανελλαδική κινητοποίηση που διεκδικεί να πέ-
σει ο φράχτης του Έβρου, να ανοίξουν τα σύνο-
ρα για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
«Αυτή τη στιγμή πάνω από 100 φορείς έχουν κα-
λέσει στην κινητοποίηση, συνδικάτα, κινήσεις,
κοινότητες μεταναστών, αρκετοί εκπαιδευτικοί
σύλλογοι και σωματεία από το χώρο της υγείας,
πάρα πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι και από το χώ-
ρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Διεκδικούμε να υπάρξει το ασφαλές πέρασμα
για όλους τους ανθρώπους που έρχονται κατα-
τρεγμένοι, από πολέμους που κλιμακώνονται,
κυνηγημένοι από τις καταστροφές που προκα-
λεί η Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ. Διεκδικούμε
να περάσουν από τις δύο γέφυρες οι οποίες
υπάρχουν. Να έρθουν με ασφάλεια με καράβια
στα νησιά. Παλεύουμε έναντια στην ΕΕ που
αναθέτει το πέρασμά τους στους διακινητές
που τους πνίγουν και από την άλλη στρατιωτικο-
ποιεί τα σύνορα, αναγγέλλοντας τη νέα Frontex,
τα Hot Spot, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και
τις μαζικές απελάσεις. Θέλουμε να στείλουμε
ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση και στον
Μουζάλα, ότι δεν ανεχόμαστε τις ρατσιστικές
πρακτικές που συνεχίζονται». 

Για τη συμμετοχή των συνδικάτων στην κινη-
τοποίηση μίλησε ο Παντελής Βαϊνάς εκ μέρους
της ΑΔΕΔΥ. «Με απόφασή της η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ,
στηρίζει την κινητοποίηση στις 23-24 του Γενά-
ρη στον Έβρο, συμμετέχει και καλεί τα σωμα-

τεία και τις Ομοσπονδίες να πάρουν μέρος και
διευκολύνει με λεωφορεία που βάζει για συμμε-
τοχή στην κινητοποίηση. Εκφράζει την αντίθεσή
της πρώτα απ’ όλα στον φράχτη και ό,τι συμβο-
λίζει σε σχέση με την Ευρώπη Φρούριο. Είμαστε
υπέρ της ασφαλούς διέλευσης, για να σταματή-
σει το Αιγαίο να είναι μία θάλασσα που ξεβράζει
πτώματα μικρών παιδιών που αναζητούν μία κα-
λύτερη μοίρα. Αναδεικνύουμε τη βασική αιτία
που είναι η φτώχεια, η εκμετάλλευση αλλά κυ-
ρίως οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και ο πόλε-
μος που γεννάει την προσφυγιά και την μετανά-
στευση. Θεωρούμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν
δικαίωμα στην ελεύθερη διέλευση και είναι κα-
λοδεχούμενοι». 

Είναι όλοι αδέρφια μας
Η Ντίνα Ρέππα από το «Συντονισμό για το

Προσφυγικό/Μεταναστευτικό σωματείων και
συλλογικοτήτων» τόνισε ότι: «έχει μεγάλη σημα-
σία ότι στην υπόθεση που αφορά το προσφυγι-
κό και μεταναστευτικό ζήτημα έχουν εμπλακεί
τα εργατικά συνδικάτα. Για μας είναι μέγιστο ζή-
τημα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι χιλιάδες
που πνίγονται στα νερά του Αιγαίου είναι άν-
θρωποι της τάξης μας. Δεν πνίγεται ούτε η τάξη
των πλουσίων ούτε των ευκατάστατων. 

Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι σύγχρονοι δραπέ-
τες από τα σύγχρονα Άουσβιτς και του πολέμου
αλλά και της φτώχειας. Και έχει σημασία αυτό
γιατί προσπαθεί η ΕΕ να τους χωρίσει σε πρό-
σφυγες και μετανάστες. Είναι όλοι το ίδιο καλο-
δεχούμενοι για εμάς, είναι αδέρφια μας. Η κινη-
τοποίηση στον Έβρο στις 23-24 έχει τεράστια
σημασία γιατί θέλουμε να σηματοδοτήσει το αί-
τημα για ανοιχτά σύνορα και ασφαλή δίοδο για
όλους για να περνούν από τις νόμιμες διόδους
έτσι ώστε να μπορούν να πηγαίνουν όπου θέ-
λουν. Παλεύουμε ενάντια στους ιμπεριαλιστι-

κούς πολέμους και στις ευθύνες της ελληνικής
κυβέρνησης που είναι ηθικός αυτουργός για
τους νεκρούς του Αιγαίου, που έχει δεχτεί να εί-
ναι ο ανθρωποφύλακας της Ευρώπης». 

«Η φωνή όλων των φορέων και της ΚΕΕΡΦΑ
είναι η φωνή των μεταναστών και των προσφύ-
γων που πνίγονται», είπε ο Τζαβέντ Ασλάμ, επι-
κεφαλής της Πακιστανικής Κοινότητας. «Πώς
μπορούν να ξεχωρίσουν τα άτομα που πεθαί-
νουν από πείνα ή από τον πόλεμο; Ο κάθε άν-
θρωπος που θέλει να ζήσει είμαστε υποχρεωμέ-
νοι να τον βοηθήσουμε. Γι’ αυτό η Πακιστανική
Κοινότητα Ελλάδας, η �Ένωση Μεταναστών Ερ-
γατών, όλες οι κοινότητες είμαστε ενωμένοι και
στις 23-24 θα είμαστε στον Έβρο για να ανοί-
ξουμε τα σύνορα που κλείσανε και για αυτό πνί-
γονται οι μετανάστες». 

Ο Βαγγέλης Καρέλης από την Κίνηση Χειρα-
φέτησης ΑμεΑ: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ τόνισε : «ως
μία συλλογικότητα ενεργοποιημένων, ανεξάρτη-
των, ακηδεμόνευτων και χειραφετημένων ανα-
πήρων καλούμε σε μαζική συμμετοχή των αν-
θρώπων που βιώνουν την ζώσα κατάσταση της
αναπηρίας στη πανελλαδική κινητοποίηση ενάν-
τια του φράχτη του Έβρου. Ο φόρος αίματος
των πνιγμένων συνάνθρωπων μας δεν μπορεί να
αποτελεί την δικαιολογία της δήθεν ασφάλειάς
μας. ΟΧΙ στους ΦΡΑΧΤΕΣ που εμποδίζουν. Ως
εδώ». 

«Αυτή η δράση χρειάζεται να γράψει ιστορία
και να ανοίξει δρόμους για τη συνέχεια», είπε ο
Βασίλης Κουκαλάνι σκηνοθέτης. «Καλούμαστε
να υπερασπιστούμε την ανθρωπιά απέναντι
στους εχθρούς της, το διευθυντήριο της ΕΕ,
που φτιάχνει τους φράχτες, τα κέντρα κράτη-
σης, τους πνιγμούς. Ελπίζω αυτό το διήμερο να
είναι άκρως προκλητικό γιατί έτσι θα ανοίξουμε
δρόμους για να ακουστούμε σε πολύ κόσμο».

K.Θ.

Συνέντευξη τύπου οργάνωσε
την Τρίτη 12/1 το Πολιτιστικό Κέν-
τρο Κουρδιστάν στην οποία επρό-
κειτο να μιλήσει ο βουλευτής του
HDP Ερτουγρουλ Κιουρκτσού, ο
οποίος τελικά δεν κατάφερε να
ξεπεράσει τα εμπόδια που έβαλε
το τουρκικό κράτος και να έρθει
στην Ελλάδα. Έτσι ο Κούρδος δη-
μοσιογράφος Ισμέτ Ακούρτ ανέ-
λαβε να παρουσιάσει την κατά-
σταση που επικρατεί τους τελευ-
ταίους μήνες στις περιοχές των
Κούρδων: 

«Η Τουρκία εξαπολύει επίθεση
με όλη της τη δύναμη στον κουρ-
δικό πληθυσμό. Πρόκειται για επι-
λογή του Ερντογάν την οποία
υλοποίησε βήμα-βήμα εδώ και μή-
νες. Σαν κίνημα είχαμε πιστέψει
στον ειρηνικό δρόμο και βρεθήκα-
με επί τρία χρόνια σε διαπραγμα-
τεύσεις με το τουρκικό κράτος
για την αυτονομία μας. Τώρα το
κράτος αυτό θεωρεί casus beli
την αυτονομία.

Αυτή τη στιγμή σχεδόν 5 εκα-
τομμύρια Κούρδοι που κατοικούν
σε 7 πόλεις και 21 κωμοπόλεις
ζουν σε καθεστώς απαγόρευσης
κυκλοφορίας. Από τη μια μεριά
βρίσκεται ο τουρκικός στρατός με
τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήμα-
τα και από την άλλη μόνο γυναι-
κόπαιδα. 

Καταστολή
Από τον Αύγουστο 350 άμαχοι

έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσα
τους 72 γυναίκες και 61 παιδιά. Η
βαρβαρότητα της καταστολής εί-
ναι αβάσταχτη, δεν μας αφήνουν
να θάψουμε τους νεκρούς μας. 

Τεράστια είναι και η καταστολή
στον τύπο και το κίνημα αλληλεγ-
γύης, όσοι δημοσιογράφοι σπάνε
την σιωπή για να ενημερώσουν το
κοινό για την κατάσταση στοχοποι-
ούνται. Ενδεικτικά, η καθημερινή
κουρδική εφημερίδα αντιμετωπίζει
πάνω από 1.000 ποινικές διώξεις».

Το λόγο πήρε και ο Γιάννης Ρα-
χιώτης, δικηγόρος του Αμπτουλάχ
Οτσαλάν στην αγωγή που έχει κα-
ταθέσει ο τελευταίος εναντίον του
ελληνικού κράτους για την παρά-
δοσή του στην Τουρκία το 1999.
«Ο Οτσαλάν βρίσκεται σε απόλυ-
τη απομόνωση, από το 2011 του
έχει στερηθεί η πρόσβαση σε δι-
κηγόρο, και από το 2014 του απα-
γορεύτηκε να τον επισκέπτεται
και η οικογένεια του».

Την Τετάρτη 13/1 θα πραγματο-
ποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στο Σύνταγμα στις 6μμ και θα ακο-
λουθήσει πορεία προς τα γραφεία
της ΕΕ και την τουρκική πρεσβεία.

M.Σ.

Καραβάνια αλληλεγγύης ανεβαίνουν στον Έβρο

Ο αγώνας 
των Κούρδων

Στο πάνελ της συνέντευξης από δεξια προς τα αριστερά: Β. Κουκαλάνι, Ντ. Ρέππα, Π. Κωνσταντίνου, Τζαβέντ Ασλάμ, Β. Καρέλης, Π. Βαϊνάς



13 Γενάρη 2016, Νο 120623-24 Γενάρη, Διεθνείς μέρες δράσης εργατικη αλληλεγγυη σελ.9

Συνδικάτα
ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, 
ΕΙΝΑΠ, ΠΟΕΔΗΝ, ΟΛΜΕ, ΟΜΥΛΕ, ΠΕΝΕΝ, ΠΕΥΠΠΟ,
ΠΟΘΑ, ΠΟΣΤ, ΠΟΣΠΕΡΤ, ΟΜΥΛΕ Αχαΐας, Σωματείο
ΣΕΛΜΑ, ΕΤΕΡ, Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Θεσσα-
λονίκης, Σωματείο Εργαζομένων Intracom,
Σωματείο εκτάκτων υπαλλήλων Υπ. Πολιτισμού, 
Σωματείο Εργαζ. Δήμου. Ν. Φιλαδέλφειας, 
Συντονισμός για το Προσφυγικό/Μεταναστευτικό Σω-
ματείων, Φοιτητικών συλλόγων, συλλογικοτήτων, 
Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια
Kινήσεις 
Κίνηση Χειραφέτησης Ατόμων με Αναπηρία «Μηδενι-
κή Ανοχή», Χωριό του «όλοι μαζί» Μυτιλήνη, Κοινωνι-
κή Κουζίνα «ο άλλος άνθρωπος», Κοινωνικό Φαρμα-
κείο Ν.Φιλαδέλφειας,  «Αμπάριζα»,  Δ.Σ. «Ιλισσός»,
Βοτανικός Κήπος Πετρούπολης 
Κοινότητες Μεταναστών
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος η ΕΝΟΤΗΤΑ, Ελλη-
νομπαγκλαντεσιανό Επιμελητήριο, Κοινότητα Γουινέ-
ας, Ένωση Αφρικανών Γυναικών, Σύλλογος Σύρων
Αποδήμων στην Ελλάδα, Ομοσπονδία Αλβανικών Ορ-
γανώσεων στην Ελλάδα, ΚΑΣΑΠΙ Ελλάς, Δ.Υ.Π.ΛΑ-Δί-
κτυο Υποστήριξης Προσφύγων Λαυρεωτικής 
Εκπαιδευτικοί σύλλογοι: 
Σύλλογος εκπαιδευτικών «Αθηνά», Σύλλογος Εκπαι-
δευτικών «Αριστοτέλης», Σύλλογος Εκπαιδευτικών
«Παρθενώνας», Σύλλογος  Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής,
Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Αμαρουσίου, Σύλλογος
Εκπαιδευτικών Αιγάλεω, Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Χανίων, Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης,
ΕΠΑΘ-Σύλλογος Δασκάλων Μειονοτικών Σχολείων
Ξάνθης, Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας, Γ’ ΕΛΜΕ  Αθήνας, Γ’ ΕΛΜΕ
Δυτικής Αττικής, Ε’ ΕΛΜΕ  Αθήνας, ΣΤ’ ΕΛΜΕ Αθήνας,
ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής, Α’-Γ’ Ανατολικής
Αττικής, Δ’ Ανατολικής Αττικής, ΕΛΜΕ  Ζακύνθου, ΕΛ-
ΜΕ  Ξάνθης, Α’ ΕΛΜΕ Έβρου, ΕΛΜΕ Χανίων, Α’ ΕΛΜΕ
Αχαΐας, ΕΛΜΕ Ηλείας, Ένωση Συλλόγων Γονέων κ
Κηδεμόνων Δήμου Πετρούπολης, Ένωση Συλλόγων
Γονέων κ Κηδεμόνων Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας, Σύλλο-
γος Γονέων Μουσικού σχολείου Ιλίου
Σωματεία από Υγεία
Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, Αττικό Νοσοκομείο,
Αγλαΐα Κυριακού, Παίδων Πεντέλης, ΓΝΑ Γεννημα-
τάς, Λαϊκό Νοσοκομείο, Νοσοκομείο Φλέμινγκ,
Tζάνειο, Αγία Σοφία, Αγία Όλγα, Νοσοκομείο Χανίων
Φοιτητικοί Σύλλογοι
Χημικό Αθήνας, Μαθηματικό Αθήνας, Φυσικό Αθήνας,
Γεωλογικό Αθήνας, Μεταλλειολόγοι Αθήνας, Χημικοί
Μηχανικοί ΕΜΠ, ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας, ΑΣΚΤ, Φοιτητικές
Εστίες ΕΚΠΑ, Ιατρική Ιωαννίνων, Ιατρική Πάτρας, Χη-
μικό Πάτρας, Επιστήμη Υλικών Πάτρας, ΣΔΟ ΤΕΙ Πά-
τρας, ΣΕΥΠ ΤΕΙ Πάτρας, ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πάτρας, Ενιαίος
Σύλλογος Φοιτητών Ρεθύμνου, Βιολογικό Ηρακλείου
Κρήτης, Αρχιτεκτονική Βόλου, Αγγλική Φιλολογία
Θεσσαλονίκης, Νομική Θεσσαλονίκης, Σχολή Κινημα-
τογράφων Θεσ/νίκης, Πολυτεχνείο Ξάνθης, Φοιτητι-
κές Εστίες Ιωαννίνων
Δημοτικά συμβούλια
Δήμος Ζωγράφου
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δ. Αθηναίων

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Σάββατο 16 Γενάρη, 8μμ 
Πολιτιστικός Κοινωνικός Χώρος, Κολοκοτρώνη 32Α
Ρεμπέτικο Γλέντι με τραγούδια της προσφυγιάς για την 
ενίσχυση της πανελλαδικής κινητοποίησης 23-24 Γενάρη 

Αποφάσεις
συμμετοχής

Με επιτυχία έγινε το Σάββατο 9 Γενάρη η
πρώτη βιβλιοπαρουσίαση της νέας έκδοσης
του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου «Γκρεμίστε
το Φράχτη -Ανοίξτε τα σύνορα», που διορ-
γάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας- Κορυδαλλού,
στο Καφέ- Βιβλιοπωλείο «Ιδιώνυμο» στον
Κορυδαλλό, στα πλαίσια της καμπάνιας για
την πανελλαδική κινητοποίηση στις 23-24
Γενάρη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπαι-
δευτικοί από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαι-
ρίας των Φυλακών Κορυδαλλού, εργαζόμε-
νοι από τους Δήμους Κορυδαλλού και Νί-
καιας, μετανάστες, αγωνιστές του αντιρα-
τσιστικού κινήματος από την Παμπειραϊκή
Πρωτοβουλία Πειραιά για τους πρόσφυγες
και την ΚΕΕΡΦΑ. 

Την εισήγηση έκανε η Κατερίνα Θωίδου
δημοσιογράφος και Δημοτική Σύμβουλος
Νίκαιας που εξήγησε για ποιους λόγους εμ-
φανίστηκε το μεγάλο προσφυγικό ρεύμα

στην Ελλάδα μέσα στην προηγούμενη χρο-
νιά και ανέλυσε τη στάση της ΕΕ και της ελ-
ληνικής κυβέρνησης, που ευθύνεται για
τους χιλιάδες πνιγμούς των προσφύγων και
μεταναστών καθώς και το δολοφονικό ρόλο
που παίζει ο φράχτης στον Έβρο. Έβαλε
τις εικόνες από το τεράστιο κίνημα αλλη-
λεγγύης που αναπτύχθηκε σε Ελλάδα και
Ευρώπη και ξεκαθάρισε ότι η στάση του αν-
τιρατσιστικού και εργατικού κινήματος χρει-
άζεται να είναι ότι «χωράνε όλοι». 

Στη διάρκεια της συζήτησης μπήκαν πλού-
σιες εμπειρίες από τη συμβολή του κινήμα-
τος αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, ανα-
δείχθηκε η μεγάλη σημασία της κινητοποί-
ησης στον Έβρο καθώς και της συνέχισης
της μάχης ενάντια στους φασίστες της Χρυ-

σής Αυγής. Μετά το τέλος της συζήτησης
προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ της εκπομπής
της ΕΡΤ 3 Αντιδραστήριο γυρισμένο στη Μυ-
τιλήνη και στον Έβρο. Μπήκαν προτάσεις
για τοπικές δράσεις όπως η συμμετοχή στις
συγκεντρώσεις έξω από τις φυλακές όπου
διεξάγεται η δίκη της Χρυσής Αυγής, εξόρ-
μηση στην πλατεία Ελευθερίας καθώς και
την οργάνωση εκδηλώσεων ενόψει της Διε-
θνούς Μέρας Δράσης ενάντια στο φασισμό
και το ρατσισμό στις 19 Μάρτη. Το Μαρξιστι-
κό Βιβλιοπωλείο πούλησε βιβλία αξίας 30 ευ-
ρώ, συγκεντρώθηκαν υπογραφές στήριξης
της καμπάνιας της ΚΕΕΡΦΑ, οικονομική ενί-
σχυση, ενώ τρείς από τους συμμετέχοντες
δήλωσαν τη συμμετοχή τους στην μεγάλη κι-
νητοποίηση στις 23-24 Γενάρη.

Bιβλιοπαρουσίαση στον Κορυδαλλό

Μ
αζική αντιδιαδήλωση
ενάντια στον ρατσισμό
και στον σεξισμό πραγ-

ματοποιήθηκε το Σάββατο 9/1
στην Κολωνία με τη συμμετοχή
4.000 διαδηλωτών. Η κινητοποί-
ηση είχε οργανωθεί ως απάντη-
ση στη συγκέντρωση του Pegida
(μαζεύτηκαν 1.300) αλλά και γε-
νικότερα ενάντια στις προσπά-
θειες των Ναζί και των ακροδε-
ξιών να σηκώσουν κεφάλι στον
απόηχο μιας σειράς σεξιστικών
επιθέσεων που πραγματοποι-
ήθηκαν την πρωτοχρονιά. 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και
φέτος στις εκδηλώσεις για την
αλλαγή του χρόνου μεγάλα πλή-
θη βρίσκονταν στους δρόμους
καταναλώνοντας ποσότητες αλ-
κοόλ (και όχι μόνο) και γιόρτα-
ζαν. Σε τέτοιου είδους εκδηλώ-
σεις είναι συνηθισμένο να υπάρ-
χουν κρούσματα κλοπών, είναι
όμως και συνηθισμένο να έρχε-
ται στην επιφάνεια και ο σεξι-
σμός που υπάρχει στην γερμανι-
κή κοινωνία (όπως άλλωστε και
σε όλες τις «προοδευτικές» δυ-
τικές κοινωνίες). Συχνά τα θύμα-
τα των κλοπών είναι γυναίκες σε
συνδυασμό με σεξουαλική βία.
Έτσι έγινε και φέτος, αυτό που
όμως ήταν διαφορετικό ήταν ο
τρόπος με τον οποίο τα ΜΜΕ
και οι πολιτικοί αποφάσισαν να
διαχειριστούν το θέμα. Τώρα οι
πολιτικές δυνάμεις στα δεξιά

της Μέρκελ, ανάμεσά τους και η
εσωκομματική αντιπολίτευση,
αξιοποιούν το σκηνικό για να
πιέσουν προς την κατεύθυνση
της ρατσιστικής προσαρμογής
στο θέμα των προσφύγων.

“Ο σεξισμός 
δεν είναι εισαγόμενος”

Αντί να αξιοποιήσουν τα γε-
γονότα για να μιλήσουν για τον
καθημερινό σεξισμό της γερμα-
νικής κοινωνίας και τα δικαιώ-
ματα των γυναικών εξαπέλυσαν
μια άνευ προηγουμένου επίθε-
ση στους πρόσφυγες και το κί-
νημα αλληλεγγύης σε αυτούς.
Οι δράστες των επιθέσεων πε-
ριγράφονταν στις ειδήσεις συ-
στηματικά αλλά με αφηρημένο
τρόπο σαν πρόσφυγες και μετα-
νάστες παρόλο που υπήρχαν
πολλές καταθέσεις θυμάτων
που μιλούσαν για καλοντυμέ-
νους λευκούς. Όπως χαρακτη-
ριστικά αναφέρουν σε κείμενο
με τίτλο «Ο σεξισμός δεν είναι
εισαγόμενος» που δημοσιεύεται
στο σοσιαλιστικό περιοδικό της
Γερμανίας Marx21:

«Η σεξουαλική βία ενάντια
στις γυναίκες στην Γερμανία εί-
ναι μεγάλο και παλιό πρόβλημα.
Οι γυναίκες είναι συχνά θύματα

σεξουαλικής παρενόχλησης
στο Οκτόμπερφεστ του Μονά-
χου (φεστιβάλ μπύρας) και στο
Καρναβάλι της Κολωνίας. Μία
στις επτά γυναίκες στη Γερμα-
νία έχει υπάρξει θύμα σεξουαλι-
κής βίας … μία στις τέσσερις
έχει υπάρξει θύμα ενδοοικογε-
νειακής βίας. Οι δράστες είναι
σχεδόν πάντα άνδρες, αλλά χω-
ρίς να υπάρχει σημαντική διά-
κριση στη θρησκεία, την κατα-
γωγή, το μορφωτικό επίπεδο ή
την κοινωνική θέση μεταξύ
τους». 

Τα παραπάνω δεν είναι αφη-
ρημένες κοινωνιολογικές παρα-
τηρήσεις αλλα συνδέονται στε-
νά με τα γεγονότα της πρωτο-
χρονιάς. Συγκεκριμένα, παρα-
κάτω στο κείμενο, οι συντά-
κτριές του υπογραμμίζουν «Η
σχετική σιωπή των πολλών αν-
δρών που βρίσκονταν στα πέριξ
(των επιθέσεων) και η αδράνεια
των πάνω από 100 αστυνομικών
που ήταν παρόντες – ανάμεσα
τους και μια ασφαλίτισσα- λέει
πολλά».

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλα-
κτική για τη Γερμανία (AfD) κα-
λεί σε κλείσιμο των συνόρων
«για να προστατεύσουμε τις γυ-
ναίκες μας». Το κείμενο του

Marx21 τονίζει για τον όψιμο
φεμινισμό της ακροδεξιάς «Το
AfD αποτελεί ολοένα και περισ-
σότερο χώρος συσπείρωσης
των Ναζί. Αγωνίζεται για να υπε-
ρασπιστεί την ετεροκανονική οι-
κογένεια ως τη μόνη νόρμα,
απορρίπτοντας τον γάμο ατό-
μων του ιδίου φύλου, αντιλαμ-
βανόμενο τη θέση της γυναίκας
μόνο σαν μητέρα.

Θέλει να περιορίσει το δι-
καίωμα στην έκτρωση και οργα-
νώνει καμπάνιες  κατά του φεμι-
νισμού και της ποσόστωσης
των γυναικών στη δημόσια ζωή
λέγοντας ότι η ισότητα έχει ήδη
επιτευχθεί».

Πρόκειται για ένα κλασσικό
παράδειγμα προσπάθειας των
πιο αντιδραστικών κομματιών
της κοινωνίας να διχάσουν τον
κόσμο με το «διαίρει και βασί-
λευε» παριστάνοντας τους προ-
οδευτικούς. Η μόνη κοινωνική
δύναμη που μπορεί να μαται-
ώσει τέτοιες προσπάθειες, είτε
στη Γερμανία είτε αλλού, είναι
το αντιφασιστικό κίνημα διευρύ-
νοντας την συνθηματολογία του
ενάντια στον ρατσισμό και το
σεξισμό. 

Μ.Σ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Όχι στο 
σεξισμό, 
όχι στο 
ρατσισμό

9/1, Διαδήλωση ενάντια σε ρατσισμό
και σεξισμό στην Κολωνία
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Που οφείλεται η αλλαγή που βλέπουμε στον

τρόπο που υπερασπίζεται η κυβέρνηση την πο-

λιτική της απέναντι στους μετανάστες και στους

πρόσφυγες; 

Η απόφαση της κυβέρνησης του Αλέξη Τσί-
πρα να ακολουθήσει την πολιτική και την πρα-
κτική που εγκαινίασαν και εφάρμοσαν οι προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις οδηγεί υποχρεωτικά
και στη σταδιακή υιοθέτηση της ρητορείας
τους. Έτσι, ενώ μέσα στο καλοκαίρι όσοι/ες
ζητούσαν αλλαγή πολιτικής χαρακτηρίζονταν
από τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά και από
τον ίδιο τον πρωθυπουργό, στην ηπιότερη πε-
ρίπτωση ως «άσχετοι» με το θέμα, σήμερα επι-
κρατεί μια εκφοβιστική ρητορεία, που αφενός
δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα
και αφετέρου ταυτίζεται –ελπίζω ασυνείδητα–
με τη ρητορεία των ξενοφοβικών κομμάτων
και κινημάτων της Ευρώπης. Χαρακτηριστική
είναι η δήλωση ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να
σώσει όλους τους φτωχούς του κόσμου», η
οποία δεν είναι καθόλου αθώα ως προς τις
επιδράσεις που έχει, καθώς υποβάλλει την εν-
τύπωση ότι όλοι οι φτωχοί του κόσμου ονει-
ρεύονται μια ζωή στον παράδεισο της δικής
μας χώρας. Όμως η φράση αυτή χρησιμοποι-
είται ατόφια σχεδόν από όλες τις κυβερνήσεις
των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, που αρ-
νούνται συνολικά το δικαίωμα προστασίας και
ασύλου στους ξεριζωμένους από τις πατρίδες
τους ανθρώπους. Πιο ακραία –έτσι ώστε να
αποκαλύπτει την έλλειψη στοιχειώδους λογι-
κής– χρησιμοποιείται το ρητορικό αυτό τέχνα-
σμα από τη γερμανική ακροδεξιά όταν μιλάει
για «750 εκατομμύρια μετανάστες που θα έρ-
θουν στη Γερμανία εάν συνεχιστεί η φιλική
προς τους πρόσφυγες πολιτική της Μέρκελ».
Η υιοθέτηση της ρητορικής του φόβου από
την κυβέρνηση οξύνει τα προβλήματα και έχει
ως παράπλευρη συνέπεια την ενίσχυση αντι-
δημοκρατικών απόψεων σε σχέση με τους/τις
πρόσφυγες.

Tι ακριβώς συμβαίνει στον Έβρο; 

Εκεί εδώ και περίπου πέντε χρόνια δεν είναι
δυνατόν να φτάσουν στους συνοριακούς
σταθμούς της χώρας μας, στους Κήπους και
στις Καστανιές, ούτε οι άνθρωποι που κατά
κοινή ομολογία και απόφαση τους κράτους
μας και της Ευρώπης έχουν σοβαρούς λόγους
να ζητήσουν προστασία ως πρόσφυγες. Αυτό
ισχύει σήμερα για τους Σύριους, τους Αφγα-
νούς και τους Ιρακινούς. Δεν μπορούν διότι με
συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα
και στην Τουρκία παρεμποδίζονται σ’ αυτό
από τις τουρκικές αστυνομικές αρχές. Πρόκει-
ται για μια συμφωνία στο πλαίσιο της από κοι-
νού καταπολέμησης της «παράτυπης μετανά-
στευσης», που πήρε και τη σφραγίδα της Ευ-
ρώπης με τη συμφωνία που έγινε ανάμεσα
στην FRONTEX και στην Τουρκία στις 28 Μαΐ-
ου 2012. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, όμως
γενικά αφορά χώρες για τις οποίες ισχύει ως
προϋπόθεση για την είσοδο στην Ελλάδα η χο-
ρήγηση βίζας. Έτσι μια συριακή οικογένεια με
όλα τα απαραίτητα έγγραφα –αλλά φυσικά
χωρίς βίζα– δεν μπορεί να φτάσει στα σύνορά
μας και να δηλώσει την προσφυγική της ιδιό-
τητα. Μπορεί να το κάνει μόνον αν καταφέρει
να μπει παράνομα στη χώρα και στη συνέχεια
να παραδοθεί ή να επισκεφτεί την αστυνομία
για να καταγραφεί και να καταθέσει το αίτημά
της. Η διαδικασία αυτή αποτελεί κατάφορη
παραβίαση της Σύμβασης της Γενεύης.

Και ποιος είναι ο ρόλος του «φράχτη»; 

Από τη στιγμή που τους αφαιρείται η δυνα-
τότητα να προσεγγίσουν την Ελλάδα νόμιμα,
το μόνο που απομένει είναι να μπουν στη χώ-
ρα «παράτυπα». Ο μόνος ακίνδυνος τρόπος γι
αυτό είναι να περάσουν τα σύνορα στις Κα-
στανιές, όπου η επικράτεια της Τουρκίας
εκτείνεται και στη Δυτική όχθη του Έβρου. Αυ-
τό το πέρασμα ήρθε να κλείσει ο «φράχτης». Η
επόμενη δυνατότητα «παράτυπης» εισόδου εί-
ναι να διασχίσουν τον Έβρο, πράξη που συνο-
δεύεται από έναν σχετικά μικρό αλλά υπαρκτό
βαθμό κινδύνου. Αλλά και αυτή η δυνατότητα
ακυρώνεται με την αγαστή συνεργασία των
δύο χωρών, που περιλαμβάνει και τη χρήση
των πιο σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Στο
πλαίσιο αυτό, θερμικές κάμερες που βρίσκον-
ται στην Ελλάδα σαρώνουν μέρα–νύχτα το
έδαφος της Τουρκίας σε βάθος δύο χιλιομέ-

τρων και όταν διαπιστωθεί κάποια «ύποπτη κί-
νηση» ανθρώπων κοντά στα σύνορα ειδοποιεί-
ται από τη δική μας αστυνομία η τουρκική
αστυνομία και τους συλλαμβάνει. Ας μην επε-
κταθώ και στα άλλα μέσα, όπως είναι οι τεχνη-
τές μύτες που ανιχνεύουν την εκπνοή διοξειδί-
ου του άνθρακος ή των μηχανημάτων ανίχνευ-
σης καρδιακών παλμών. Πρόκειται για ένα σύ-
στημα, που η λειτουργία του στοιχίζει στη χώ-
ρα μας πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το
χρόνο, και μοναδικό σκοπό και αποτέλεσμα
έχει να οδηγεί στην ιδιαίτερα επικίνδυνη δια-
δρομή του Αιγαίου όλους τους ανθρώπους
που έχουν ανάγκη και δικαιούνται προστασία.
Αυτή η πολιτική είναι υπεύθυνη για τις εκατόμ-
βες νεκρών στο Αιγαίο, ανάμεσα στους οποί-
ους είναι εκατοντάδες βρέφη και μικρά παιδιά. 

Πως δικαιολογείται μια τέτοια δολοφονική πο-

λιτική;

Αυτό που συνήθως λέγεται είναι ότι εάν επι-
τρέπαμε στον Έβρο την κανονικότητα που
προβλέπεται από τις διεθνείς συμβάσεις, τότε
θα είχαμε «αμέτρητες στρατιές προσφύγων».
Και για να μην τις έχουμε τους υποχρεώνουμε
να πάνε στο Αιγαίο και να πνιγούν, με την «ελ-
πίδα» ότι κάποιοι θα φοβηθούν να πάρουν το
δρόμο της προσφυγιάς. Είναι πολλά τα δεδο-
μένα που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για
ανόητη άποψη. Αν αυτή ήταν η κυρίαρχη στο
μυαλό των υπευθύνων, τότε θα μπορούσαμε
να συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε μια
ορθολογική λύση. Φοβούμαι, όμως ότι αποφα-
σιστικό ρόλο για την εμμονή σ’ αυτή την πολι-
τική παίζει ένα ευρέως διαδεδομένο στους
εθνικιστικούς κύκλους της χώρας μας ιδεολό-
γημα: ότι το πέρασμα πολλών χιλιάδων μου-
σουλμάνων μεταναστών και προσφύγων μέσα
από τη Θράκη εγκυμονεί, δήθεν, εθνικούς κιν-

δύνους! Η ρητορεία που θέλει
την είσοδο των προσφύγων να
είναι «εισβολή μουσουλμάνων»,
τον «εγκλωβισμό στην Ελλάδα
χιλιάδων μουσουλμάνων μετα-
ναστών και προσφύγων» να
οδηγεί σε αλλοίωση της σύστα-
σης του πληθυσμού της Θρά-
κης, και άλλα παρόμοια, φαίνε-
ται να ασκεί μεγάλη επιρροή
στις κυβερνητικές αποφάσεις,
μέσω τους ενός από τους δύο
εταίρους.

Πηγαίνετε συχνά στην Ειδομέ-

νη. Τι συμβαίνει εκεί τώρα;

Στην Ειδομένη βιώσαμε ένα
πρωτόγνωρο αυθόρμητο κίνημα
συμπαράστασης. Από το καλο-
καίρι χιλιάδες άνθρωποι κατά-
φεραν να ντύσουν και να θρέ-
ψουν περίπου 800 χιλιάδες πρό-
σφυγες. Και μετά ήρθε η ώρα
που ο αρμόδιος αναπληρωτής

υπουργός δήλωσε ότι τώρα πια πρέπει να
υπάρξει τέρμα στην κατάσταση που επικράτη-
σε τους πρώτους μήνες. «Επανακτούμε το κρά-
τος», είπε, και η οποιαδήποτε συμπαράσταση
επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο του «εθνικού
σχεδίου» που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Δηλα-
δή, για να προσφέρεις σ’ αυτόν που πεινάει θα
πρέπει πρώτα να πιστοποιηθείς από την κυβέρ-
νηση! Ότι δεν ήταν μόνο λόγια φάνηκε στην Ει-
δομένη με τους ποικίλους περιορισμούς που
επιβλήθηκαν από την αστυνομία. Παρόλα αυτά
η συμπαράσταση συνεχίζεται και θα δυναμώ-
σει, καθώς η Ελλάδα προσφέρει πια στην
ΠΓΔΜ τις ίδιες υπηρεσίες που εδώ και χρόνια
προσφέρει η Τουρκία σ’ αυτήν. Η μόνη διαφο-
ρά είναι ότι στα σύνορα της ΠΓΔΜ έχουν –ακό-
μη– δικαίωμα να φτάνουν τουλάχιστον οι Σύρι-
οι, οι Αφγανοί και οι Ιρακινοί. Για όλους τους
άλλους ισχύει το «ελληνο–τουρκικό πρότυπο»:
θερμικές κάμερες εγκατεστημένες στην ΠΓΔΜ
(που τις χειρίζονται ειδικευμένοι αστυνομικοί
από την Ουγγαρία!) σαρώνουν το έδαφος της
Ελλάδας και σε περίπτωση «ύποπτων» κινήσε-
ων ειδοποιούνται οι αστυνομίες των δύο χω-
ρών για να δράσουν αναλόγως. 

Να υποθέσουμε ότι θα συμμετάσχετε στις εκ-

δηλώσεις που θα γίνουν στις 23 και 24 Ια-

νουαρίου στον Έβρο ενάντια στο φράχτη;

Φυσικά! Και προσδοκώ ότι η συμμετοχή των
ανθρώπων θα είναι τέτοια ώστε να σημάνει η
αλλαγή της πολιτικής που θέλει την Ευρώπη
φρούριο, και τα θύματα των πολέμων και της
φτώχειας να μαραζώνουν στους τεράστιους
καταυλισμούς προσφύγων στην Αφρική και
στην Ασία.

Ο Γιώργος Τσιάκαλος 
μίλησε στο Μανώλη Σπαθή

“Ένα πρωτόγνωρο αυθόρμητο 
κίνημα συμπαράστασης”

Συνέντευξη με τον Γιώργο Τσιάκαλο, καθηγητή Παιδαγωγικής στο ΑΠΘ

“

”

“Η απόφαση 
της κυβέρνησης
του Αλέξη Τσίπρα 
να ακολουθήσει 
την πολιτική και 
την πρακτική που 
εγκαινίασαν και 
εφάρμοσαν οι προηγούμενες
κυβερνήσεις οδηγεί 
υποχρεωτικά και 
στη σταδιακή υιοθέτηση 
της ρητορείας τους”

Μετανάστες και πρόσφυγες απαιτούν ανοιχτά σύνορα στις 18/12 σε αντιρατσιστική διαδήλωση στην Αθήνα
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Ανοίξτε τα σύνορα, σώστε ζωές

ΗΕυρώπη βιώνει τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυ-
σμών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήδη φέ-

τος πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες, πολλοί από
τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν έχουν κάνει το επι-
κίνδυνο ταξίδι προς την Ευρώπη. Είναι τραγικό ότι πάνω
από 3.700 έχουν πνιγεί μόνο τον τελευταίο χρόνο, προ-
σπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο. 

Δεδομένης της κλίμακας της ανθρωπιστικής πρόκλη-
σης που αντιμετωπίζει η ήπειρος, η απάντηση του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου και μιας σειράς από άλλες ευρωπαϊκές κυ-
βερνήσεις, θα πρέπει να καταδικαστεί με τον πιο έντονο
τρόπο. Στο Καλαί και τη Δουνκέρκη πρόσφυγες ζουν σε
άθλιες συνθήκες σε στρατόπεδα, σε απόσταση λιγότερη
από διακόσια μίλια τόσο από το Λονδίνο όσο και από το
Παρίσι, πρωτεύουσες των δύο από τις πλουσιότερες χώ-
ρες στον κόσμο και τις Βρυξέλλες το σπίτι του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβούλιου.

Πολλοί πρόσφυγες έχουν εγκαταλείψει τον πόλεμο, τη
βία και τις διώξεις από τις χώρες και τις περιοχές όπου οι
κυβερνήσεις μας έχουν εμπλακεί στρατιωτικά. Ωστόσο,
αντί να τους προσφέρουν επείγουσα ανθρωπιστική βοή-
θεια, γυναίκες, άνδρες και παιδιά σε αυτά τα στρατόπεδα
έχουν αφεθεί να παγώνουν μέσα στον χειμώνα. Αν και εί-

ναι θετικό το γε-
γονός ότι η βρε-
τανική κυβέρνηση έχει συμφωνήσει να δεχθεί είκοσι χι-
λιάδες πρόσφυγες από τη Συρία σε διάστημα πέντε ετών,
ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρός και δεν λαμβάνει υπό-
ψη του την τεράστια δυστυχία των προσφύγων στα σύνο-
ρα του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Εμείς, οι υπογράφοντες κάνουμε έκκληση προς τη βρε-
τανική κυβέρνηση, σε συνδυασμό με άλλες ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις, να τεθεί τέρμα στα δεινά των ανθρώπων
που είναι κολλημένοι στους καταυλισμούς στη βόρεια
Γαλλία, επιτρέποντάς τους να ζητήσουν άσυλο στο Ηνω-
μένο Βασίλειο ή σε χώρες όπου θέλουν να πάνε, όπου τα
εκατομμύρια των ανθρώπων εκεί τους περιμένουν να
τους καλωσορίσουν. Υποστηρίζουμε το Σαββατοκύριακο
συντονισμένης δράσης για τους πρόσφυγες στις 23 - 24
Ιανουαρίου, την πρωτοβουλία συνδικαλιστών αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες στις 12 - 21 Φεβρουάριου και την
πανεθνική διαδήλωση που διοργανώνει η κίνηση Stand
Up to Racism στις 19 Μαρτίου, που ένα από τα βασικά
της συνθήματα είναι «οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι
εδώ».

Stand Up to Racism, Βρετανία 

Με βασικό σύνθημα “καλοδεχού-
μενοι” οι πρόσφυγες και οι με-

τανάστες, οργανώσεις της αριστε-
ράς, αντιρατσιστικές κινήσεις και με-
τανάστες διοργανώνουν συγκέντρω-
ση στο Καλαί το Σάββατο 23 Γενάρη,
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της
ΚΕΕΡΦΑ για μία διεθνή μέρα δράσης
ενάντια στο φράχτη του Έβρου και
την Ευρώπη Φρούριο. 

Την περασμένη εβδομάδα σε επι-
θέσεις σε βάρος των προσφύγων και
μεταναστών που ζουν στη “ζούγκλα”
έξω από την πόλη Καλαί (έναν αυτο-
σχέδιο καταυλισμό με παράγκες,
στον οποίο ζουν αυτή τη στιγμή κάτω
από άθλιες συνθήκες χιλιάδες πρό-
σφυγες και μετανάστες), προχώρησε
η γαλλική αστυνομία με τη συνδρομή
των φασιστών. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργά-
νωσης “No Borders” Γαλλίας, τα με-
σάνυχτα της Τρίτης 5/1 μία ομάδα
προσφύγων ξεκίνησε με τα πόδια από
τη “ζούγκλα” προς την πόλη. Οταν
πέρασαν μπροστά από το σπίτι που
έμεναν νεοναζί που έχουν συγκροτή-
σει μία ομάδα “οργισμένοι κάτοικοι
του Καλαί”, δέχτηκαν επίθεση. Οι φα-
σίστες τους χτύπησαν και στη συνέ-
χεια τους καταδίωξαν αναγκάζοντάς
τους να γυρίσουν στη “ζούγκλα”. Αμέ-
σως υπήρξε κινητοποίηση της κούρδι-
κης κοινότητας, για να μην αφήσουν
τους φασίστες να μπουν μέσα στη
“ζούγκλα”. Κατάφεραν να τους εμπο-
δίσουν αλλά οι φασίστες παρέμειναν
απ' έξω και άρχισαν να πετούν πέ-
τρες, ενώ λίγο αργότερα εμφανίστη-
καν και τα ΜΑΤ που για αρκετή ώρα
παρέμεναν παρατηρητές. Στη συνέ-
χεια ανέλαβαν δράση, πετώντας δα-
κρυγόνα και πλαστικές σφαίρες. Στη
συνέχεια η αστυνομία μπήκε μέσα

στη “ζούγκλα” και άρχισε να χτυπάει
ακόμα και οικογένειες Κούρδων και
Σουδανών, ενώ έριξε πλαστικές σφαί-
ρες και κρότου λάμψης τραυματίζον-
τας πολλούς.Την επόμενη μέρα πρό-
σφυγες βγήκαν στο κεντρικό δρόμο
προσπαθώντας να επιβιβαστούν σε
φορτηγά που περνούσαν από κει. Και
πάλι η αστυνομία τους επιτέθηκε με
δακρυγόνα, αντλίες νερού και πλαστι-
κές σφαίρες, με αποτέλεσμα να τραυ-
ματιστούν ακόμα περισσότεροι πρό-
σφυγες και μετανάστες.

Συνέλευση     

“Στη "ζούγκλα" του Καλαί μένουν
επίσημα 5000 μετανάστες και πρό-
σφυγες (άλλοι λένε 7.000)” περιγρά-
φει στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Αλαίν Ποζολά, από το NPA και τους
Sans Papiers .“Λειτουργούν μόνο
ΜΚΟ και η OFRA (αντίστοιχο της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες (HCR).  Η κυβέρνη-
ση θέλει να φέρει κοντέινερ των 12
ατόμων συνολικά για 1500-2000 άτο-
μα και τους άλλους έχει σκοπό να
τους στείλει σε άλλα στρατόπεδα ή
στο πουθενά. Αυτό το σχέδιο το πα-
ρουσιάζουν ως σχέδιο βελτίωσης
των συνθηκών, όμως σκοπεύουν να
μετατρέψουν έναν ανοιχτό καταυλι-
σμό σε ένα φρουρούμενο στρατόπε-
δο. Έγινε συνέλευση μέσα στη
"ζούγκλα”, όπου οι σύντροφοι των
Sans Papiers και ΝΡΑ αντιπαρατεθη-
καν με την OFRA η οποία συμφωνεί
με το κυβερνητικό σχέδιο. Στη Δουν-
κέρκη υπάρχει τώρα ένα αντίστοιχο
στρατόπεδο με τη “ζούγκλα” που
έχει 3000 άτομα. Εντωμεταξύ οι μπά-

τσοι στο Παρίσι διαλύσαν 50 σκηνές
που ήταν στο κέντρο και κάνανε συλ-
ληψεις μεταναστών, ενόψει μεγάλης
γιορτής που έγινε  στο κέντρο για
τον ένα χρόνο από το charlie hebdo. 

Ετοιμαζόμαστε για μία μεγάλη συγ-
κέντρωση στο Καλαί στις 23/1. Το κά-
λεσμα έχει υπογραψει όλη η αριστε-
ρα (NPA, PG, VERTS, ALTERNATIFS-
LIBERTAIRES, CGT, SOLIDAIRES,
Sans Papiers), εκτός από το ΓΚΚ. Οι
μετανάστες θα διαδηλώσουν και αυ-
τοί μαζί μας στις 23/1. Σκοπεύουμε να
πάμε δύο μέρες νωρίτερα με προκη-
ρύξεις σε όλες τις γλώσσες. Οι σύν-
τροφοι από την Αγγλία θα έρθουν στο
Καλαί και θα οργανώσουν επίσης
συγκέντρωση και από την άλλη μεριά. 

Οι φασίστες είναι παρόντες στο
Καλαί. Στο site τους καλούν για αντι-
διαδήλωση στις 23/1 και κάνουν κά-
λεσμα να έρθουν από όλη τη Γαλλία
για να προβοκάρουν την αντιρατσι-
στική συγκέντρωση. Για όλα αυτά
που γίνονται στο Καλαί υπάρχει σιγή
ιχθύος από τα ΜΜΕ, που ασχολούν-
ται μόνο για τον ένα χρόνο από το
charlie hebdo”.

Μία νέα τραγωδία προσφύγων από τη Συ-
ρία έπληξε την Τουρκία την περασμένη

εβδομάδα. 36 άνθρωποι πνίγηκαν στα ανοι-
χτά σε δύο διαφορετικά περιστατικά την ίδια
ημέρα,  με τα πτώματά τους να ξεβράζονται
στις δυτικές παράκτιες πόλεις.

Επιπλέον, η Τουρκική αστυνομία αποκάλυ-
ψε την ύπαρξη ενός εργοστασίου παραγω-
γής ψεύτικων σωσίβιων στη Σμύρνη - τη με-
γαλύτερη πόλη στο Αιγαίο. Ήταν ένα παρά-
νομο εργαστήριο όπου απασχολούνται παι-
διά από τη Συρία. Αυτή είναι η κατάσταση για
τους πρόσφυγες στην Τουρκία: Σύριοι αναγ-
κάζονται να σκάβουν τον ίδιο τους το λάκκο.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενάμιση μήνα μετά
τη συνάντηση Νταβούτογλου - Τσίπρα όταν ο
Νταβούτογλου δήλωσε ότι ούτε η Τουρκία
ούτε η Ελλάδα ήταν υπεύθυνες για τους πρό-
σφυγες και ότι και οι δύο χώρες ήταν "θύμα-
τα" της Συρίας.

Να οργανώνουμε

Αυτή είναι μια στιγμή που οι Τούρκοι αντι-
ρατσιστές οργανώνουμε με μανία, το διήμε-
ρο στις 23-24 Γενάρη. Στην Κωνσταντινούπο-
λη, έχουμε ήδη αρχίσει να κολλάμε τις αφί-
σες της εκδήλωσης σε πολυσύχναστες πε-
ριοχές, όπως Ταξίμ, Μπεσίκτας και Σισλί και
στα πανεπιστήμια - Βοσπόρου, Καντιρ Χας
και αλλού. Το Σαββατοκύριακο στήσαμε τρα-
πεζάκια στην πλατεία Ταξίμ και στο Καντίκιοϊ
και μοιράσαμε τα  φυλλάδια μας.

Η πορεία στην Κωνσταντινούπολη έχει ήδη
γίνει το κέντρο του ενδιαφέροντος και ξέρου-
με ότι θα συμμετέχουν άνθρωποι και από άλ-
λες πόλεις, όπως την Προύσα και το Μπολού.
Επιπλέον, η οργάνωση-μέλος του HDP “Οι
γέφυρες ανάμεσα στους λαούς” είναι πιθα-
νόν να συμμετέχει στο κάλεσμα για την εκδή-
λωση. Είναι πλέον σίγουρο ότι στις 23 Γενά-
ρη θα υπάρξει μια εκδήλωση στη Σμύρνη, κα-
θώς και 12 ΜΚΟ ενώθηκαν για να σχηματί-
σουν την πλατφόρμα «Σμύρνη -Αλληλεγγύη
με τους πρόσφυγες”. 

Σε αντίθεση με ό, τι είπε ο Νταβούτογλου,
και οι δύο κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για
τους θανάτους στο Αιγαίο. Είναι αυτές που

κλείνουν τα σύνορα. Οι Σύριοι πρόσφυγες
προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις άθλιες
συνθήκες  που τους προσφέρει η κυβέρνηση
του ΑΚΡ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί το ρατσιστικό
φράχτη στον Έβρο που χτίστηκε από τη δε-
ξιά κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Στις κυβερνήσεις αρέσει να κατηγορούνε η
μία την άλλη όταν υπάρχουν κρίσεις σαν αυ-
τές. Ενώ η τούρκικη κυβέρνηση συνεργάζεται
με την ελληνική, κατηγορεί τους δυτικούς
ηγέτες για το γεγονός ότι δεν μοιράζονται
την ευθύνη για τους πρόσφυγες. Από την άλ-
λη πλευρά, το AKP έκανε μια συμφωνία μαζί
τους, αποδεχόμενο 3 δισεκατομμύρια ευρώ
σαν αντάλλαγμα, προκειμένου να μην αφήσει
τους πρόσφυγες να περάσουν στην Ελλάδα
και να κλείσει τα σύνορα με τη Συρία.

Όλοι τους είναι συνένοχοι. Ο κύριος εχθρός
μας είναι μέσα στο σπίτι μας. Χτίζουμε παντού
την αντίστασή μας ενάντια στις κυβερνήσεις
μας. Οι Σύριοι είναι θερμά καλοδεχούμενοι- εί-
ναι αδέρφια μας και σύντροφοί μας. 

Οζάν Τεκίν, DSIP, Τουρκία

HΚίνηση Χειραφέτησης  ΑμεΑ «Μηδενι-
κή Ανοχή» συμμετέχει στις 23-24 Γε-

νάρη στις κινητοποιήσεις σε Αλεξανδρού-
πολη και Έβρο ενάντια στο φράχτη. 

Ως κίνημα ατόμων με αναπηρία θα δώ-
σουμε το παρόν κάνοντας τη σύνδεση
ανάμεσα στους «φράχτες» της δικιάς μας
καθημερινότητας με το φράχτη του
Έβρου. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τι ση-
μαίνουν αποκλεισμοί εξαιτίας της μη προ-
σβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον
όσο και λόγω της κρίσης και τον εκφασι-
σμό της κοινωνίας.

Γύρω στο 30% των προσφύγων έχουν
αυτή τη στιγμή κάποιου είδους αναπηρία,
αποτέλεσμα των βομβαρδισμών στις εμ-
πόλεμες ζώνες. Πολλοί πρόσφυγες κλη-
ρονόμησαν αναπηρίες που μπορεί να μην
είναι εμφανείς αυτή τη στιγμή αλλά θα εί-
ναι μετά από 1-2 χρόνια. Υπάρχουν άτομα

που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλά-
κας, από διάφορες ψυχοσωματικές ασθέ-
νειες, αποτέλεσμα του ψυχολογικού σοκ
που έχουν υποστεί. Υπάρχει μία περίπτω-
ση ενός παραπληγικού που οι τούρκοι
δουλέμποροι του έσπασαν τα πόδια. Στην
Τουρκία χρεώνουν το αμαξίδιο 1.200 ευ-
ρώ προκειμένου να το βάλουν στη βάρκα.
Πολλοί αναγκάζονται να το αφήσουν εκεί
και στη συνέχεια μόλις φτάσουν στα νη-
σιά πρέπει κάποιος να τους μεταφέρει
στα χέρια. Κανονικά έχουν δικαίωμα να
περάσουν τα σύνορα χωρίς εμπόδια, να
πάρουν αμέσως άσυλο και μάλιστα να
πάρουν αμέσως το επίδομα του αναπή-
ρου των 480 ευρώ από τα ΚΕΠΑ. Το κρά-

τος είναι υποχρεωμένο να βρει αυτά τα
χρήματα. Αντί για αυτό υπάρχουν άτομα
με αναπηρία που βρίσκονται στην Αμυ-
γδαλέζα, που δεν έχει κανενός είδους
υποδομή με αποτέλεσμα να μην μπορούν
να πάνε ούτε στην τουαλέτα. 

Για όλους αυτούς τους λόγους θα είμα-
στε και μείς στο φράχτη ο οποίος θα έπρε-
πε να έχει πέσει από χτες. Μία μέρα πριν
στις 22/1 διοργανώνουμε εκδήλωση στην
Κομοτηνή με ομιλητή τον Πέτρο Κωνσταν-
τίνου, συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ. Τις προ-
ηγούμενες ημέρες θα δώσουμε κάποιες
συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο. Στην εκδή-
λωση αυτή θα κάνουμε τη σύνδεση ανάμε-
σα στους φράχτες που υψώνονται καθημε-

ρινά στις ζωές μας και το φόρο αίματος
που αναγκάζονται να πληρώνουν καθημε-
ρινά χιλιάδες πρόσφυγες, με τους χιλιά-
δες έγκλειστους ανάπηρους που υπάρ-
χουν αυτή τη στιγμή στα ιδρύματα και
τους 62 έγκλειστους που βρίσκονται στα
Λεχαινά, από όπου θα προβάλουμε και το
ντοκιμαντέρ «Από το άσυλο στην κοινω-
νία», που γυρίστηκε στα Λεχαινά.   

Αντώνης Ρέλλας, Κίνηση Χειραφέτησης
ΑμεΑ «Μηδενική Ανοχή»    

Ομόφωνα ψηφίστηκε το ψήφισμα για το διήμερο στις 23-24 Γε-
νάρη σε Αλεξανδρούπολη και Έβρο στην τελευταία συνέλευση του
Συλλόγου Μειονοτικών Σχολείων Ξάνθης που πρότεινε η ΚΕΕΡΦΑ. 

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να βγει ανακοίνωση κάλεσμα του συλλόγου για να
ενημερωθούν τα μέλη του. Ως ΚΕΕΡΦΑ προτείνουμε στο σύλλογο να ναυλώσει πούλμαν
και να συμμετέχει στην Αλεξανδρούπολη και τον Έβρο με πανό στα ελληνικά και στα
τουρκικά. Το ίδιο κάλεσμα κάναμε και στο Σύλλογο Δασκάλων Ξάνθης. Τις επόμενες ημέ-
ρες θα συνεδριάσουν τα ΔΣ των δύο συλλόγων για να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις. 

Τζεμαλί Μηλιαζήμ, δάσκαλος Ξάνθη     

Συμμετοχή στο διήμερο 23-24 Γενάρη στον Έβρο ανακοίνωσε
ο Συντονισμός για το Προσφυγικο-Μεταναστευτικο σωματεί-

ων, φοιτ. συλλόγων και συλλογικοτήτων. 
“Απαιτούμε: Ασφαλή, απρόσκοπτη, ελεύθερη είσοδο-έξοδο

για τους πρόσφυγες-μετανάστες από τις συνοριακές διαβάσεις”,
αναφέρει το κάλεσμα. “Να πέσει ο φράκτης του Έβρου και όλοι
οι φράκτες που υψώνονται στο ευρωπαϊκό έδαφος για να απο-
τρέψουν τη φυγή των διωγμένων από τις χώρες τους. Όχι στην
Ευρώπη φρούριο. Κατάργηση των συνθηκών του Δουβλίνου. Δι-
καίωμα στο άσυλο. Αξιοπρεπή στέγαση, σίτιση, και περίθαλψη,

κατάργηση της κράτησης και των απελάσεων. Κονδύλια για τις
ανάγκες των προσφύγων και όχι για καταστολή και απελάσεις.
Όχι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα hot spot διαλογής και
κατασταλτικού ελέγχου των προσφύγων. Κατάργηση της Fron-
tex, όχι στην Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή-ακτοφυλακή. Αγωνιζό-
μαστε για να σταματήσουν οι πόλεμοι, οι επεμβάσεις και οι βομ-
βαρδισμοί των ιμπεριαλιστών. Καμιά συμμετοχή και στήριξη της
Ελλάδας με βάσεις, εξοπλισμό και στρατεύματα στις πολεμικές
επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. Φράκτης στον Έβρο σημαί-
νει πνιγμοί στο Αιγαίο”, καταλήγει το κάλεσμα.

ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ 

Εργάτες ενωμένοι

ΞΑΝΘΗ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ
Μάχη στο Καλαί

Πρόσφυγες και αναπηρία

Αυτό που κάνει ξεχωριστό το
γεγονός στον Έβρο είναι το
ότι έχουμε έναν διεθνή συν-
τονισμό. Τις ίδιες μέρες που
κινητοποιούμαστε εμείς στην
Αλεξανδρούπολη, στο φρά-
χτη και στους Κήπους του
Έβρου, το κίνημα στην
Τουρκία κάνει παράλληλες
διαδηλώσεις. 
Στις 23/1 θα υπάρχει διαδή-
λωση στην Κωνσταντινούπο-
λη και επίσης στα σύνορα,
στους Κήπους του Έβρου,
όπου φιλοδοξούμε να γίνει
μία εκδήλωση και από τις
δύο μεριές των συνόρων. 
Ταυτόχρονα στο Καλαί της
Γαλλίας, στο άλλο σημείο
ντροπής της Ευρώπης Φρού-
ριο, θα υπάρχει κινητοποί-
ηση, την οποία επιχειρούν να
σταματήσουν οι φασίστες με
προκλητικό τρόπο. Και ταυ-
τόχρονα θα υπάρχει κινητο-
ποίηση στην Λαμπεντούζα. 

Πέτρος Κωνσταντίνου, 
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

18/12, Αντιρατσιστική διαδήλωση στην Αθήνα

Απο προηγούμενη διαδήλωση στο Καλαί
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Η αστυνομία συνεχίζει να καλύπτει τους χρυσαυγίτες

Μ
ε καταθέσεις των αστυνομι-
κών της ΔΙΑΣ που ήταν πα-
ρόντες στη δολοφονία του

Παύλου Φύσσα συνεχίστηκε η δίκη
της Χρυσής Αυγής στις 11 Γενάρη,
43η ημέρα της διαδικασίας. Η εικό-
να μιας αστυνομίας που όχι μόνο
δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει
το τάγμα εφόδου εκείνο το βράδυ
βοηθώντας με την αδράνειά της τη
δολοφονική επίθεση, αλλά και εξα-
κολουθεί μαζί με τις ευθύνες της να
καλύπτει και τους χρυσαυγίτες κα-
τηγορούμενους, ήρθε ακόμα πιο κα-
θαρά στο δικαστήριο.

Το σενάριο που είχε υποστηρίζει η
αστυνομικός Αγγελική Λεγάτου σε
προηγούμενες συνεδριάσεις -ότι οι
αστυνομικοί “δεν πρόλαβαν” τη δολο-
φονία γιατί οι τέσσερις-πέντε που μαζί
με το Ρουπακιά χτυπούσαν το Φύσσα
“πρέπει να ήταν άλλοι” από τους είκοσι
που ξεκίνησαν να τρέχουν από το Κο-
ράλι και τους οποίους κυνηγούσαν οι
ίδιοι- το παρουσίασε με πιο ολοκληρω-
μένο τρόπο ο αστυνομικός Ανδρέας
Μπιάγκης σε αυτή τη δικάσιμο. Συγκε-
κριμένα ο μάρτυρας, αφού περιέγραψε
πώς ο ίδιος και οι συνάδελφοί του
έφτασαν στην καφετέρια Κοράλι έχον-
τας πάρει σήμα για “50 άτομα με ρό-
παλα” που κατευθύνονται προς τα εκεί,
είδαν τους σαράντα με πενήντα συγ-
κεντρωμένους απέξω καθώς και κυνή-
γησαν τους είκοσι από αυτούς που
αποσπάστηκαν τρέχοντας και βρίζον-
τας προς τη Τσαλδάρη, ισχυρίστηκε
ότι το “επεισόδιο” στον αριθμό 62 βρι-
σκόταν από πριν σε εξέλιξη και γι αυτό
δεν κατάφεραν να το σταματήσουν.

Παρότι παραδέχτηκε ότι οι συγκεν-
τρωμένοι στο Κοράλι ήταν “χρυσαυ-
γίτες”, ότι από τα μηχανάκια που βρί-
σκονταν παρκαρισμένα εκεί φαινόταν
“σα να κατέβηκαν εκείνη τη στιγμή
και να περίμεναν κάτι” και ότι προκα-
λούσαν “φόβο” ακόμα και στους ίδι-
ους, στο κρίσιμο σημείο τι έγινε στη
Τσαλδάρη είπε ότι οι είκοσι που ξεκί-
νησαν από το Κοράλι “εσπασαν στα

στενά ή συνέχισαν να τρέχουν”, ενώ
οι “πέντε (με το Φύσσα) πρέπει να
ήταν άλλοι, να προϋπήρχαν εκεί”.
Όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο
γιατί το πιστεύει αυτό, η απάντησή
του ήταν “γιατί οι συνάδελφοι που
προηγούνταν δε θα άφηναν να γίνει η
συμπλοκή, θα την είχαν σταματήσει”.

Σενάρια
Βέβαια, το πόσο εκ των υστέρων

κατασκευασμένο είναι αυτό το σενά-
ριο φαινόταν σε κάθε στιγμή της πε-
ριγραφής του. Ο μάρτυρας δεν είχε
καθαρή απάντηση ούτε στο πόση
ήταν η απόστασή τους από τους εί-
κοσι που έτρεχαν ούτε στο πώς γίνε-
ται ο ίδιος να τους χάνει ξαφνικά
από τα μάτια του. “Κάναμε ό,τι καλύ-
τερο μπορούσαμε” και “Δεν είμαστε
εκπαιδευμένοι για τόσα άτομα” επα-
νέλαβε, όπως και όλοι οι συνάδελ-
φοί του, ενώ για να ενισχύσει ακόμα
περισσότερο την εκδοχή ότι επρό-
κειτο για δύο διαφορετικές ομάδες
υποστήριξε “Δεν μπορούσαμε να
αποτρέψουμε (τη δολοφονία) γιατί
ήμασταν σε άλλο στενό, γινόταν
πριν εμείς στρίψουμε στη Τσαλδά-
ρη”. Στην ερώτηση μήπως αυτό έγι-
νε γιατί κωλυσιέργησαν και δεν
έτρεξαν πίσω από τους είκοσι όπως
ισχυρίζεται, η απάντησή του ήταν

φυσικά όχι. Ως και η πρόεδρος επε-
σήμανε τότε στο μάρτυρα ότι “οι
χρόνοι σας, ανατρέπουν όσα λέτε”.

Αποσυνδέοντας το τάγμα εφόδου
από τη δολοφονία και υποστηρίζον-
τας ότι δεν επρόκειται για ένα ενιαίο
περιστατικό, η αστυνομία συγκαλύ-
πτει ότι, στην πραγματικότητα, πα-
ρακολούθησε την επίθεση από την
αρχή μέχρι το τέλος χωρίς να επεμ-
βαίνει -ως τη στιγμή που ο ίδιος ο
Φύσσας φωνάζοντας υπέδειξε το
δολοφόνο του. Ενώ στηρίζει και
τους χρυσαυγίτες. Γιατί η αποσύν-
δεση του τάγματος εφόδου από τη
δολοφονία αποτελεί την υπερασπι-
στική γραμμή πολλών κατηγορουμέ-
νων που υποστηρίζουν όχι μόνο ότι
οι συγκεντρωμένοι στο Κοράλι ήταν
άσχετοι με την επίθεση στο Φύσσα,
αλλά ακόμα πιο προκλητικά ότι αν
δεν ξεκινούσαν οι είκοσι να τρέχουν
προς την Τσαλδάρη οι αστυνομικοί
δε θα είχαν κάνει ποτέ τη σύλληψη
Ρουπακιά. Με άλλα λόγια, ότι το
τάγμα εφόδου οδήγησε την αστυνο-
μία στο δράστη της δολοφονίας!

Η συνεδρίαση είχε ξεκινήσει με τον
αστυνομικό Δημήτρη Μπάγιο, η κατά-
θεση του οποίου δεν είχε ολοκληρω-
θεί πριν τη διακοπή των Χριστουγέν-
νων. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός

είχε λιποθυμήσει την πρώτη ημέρα
που είχε ανέβει στο βήμα (βλέπε προ-
ηγούμενο φύλλο της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης, Νο 1205) αδυνατώντας να
εξηγήσει πώς οκτώ αστυνομικοί δεν
κατάφεραν να κάνουν τίποτα, ούτε
καν άλλη σύλληψη εκτός του Ρουπα-
κιά. Παρότι συνολικά η κατάθεσή του
είχε κινηθεί στο ίδιο μήκος κύματος
κάλυψης των ευθυνών της αστυνο-
μίας, προσφέροντας βοήθεια στους
κατηγορούμενους, στο κρίσιμο ερώ-
τημα αν ήταν ενιαίο το περιστατικό, ο
ίδιος αναγκάστηκε ύστερα από την
ιδιαίτερη επιμονή και της πολιτικής
αγωγής να παραδεχτεί ότι επρόκειτο
για την ίδια και αυτή ομάδα.

Λύγισε

Σχολιάζοντας την κατάθεση Μπάγι-
ου, οι συνήγοροι της πολιτικής αγω-
γής μίλησαν για την αδράνεια της
αστυνομίας. “Δεν προσπάθησαν καν
να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους.
Το ότι ένας αστυνομικός λύγισε
όπως δε λύγισε η μητέρα του Παύ-
λου Φύσσα αλλά και οι δυο φοιτή-
τριες, μαρτυράει πολλά”, είπε η Χρύ-
σα Παπαδοπούλου, “Οι αστυνομικοί
κατασκεύασαν ένα σενάριο για να
καλύψουν την ολιγωρία τους” είπε η
Ελευθερία Τομπατζόγλου εκ μέρους
και οι δύο της οικογένειας Φύσσα.

“Ο μάρτυρας ήρθε για να μην κα-
ταθέσει”, είπε ο Τάκης Ζώτος, εκ μέ-
ρους των Αιγύπτιων αλιεργατών,
“Δεν ήμασταν παρόντες στη δολο-
φονία, είπε, κι αυτό έγινε γιατί νόμι-
ζαν ότι επρόκειτο για μια διαμάχη
μεταξύ χρυσαυγιτών και αναρχικών,
αφήνοντας στην πραγματικότητα να
εξελιχτεί η επίθεση. Μπορούμε κα-
θαρά να μιλήσουμε για ανοχή της
αστυνομίας προς τη Χρυσή Αυγή”.

Για διάθεση ελλιπούς συνεργασίας
του αστυνομικού με το δικαστήριο, μί-
λησε και ο Θανάσης Καμπαγιάννης, εκ
μέρους των Αιγύπτιων αλιεργατών,
εξηγώντας βήμα βήμα την άρνηση
του μάρτυρα να απαντήσει σε κρίσι-
μες για τη διερεύνηση της υπόθεσης
ερωτήσεις και συνέχισε “ότι αυτό το
έκανε και με τη νομιμοποίηση του
επαίνου από την ηγεσία της ελληνικής
αστυνομίας” (ο μάρτυρας είχε αποκα-
λύψει ότι οι αστυνομικοί είχαν πάρει
έπαινο για τη σύλληψη Ρουπακιά).

Και σε αυτή τη συνεδρίαση δεν
έλειψαν οι προκλήσεις των χρυσαυ-
γιτών κατηγορούμενων και των συ-
νηγόρων τους. Δεν ήταν μόνο οι
εξοργιστικές ερωτήσεις για την κα-
τάσταση του Φύσσα, “αν ήταν υπερ-
κινητικός και εξαγριωμένος”, “αν
έβριζε” κλπ υπονοώντας ανοιχτά ότι
ο ίδιος προκάλεσε την επίθεση και
τη δολοφονία του (!). Την ίδια στιγ-
μή, σε εξωτερικό από τη δικαστική
αίθουσα διάδρομο, ο κατηγορούμε-
νος πυρηνάρχης της Νίκαιας Πατέ-
λης, αυτός που είχε δηλώσει πως
“ό,τι κινείται, σφάζεται”, προκαλού-
σε τη μητέρα του Παύλου Φύσσα με
σαρκασμούς και γελάκια.

Οι προγραμματισμένες για τις 12
και 13 Γενάρη συνεδριάσεις του δι-
καστηρίου δεν πραγματοποιήθηκαν
λόγω της αποχής των δικηγόρων για
την επίθεση στο ασφαλιστικό, ενώ η
συνέχεια θα εξαρτηθεί από την κλι-
μάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Λένα Βερδέ

Διαβάστε από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο Κυκλοφόρησε!

Στιγμιότυπο από παλαιότερη κινητοποίηση της ΚΕΕΡΦΑ έξω από την δίκη της Χ.Α.
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Για το προσχέδιο θέσεων για το ορ-
γανωτικό ενόψει της 3ης Συνδιάσκε-
ψης στις 5-6 Μάρτη συζητάει στις 17
Γενάρη το ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Πάνω στο ζήτημα της εκλογής των
συντρόφων-ισσων στα όργανα της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η 3η Συνδιάκεψη μπορεί
να προχωρήσει στην ολοκλήρωση
ενός κειμένου καταστατικών αρχών
λειτουργίας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πατώντας
πάνω στα προχωρήματα που έχουν γί-
νει σε αυτόν τον τομέα. Έχοντας σαν
βάση την προηγούμενη απόφαση της
1ης Συνδιάσκεψης, τη συζήτηση που
έγινε στη 2η και τις αποφάσεις του
ΠΣΟ που ακολούθησε το Νοέμβρη
του 2014, το οποίο και αποφάσισε την
αναλογική αντιπροσώπευση των υπο-
ψηφίων στα όργανα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
μέσα από διαδικασίες απλής αναλογι-
κής. Η απόφαση εκείνου του ΠΣΟ
μπορεί και πρέπει να υλοποιηθεί και
στην εκλογή αντιπροσώπων για την 3η
Συνδιάσκεψη. 

Απλή αναλογική
Η πρόταση, όπως είχε τεθεί ήδη

στην 1η Συνδιάσκεψη, για ανάδειξη
αιρετών συντρόφων με διαδικασίες
απλής αναλογικής ανάμεσα στα
προτεινόμενα ψηφοδέλτια (όπου κά-
θε ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει αριθμό
υποψηφίων ίσο με τον αριθμό των
εκλεγόμενων, κάθε μέλος έχει το δι-
καίωμα να συγκροτήσει πρόταση και
κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφί-
σει την πρόταση της επιλογής του)
είναι αυτή που εξασφαλίζει την ανα-
λογική συμμετοχή όλων. Το αποτέ-
λεσμα μιας τέτοιας διαδικασίας
εκλογής είναι όχι μόνο δημοκρατικό
αλλά και ενωτικό και συνθετικό. Κα-
μιά άποψη δεν αποκλείεται, καμιά
άποψη δεν «καπελώνει», η κοινή συ-
νισταμένη προκύπτει συνθετικά. 

Οι ενδοιασμοί ότι μια τέτοια διαδι-
κασία εκλογής δημιουργεί πολώσεις
με τις χωριστές προτάσεις-ψηφο-
δέλτια δεν ευσταθούν. Καταρχάς
γιατί ο προηγούμενος τρόπος διεξα-
γωγής με λίστα, πίσω από το «ενιαίο
ψηφοδέλτιο» συνοδευόταν από μά-
χες σταυροδοσίας χωρίς καν αυτές
να πατάνε πάνω σε πολιτικές πλατ-
φόρμες και απόψεις.  

Κατά δεύτερο, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι
ένα μέτωπο πολιτικών οργανώσεων
και ανένταχτων αγωνιστών της επα-
ναστατικής αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς, όπου οι πολιτικές διαφωνίες,
όπως και οι συμφωνίες, είναι εξ ορι-
σμού γνωστές και υπαρκτές. Πολωτι-
κές και διασπαστικές γίνονται αυτές
οι διαφωνίες όταν δεν κατοχυρώνε-
ται η ελεύθερη έκφρασή τους και όχι
όταν εκφράζονται ελεύθερα μέσα σε
μια δημοκρατική λειτουργία. 

Πανελλαδικό
Συντονιστικό 
στις 17 Γενάρη

Στις 5-6 Μάρτη προγραμματίζεται η 3η Συνδιά-

σκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ήδη αρχίζει η συζήτηση

των θέσεων της συνδιάσκεψης. Ποια η σημασία

της μέσα στις νέες συνθήκες;

Η 3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι ένα
κεντρικό πολιτικό γεγονός. Θέλουμε να επηρεά-
σει πολιτικά όλη τη ριζοσπαστικοποίηση που δια-
μορφώνεται στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, που και
πριν αλλά και μετά το 3ο μνημόνιο συνεχίζει να
κατεβαίνει στο δρόμο, να απεργεί, να αγωνίζε-
ται. Αλλά και να κερδίσει στην πλευρά της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς τη νεολαία, τους ερ-
γαζόμενους, τον κόσμο που αντιστέκεται. 

Yπάρχουν ερωτήματα σε όλον αυτόν τον κό-
σμο, υπάρχουν κομμάτια που σπάνε από το ΣΥ-
ΡΙΖΑ αναζητώντας εναλλακτική. Στο εσωτερικό
της ΛΑΕ αλλά και του ΚΚΕ ανοίγει η συζήτηση
πάνω στην πολιτική, τη στρατηγική. Πάνω σε αυ-
τά μπορεί να συμβάλει θετικά η 3η Συνδιάσκεψη
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Γιατί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν γεννήθηκε χθες. Ολα τα
τελευταία χρόνια έχει παίξει ρόλο για να ανα-
δειχθεί η τεράστια ριζοσπαστικοποίηση που
γκρέμισε κυβερνήσεις, στράφηκε αριστερά και
έδωσε τα συντριπτικά ποσοστά του ΟΧΙ στο δη-
μοψήφισμα. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ το έκανε αυτό από τη
μια διαμορφώνοντας το αντικαπιταλιστικό της
πρόγραμμα και από την άλλη με τις πρωτοβου-
λίες της στους αγώνες. Αυτά τα δύο έχουν να
παίξουν ακόμα πιο καθοριστικό ρόλο το επόμενο
διάστημα στην ανάδειξη μιας δυνατής αριστερής
αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ που κατρακυλάει δεξιά. 

Ποια είναι η εναλλακτική πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ;

Απέναντι στους εκβιασμούς ότι ο μόνος δρό-
μος για να βγούμε από την κρίση είναι η εφαρ-
μογή των μνημονίων, η απάντηση που εξακο-
λουθεί να είναι πιο επίκαιρη από ποτέ σήμερα,
είναι η διαγραφή όλου του χρέους. Αντί να κο-
πούν για ακόμα μια φορά οι συντάξεις και οι δα-
πάνες για Υγεία-Παιδεία, να σταματήσει να πλη-
ρώνεται το χρέος. 

Είναι η έξοδος από το ευρώ και την ΕΕ. Μια
ΕΕ που από τη μια επιβάλλει ότι οι εργαζόμενοι
θα είναι αιωνίως άνεργοι ή «απασχολούμενοι» σε
5μηνα προγράμματα και από την άλλη χτίζει τη
βαρβαρότητα της ρατσιστικής Ευρώπης-Φρού-
ριο και συμμετέχει στους ιμπεριαλιστικούς πολέ-
μους. Είναι η κρατικοποίηση των τραπεζών με
εργατικό έλεγχο για να επιβάλουμε έλεγχο στη
ροή και τη διάθεση των κεφαλαίων και τη χρησι-
μοποίησή τους προς όφελος της εργατικής τά-
ξης και των φτωχών.

Αυτή είναι η εναλλακτική που προτείνει το αν-
τικαπιταλιστικό πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ώστε να μπορεί το κίνημα να φέρει άμεσες νίκες
και να αλλάξει τα πράγματα όχι στο μακρινό
μέλλον αλλά στο εδώ και τώρα. Και αυτή την
εναλλακτική μπορεί να τη χτίσει μόνο η ίδια η
εργατική τάξη με τους αγώνες της. Οι «από τα
πάνω» λύσεις και οι συμβιβασμοί που ήταν η ση-
μαία του ΣΥΡΙΖΑ μας τελείωσαν. 

Αυτό μας πάει αναγκαστικά στο δεύτερο σκέ-
λος. Αυτά θα μπορέσουν να κερδηθούν μόνο μέ-

σα από τους κοινούς αγώνες της εργατικής τά-
ξης, της νεολαίας. Και εδώ, οι ενωτικές πρωτο-
βουλίες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέσα στο κίνημα μπορούν
να δώσουν την απαραίτητη ώθηση για να εκφρα-
στεί η δυσαρέσκεια και η οργή του κόσμου και να
μετατραπεί σε δράση, οργάνωση, δύναμη ρήξης
και ανατροπής. Δεν χρειαζόμαστε μια αριστερά
που απλά γκρινιάζει ή καταγγέλει στο κοινοβούλιο
τα ξεπουλήματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ παίζει αυτό το ρόλο σήμερα. Με
τη συμβολή της στο «ΟΧΙ» που οργάνωσε από
τα κάτω στις γειτονιές και τους χώρους εργα-
σίας τις μέρες του δημοψηφίσματος βρέθηκε
ενωτικά αλλά αιχμηρά στην πρώτη γραμμή της
μεγάλης αυτής ταξικής σύγκρουσης. Στο ζήτη-
μα των προσφύγων στηρίζοντας τις πρωτοβου-
λίες της ΚΕΕΡΦΑ και του συντονισμού των σω-
ματείων και των φοιτητικών συλλόγων για το
προσφυγικό προσπαθούμε να ενώσουμε όλες
τις αποχρώσεις του αντιρατσιστικού και αντιφα-
σιστικού κινήματος. Αντίστοιχα στο αντιπολεμι-
κό κίνημα, στο lgbtq κίνημα έξω από τη Βουλή
για το σύμφωνο συμβίωσης. Και βέβαια στο ερ-
γατικό κίνημα. Στα 5μηνα ενάντια στις απολύ-
σεις, στα λιμάνια και στους σιδηρόδρομους
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, στα νοσοκομεία,
παντού δίνουμε τη μάχη του συντονισμού, όχι ο
καθένας μόνος του αλλά όλοι μαζί, όλοι όσοι θέ-
λουν να συγκρουστούν με τα μνημόνια με πρω-
τοβουλίες δράσης και κλιμάκωσης, για να ξεπε-
ραστούν τα εμπόδια που βάζουν οι γραφειοκρα-
τικές και ρεφορμιστικές ηγεσίες.  

Υπάρχει κίνδυνος εσωστρέφειας; 

Κάθε άλλο. Έχουμε δύο μήνες μπροστά μας
για τη Συνδιάσκεψη και έχουμε μια μεγάλη ευκαι-
ρία για να βγει εξώστρεφα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην πο-
λιτική συζήτηση - και μάλιστα με οργανωμένο
τρόπο. Σε κάθε γειτονιά, πόλη, χώρο εργασίας να
μην περιοριστούμε σε συνελεύσεις των μελών αλ-
λά να οργανώσουμε ανοιχτές εκδηλώσεις και να
καλέσουμε όλα τα κομμάτια της Αριστεράς να συ-

ζητήσουμε συντροφικά στο ζήτημα της εναλλακτι-
κής. Να τους καλέσουμε εκεί να δώσουμε μαζί τις
άμεσες μάχες του ασφαλιστικού, των απολύσεων,
της Παιδείας, των προσφύγων, της δίκης της Χ.Α. 

Το προηγούμενο διάστημα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ταλα-
νιζόταν από την αντιπαράθεση: φτάνει ένα αντι-
καπιταλιστικό μέτωπο ή χρειάζεται ένα «πλατύτε-
ρο» μέτωπο; Εδώ υπάρχει πλέον προχώρημα.
Όχι μόνο μέσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά και σε κομ-
μάτια που την παρακολουθούν απογοητευμένα
από τον ΣΥΡΙΖΑ και καταλαβαίνουν στην πράξη
την αναγκαιότητα της ύπαρξης μιας δυνατής αν-
τικαπιταλιστικής αριστεράς που να μη μιλάει για
διαχείριση αλλά για σύγκρουση με το σύστημα. 

Ολα αυτά μπορούν να επηρεάσουν με τον πιο
θετικό τρόπο τη συζήτηση που γίνεται μέσα στην
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Να βοηθήσουν στο περαιτέρω ξεκαθά-
ρισμα πάνω στο ζήτημα των ταξικών συσχετισμών,
στο ποια είναι η δύναμη που μπορεί να επιβάλει το
πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στο τι κόμμα είναι ο
ΣΥΡΙΖΑ και πώς αντιμετωπίζουμε τον κόσμο του.  

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίοδο που
μπορεί να σημάνει τη συγκρότηση ενός μαζικού
μετώπου της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στην
Ελλάδα, μια εξέλιξη που θα παίξει ρόλο διε-
θνώς. Αυτό μεταφράζεται άμεσα πηγαίνοντας
προς την 3η Συνδιάσκεψη σε μαζική καμπάνια
εγγραφής νέων μελών σε όλες τις τοπικές και
κλαδικές της επιτροπές 

Στήριγμα για τον κόσμο 
που αντιστέκεται

Συνέντευξη 

με την Αργυρή

Ερωτοκρίτου

μέλος της ΚΣΕ

Πειραιάς 6 Γενάρη 2016. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο πλευρό των εργαζόμενων που αντιστέκονται στο ξεπούλημα του Λιμανιού

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/1 Στέκι (Αβέρωφ 7Α – Χαλάνδρι) 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/1 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/1 Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 6μμ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ-Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/2 7μμ
ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/2 5μμ
ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 Σύλλογος Δασκάλων 5μμ

Συνελεύσεις τοπικών επιτροπών
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Τ
ο έργο του γάλλου θεατρικού
συγγραφέα Φρανσουά Λουί Τιγύ
πραγματεύεται τη μοναξιά των

ανθρώπων στις μητροπόλεις του καπι-
ταλισμού και όχι μόνο. Σε σκηνοθεσία
του Γάλλου θεατρικού σκηνοθέτη Ζαν
Πωλ Ντενιζόν και μετάφραση της Ελέ-
νης Παπαχριστοπούλου. 

Το έργο αφηγείται την ιστορία μιας
ξενοφοβικής γυναίκας που τη στοιχει-
ώνουν τα φαντάσματα του φόβου της.
Μια γυναίκα που ζει προσκολλημένη
στις παραδόσεις του χωριού της και
αδυνατεί να προσγειωθεί στη ζωή της
μεγαλούπολης. Μια καθημερινή μι-
κροαστή που πηγαινοέρχεται κάθε μέ-
ρα στη δουλειά της, αλλά από εκεί και
έπειτα κλείνεται ερμητικά στους τέσ-
σερις τοίχους του σπιτιού της. Η ιστο-
ρία τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία
του εβδομήντα, αλλά θα μπορούσε
κάλλιστα να αποτελεί και σημερινό γε-
γονός και οι ήρωές του σημερινές αν-
θρώπινες φιγούρες. Εκείνο λοιπόν το
οποίο αποτελεί το κεντρικό χαρακτη-
ριστικό της ηρωίδας είναι η απομόνω-
σή της, το κλείσιμο στον εαυτό της.
Κάθε τι το ξένο της προκαλεί φόβο,
κάθε κοινωνική επαφή ένα σφίξιμο
στο λαιμό. Κάτι σαν μόνιμος βρόχος
να επικρέμεται πάνω της, η πραγματι-
κή απειλή όμως θα έρθει από εκεί που
δεν το περιμένει.

Πανικός
Και βέβαια όσο κλείνεται στον εσω-

τερικό της κόσμο, τόσο ο φόβος της
γίνεται πανικός. Εκατομμύρια άνθρω-
ποι, όχι στην Γαλλία του 1970 αλλά
στο σήμερα, φοβισμένοι από το εχθρι-
κό οικονομικό περιβάλλον απομακρύ-
νονται από την κοιτίδα τους, δηλαδή
την κοινωνία ή με άλλους όρους την
κοινότητα. Ουσιαστικά πρόκειται για
τον μοναχικό εξατομικευμένο άνθρω-
πο της βιομηχανικής εποχής, διάβαζε
καπιταλισμός. Ο κοινοτικός χώρος
αποτελεί ξένο περιβάλλον, ενώ ο ιδιω-
τικός οικείο. (Θυμάται κανείς εκείνο το
περίφημο απόφθεγμα της Μάργκαρετ
Θάτσερ, που αποτελεί σημαία του φι-
λελευθερισμού παλιού και νέου: ότι
δεν βλέπει πουθενά καμιά κοινωνία
παρά μονάχα άτομα, καταλήγοντας
στο μεταμοντέρνο, ότι η κοινωνία δεν
υπάρχει, επειδή προφανώς δεν μπορεί
να την πάρει τηλέφωνο, ενώ τα άτομα
μπορεί). 

Μιλάμε δηλαδή για τη νεωτερική
διάσπαση της δημόσιας από την ιδιω-
τική σφαίρα, τον χωρισμό σε δημόσια

και ιδιωτική ζωή. Υποτίθεται ότι το
άτομο βρίσκει την ευτυχία στον δικό
του χώρο, στην ιδιωτική του απομόνω-
ση, γιατί στο δημόσιο επικρατεί ο
σκληρός κόσμος του ανταγωνισμού,
της άγριας εκμετάλλευσης των εργα-
ζομένων της, με όρους ανθρωποσφα-
γής. Είναι ο κόσμος της αλλοτρίωσης
που περιγράφει ο Καρλ Μαρξ στο Οι-
κονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα.
Η αλλοτρίωση του εργάτη από το
προϊόν της εργασίας του, που ανα-
γνωρίζεται ως κάτι ξένο και αλλότριο,
μετασχηματίζεται σε αποξένωση αν-
θρώπου από άνθρωπο. 

Όμως το έργο επιφυλάσσει μια έκ-
πληξη για τον θεατή. Εκεί που η πόρ-
τα κλειδώνει και ξανακλειδώνει με
σύρτες ή με τη σύγχρονη εκδοχή με
πόρτες ασφαλείας, θα υπάρξει μια ει-
σβολή στο προσωπικό της άσυλο, στο
άδυτο του σπιτιού της, όχι βέβαια από
τους «ενοχλητικούς» ξένους, άλλα
από ένα φιλικό ζευγάρι. Εδώ το έργο
δίνει μια τέτοια διάσταση που αξίζει
κανείς να το παρακολουθήσει. Αυτό
που ακολουθεί δεν είναι μια απελευθε-
ρωτική διαδρομή, μια έξοδος προς
την κοινωνία, αλλά ένα άγριο κάλεσμα
για είσοδο στο μοντέρνο, ποιό μον-
τέρνο όμως; Εκείνο του καταναλωτι-
σμού που παρουσιάζεται με τον μαν-
δύα του μοντέρνου, του νεωτερικού.
Η σύγκρουση μοιάζει αναπόφευκτη. Η
φοβισμένη μικροαστή θα σοκαριστεί
και συντετριμμένη καθώς είναι, θα δώ-
σει μάχη με τα ίδια της τα φαντάσμα-
τα. 

Η διάρθρωση του έργου έχει κλιμα-
κωτή εξέλιξη. Παρακολουθούμε από
την εισαγωγή ως το κλείσιμο της αυλαί-
ας την κορύφωση της δράσης τόσο του
έργου όσο και των αντιδράσεων των
πρωταγωνιστών. Σε κάθε σκηνή μας
αποκαλύπτεται η συνέχεια χωρίς ούτε
μια στιγμή να μας κάνει να πλήττουμε.
Μια παράσταση που αξίζει να παρακο-
λουθήσει το κοινό, ακόμη και εκείνο
που δεν είναι εθισμένο στο θέατρο.

Χρήστος Μάραντος

“Οι τρομπέτες 
του θανάτου 
ή τα μανιτάρια”

ΘΕΑΤΡΟ

Τ
α 20 χρόνια κυκλοφορίας του γιορτάζει το ΕΝΕ-
ΚΕΝ σε ένα συλλεκτικό τεύχος με ιδιαίτερη
αξία. Σε αυτό το 37ο τεύχος του Θεσσαλονικιώ-

τικου περιοδικού υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία
που έκαναν το ΕΝΕΚΕΝ ένα από τα σημαντικότερα
περιοδικά του είδους του. 

Όπως εξηγεί ο εικαστικός Βασίλης Ιωαννίδης στην
αναδρομή του, από το πρώτο κιόλας τεύχος του
ΕΝΕΚΕΝ υπάρχει ο προσδιορισμός “Επιθεώρηση
Πολιτισμού” μια επιθεώρηση που έφτασε να απλώνε-
ται “σε όλα τα λογοτεχνικά είδη (ποίηση, πεζογρα-
φία, κριτική), σε μεταφράσεις, σε ιστορικοκοινωνικές
προσεγγίσεις, άρθρα, δοκίμια, και μελέτες γύρω από
την επικαιρότητα, τη σύγχρονη πραγματικότητα, την
ψυχανάλυση, τη φιλοσοφία, την επιστήμη, τη γνωρι-
μία άλλων πολιτισμών”. 

“Μέσα από κείμενα και δοκίμια αναφοράς, πρωτο-
ποριακή ποίηση και λογοτεχνία, αλλά και ένα εικαστι-
κό πλέγμα σύγχρονων καλλιτεχνών, το ΕΝΕΚΕΝ απο-
τελεί σήμερα μακράν το ποιοτικότερο και σημαντικό-
τερο περιοδικό στο είδος του πανελλαδικά”, αναφέ-
ρει ο πανεπιστημιακός Σπύρος Μακρής στη μελέτη
του “Ο περιοδικός τύπος στην Ελλάδα” που δημοσι-
εύεται στο αφιέρωμα για τα 20 χρόνια σε αυτό το
τεύχος του ΕΝΕΚΕΝ. 

Μαζί υπάρχει η σημαντική αναλυτική καταγραφή,
που κάνει η συγγραφέας και μεταφράστρια, συνερ-
γάτης του περιοδικού, Τούλα Παπαπάντου, των δε-
κάδων ποιητών που έχουν περάσει από την “Τέχνη
του λόγου”, το τμήμα του περιοδικού που φιλοξενεί
ποιήματα και πεζογραφία. 

Είναι αυτό το τμήμα που μετέτρεψε το ΕΝΕΚΕΝ σε
έναν από τους πιο σπουδαίους εκφραστές της μετα-
πολιτευτικής λογοτεχνικής δημιουργίας, θερμοκοιτί-
δα και κιβωτό της “τέχνης του λόγου”, όχι “απλώς

ένα βήμα δημιουργικής έκφρασης μιας νέας γενιάς
δημιουργών αλλά ένα πραγματικό πεδίο δημιουργι-
κής παρέμβασης”, όπως θα γράψει ο Σ. Μακρής. 

Στο αφιέρωμα για τα 20 χρόνια εντάσσεται και η
εκτενής συνέντευξη “Για το νήμα της ελευθερίας”
του εκδότη του περιοδικού Γιώργου Γιαννόπουλου,
της “ψυχής” του ΕΝΕΚΕΝ (όπως τον περιγράφει η
Έλενα Αβραμίδου στο κείμενό της “ΕΝΕΚΕΝ ... 20
ετών”) στην συγγραφέα Πέτρα Κουμούτση. Πρόκει-
ται για μια εκ βαθέων συνέντευξη που ακουμπάει σε
όλα τα ζητήματα της παραγωγής λογοτεχνικού λό-
γου τα τελευταία 30 χρόνια στην Ελλάδα.

Αναλύσεις

Φυσικά και σε αυτό το τεύχος δεν λείπουν οι πολι-
τικές, ιστορικές και εικαστικές αναλύσεις. Ενδιαφέ-
ρον έχει η μελέτη του Γρηγόρη Καραφύλλη, “Παντε-
λής Πουλιόπουλος: Ένας ευφυής μαρξιστής του με-
σοπολέμου”, όπως επίσης και η πρωτοποριακή ανά-
λυση του ψυχιάτρου Παύλου Βασιλειάδη, “Από τα
ψυχιατρεία στη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη”, ενώ
γεμάτο ρεαλιστικές εικόνες είναι το “Ταξίδι στην Κί-
να” του Ρολάν Μπαρτ.

Δεκάδες ποιήματα, πεζά, παρουσιάσεις βιβλίων αλ-
λά και εικαστικά μετατρέπουν και αυτό το τεύχος του
ΕΝΕΚΕΝ σε μια “ολοκληρωμένη εικαστική εμπειρία”. 

“Το ΕΝΕΚΕΝ, μπορούμε να πούμε, προσπάθησε να
είναι ένα συλλογικό “ημερολόγιο καταστρώματος” ή
ένα συλλογικό μυθιστόρημα όπου εγγράφεται και εγ-
γράφει την εποχή του που κρίνει και κρίνεται ουσια-
στικά”, τονίζει στην συνέντευξή του ο Γ. Γιαννόπου-
λος εξηγώντας το πώς, παρά τις δυσκολίες του εγ-
χειρήματος εδώ και δυο δεκαετίες βρίσκει την δύνα-
μη και “το πείσμα να πλέει κόντρα στο ρεύμα”. 

Κυριάκος Μπάνος

"Οικογενειακές υποθέσεις" είναι ο τίτλος της έκθεσης φωτογραφίας του Βασίλη Πουλαρίκα που κάνει εγ-
καίνια αυτή την Παρασκευή 15/1 στις 20:30 στο Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας "ΕΝΝΕΑ" (Θησέως 20 &
Κολοκοτρώνη, Αθήνα – ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 14:00 ως 22:00 - Δευτέρα, Τετάρτη,
Σάββατο 14:00 ως 18:00).

Ξεκινώντας το 2010 ο Πουλαρίκας φωτογραφίζει τις οικογενειακές υποθέσεις καθημερινών ανθρώπων.

20 χρόνια ΕΝΕΚΕΝ

Έκθεση φωτογραφίας: “Οικογενειακές υποθέσεις”

Πολυχώρος ΕΚΣΤΑΝ(Πατησίων και
Καυτατζόγλου 5) Κάθε Σάββατο και
Κυριακή στις 19.00. Διάρκεια: 1.15’ Τι-
μή εισιτηρίου: 10 ευρώ, και 5 ευρώ για
άνεργους και σπουδαστές.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ελένη Παπα-
χριστοπούλου, Χάρις Συμεωνίδου,
Ηλίας Γκογιάνος. Φωνή μάνας: Λαμ-
πρινή Λίβα Φωνή παρουσιαστή: Γιάν-
νης Σταματίου. 
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ο
θάνατος του Ντέι-
βιντ Μπόουι είναι μια μεγάλη
απώλεια ... όπως φαίνεται για

τους πάντες, από τον δεξιό πρωθυπουρ-
γό της Βρετανίας μέχρι τον Τζέρεμι
Κόρμπιν και ασφαλώς εκατομμύρια μου-
σικόφιλους στον κόσμο. Γιατί; Η πορεία
του, από το συμβατικό ροκ, τις ποιητικές
αναζητήσεις, τον Ziggy Stardust, το πανκ,
μέχρι την εκλεπτυσμένη ηλεκτρονική ποπ
του 1980 και μετά ακολουθεί στην πραγ-
ματικότητα την εξέλιξη της μεταπολεμι-
κής Βρετανίας. 

Γεννημένος στην εργατική περιοχή
του Brixton το 1947, μετακόμισε με την
οικογένειά του στο πιο εύπορο Bromley.
Από μικρός είχε μια έλξη προς την τότε
ανερχόμενη «υπο-κουλτούρα» των συγ-
γραφέων Μπίτνικ, του rock’n roll  και της
τζαζ. Σε ηλικία 15 χρονών έφτιαξε το
πρώτο του γκρουπ.   

Κομβικό έργο του υπήρξε «ο βίος του
Ziggy Stardust» ένα ροκ έπος για τον «άλλο
του εαυτό», στο οποίο υμνεί κάθε παράξε-
νο, πειραγμένο και διαφορετικό πλάσμα,
όχι μόνο στον πλανήτη γη αλλά σε ολόκλη-
ρο τον γαλαξία. Η αγάπη για το διαφορετι-
κό τον οδηγεί σε πειραματισμούς με την
σεξουαλικότητα και στην τελική δήλωση το
1972 ότι είναι gay. Πέντε μόλις χρόνια μετά
την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας
στον Βρετανικό ποινικό κώδικα, με όλους
τους γκέι καλλιτέχνες ερμητικά κλειδωμέ-
νους «στην ντουλάπα», ο Μπόουι αποενο-
χοποιεί τη διάθεση και τις επιθυμίες μιας
ολόκληρης γενιάς και για αυτό και μόνο
αξίζει να μείνει στο πάνθεον.

Αντιφάσεις
Δεν υπήρξαν όλες οι δηλώσεις του το

ίδιο ριζοσπαστικές. Αντίθετα, το 1976
έκανε μια σειρά φιλο-ναζιστικές δηλώ-
σεις και φέρεται να χαιρέτησε ναζιστικά
τους οπαδούς του. Αργότερα απολογή-
θηκε δημόσια για αυτές. Σε αυτό έπαιξαν
μεγάλο ρόλο δυο πράγματα: Η άμεση
απάντηση του συνδικάτου των μουσικών
MU στις προκλήσεις του και η ανάπτυξη
αντιναζιστικού κινήματος μέσα από το
Anti Nazi League (βλ. http://www.muhisto-
ry.com/from-the-archive-2-mu-response-
to-david-bowies-nazi-salute/). 

Ο Μπόουι ήταν γέννημα της Βρετανίας
του 1970, επηρέασε τρομερά τη μουσική,
τη μόδα, την πολιτική γύρω από το φύλο,
τον ρατσισμό, αλλά επηρεαζόταν κι ο
ίδιος από τις κυρίαρχες απόψεις. Με αυτό
το πρίσμα εξηγούνται οι αντιφάσεις του.
Κατά περιόδους δήλωσε «σοσιαλιστής»,
άλλοτε απολίτικος, στο δημοψήφισμα για
την ανεξαρτησία της Σκωτίας ανέφερε ότι
η Σκωτία πρέπει να παραμείνει Βρετανική!

Το έργο και η πολιτιστική κληρονομιά
που αφήνει είναι ανεκτίμητα. Η θέση του
στην ιστορία και την πολιτική καλό είναι
να διαβάζεται μαζί με τις μάχες που έδω-
σε κάθε φορά η αριστερά και το κίνημα.

Δ.Κ

Έφυγε 
ο Μπόουι

Το 2015 έφυγε φιλοξενώντας στην οθόνη πολλές αξιόλογες ταινίες.
Πριν υποδεχτούμε τη σοδειά του 2016, θυμίζουμε μερικές αξιόλογες
που παίζονται ακόμη στις αίθουσες:

Ο «Ηλίθιος» μας μεταφέρει στη σημερινή Ρωσία, όπου ένας ευσυνείδη-
τος τεχνικός προσπαθεί να σώσει τους κατοίκους μιας ετοιμόρροπης ερ-
γατικής πολυκατοικίας που πρέπει να εκκενωθεί άμεσα. Απέναντί του θα
βρει ολόκληρο το πολιτικό κατεστημένο της πόλης όπου ζει, αλλά τελικά
και τους συμπολίτες του. Σε σαφή συσχέτιση με το κλασικό έργο του Ντο-
στογιέφσκι, η ταινία του Γιούρι Μπίκοφ είναι βαθειά απαισιόδοξη ματιά
και ισχυρό ράπισμα στη νεοφιλελεύθερη Ρωσία του Πούτιν.
• «Κάρολ». Μεταφορά ενός έργου της Πατρίσια Χάισμιθ, που η ίδια έκ-
δοσε το 1952 με ψευδώνυμο για να μην θέσει σε κίνδυνο την καριέρα
της. Ο λόγος; Περιγράφει τον έρωτα μιας μεσοαστής με μια πωλήτρια
σε πολυκατάστημα, στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’50. 65 χρόνια με-
τά, η ταινία του Τοντ Χέινς ζωντανεύει μια μουντή εποχή για τις γυναίκες
και τα κοινωνικά δικαιώματα, εστιάζοντας στη δύναμη της ανθρώπινης
επιθυμίας να στέκεται ενάντια ακόμη και στους πιο ισχυρούς κανόνες.  
• «Ο μικρός πρίγκηπας». Το κλασικό παραμύθι του Σεν Εξιπερί έχει μετα-
φερθεί με εξαιρετικό τρόπο σε κινούμενα σχέδια, με μια ευρηματική προ-
σαρμογή στο σήμερα, όπου ο ιδεαλισμός και η φαντασία των πρωταγωνι-
στών έρχεται σε σύγκρουση με τον αποστειρωμένο κόσμο του ανταγωνι-
σμού και της αλλοτριωμένης εργασίας. Συγκινεί παιδιά κάθε ηλικίας.
• «Το μαργαριταρένιο κουμπί» Ο μεγάλος Χιλιανος δημιουργός Πατρί-
σιο Γκουσμάν (Αλιέντε) κάνει μια συγκλονιστική σύγκριση ανάμεσα στη
γέννηση της αποικιακής Χιλής μέσω του αφανισμού των Ινδιάνων της

Γης του Πυρός και την αιματοβαμμένη χούντα του Πινοσέτ που εξόντω-
σε χιλιάδες αντικαθεστωτικούς αγωνιστές.  
• Τέλος αξίζει να αναφερθεί η πρόσφατη ταινία του Χριστόφορου Πα-
πακαλιάτη «Ένας άλλος κόσμος». Πρόκειται για μια καλογυρισμένη διε-
θνή παραγωγή που αφηγείται τρεις ερωτικές ιστορίες στη σύγχρονη
Ελλάδα. Με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά τα μνημόνια, ο ρατσισμός, οι
πρόσφυγες, οι φασίστες βρίσκονται μέσα στα κάδρα του Παπακαλιάτη,
όχι σε πρώτο πλάνο αλλά σε καθαρό φόντο και επηρεάζουν τους
ήρωες και την έκβαση των ιστοριών. Ευχάριστη έκπληξη από έναν καλ-
λιτέχνη που μέχρι τώρα είχε αρκεστεί στα προσωπικά ζητήματα και τις
ατομικές διαδρομές.  Ο ίδιος σε συνέντευξή του υπερασπίζεται το τόλ-
μημα αυτό καταλήγοντας «εδώ δεν θα κερδίσει ο φασισμός».

Δήμητρα Κυρίλλου

Α
ς αρχίσουμε λοιπόν… Πριν πολλά-πολλά
χρόνια (25 Μαΐου 1977), σε ένα μακρινό
γαλαξία (στις ΗΠΑ) βγήκε στις κινηματο-

γραφικές αίθουσες η πρώτη ταινία του σκηνοθέ-
τη Τζωρτζ Λούκας, Ο Πόλεμος των Άστρων: «Η
νέα ελπίδα» (Η πρώτη ταινία της σειράς, τέταρτη
[IV] χρονολογικά ως προς την γενικότερη υπόθε-
ση. Σας μπέρδεψα; Δείτε τις.).

Η ταινία αυτή –παρόλο που σήμερα δεν εί-
ναι εύκολο να το πιστέψει κανείς- ξεκίνησε ως
b-movie του κερατά. Με προϋπολογισμό 11
εκατ. δολαρίων και άπειρες καινοτομίες ως
προς τα οπτικά εφέ και το μακιγιάζ, κατάφερε
παρ’ όλα αυτά να καταστεί σημείο αναφοράς
τόσο καλλιτεχνικά, όσο φυσικά και εμπορικά.
Ακολούθησαν οι δύο συνέχειες, ώστε να συμ-
πληρωθεί η πρώτη τριλογία.

Παιδί της πολιτικά ανήσυχης και αρκετά πα-
ραγωγικής δεκαετίας του 1960, ο Τζωρτζ Λού-
κας κατάφερε να εκφράσει την επιθυμία των
περισσοτέρων εκείνη τη περίοδο για έναν κα-
λύτερο κόσμο. Σίγουρα χωρίς πόλεμο, με πε-
ρισσότερη δημοκρατία και λιγότερο αυταρχι-
σμό και εννοείται χωρίς διακρίσεις.

Απογοητευμένος μάλλον από την προοπτική
ότι κάτι τέτοιο μπορεί ποτέ να συμβεί στην
πραγματική ζωή, μετέθεσε το όνειρό με κινη-
ματογραφικό τρόπο σε μια πάλη ανάμεσα σε
καλούς και κακούς σε έναν μακρινό και φαντα-
στικό γαλαξία. Όχι σε καλή και κακή δύναμη.
Γιατί αυτή στις ταινίες του εμπεριέχει και τις
δύο εκφάνσεις. Αλλά σε ανθρώπους που κά-
νουνε την μία η την άλλη επιλογή. Ή και πε-
ρισσότερες. Που ενίοτε κιόλας εναλλάσσονται
κατά την διάρκεια της ζωής τους.

Που ως τέτοιες όμως στις ταινίες του είναι
πέρα για πέρα διακριτές: Σε αυτούς που ακο-
λουθούν τους Επαναστάτες και σε εκείνους
που υπηρετούν τη Γαλαξιακή Αυτοκρατορία.

Έτσι, εντάσσοντας σε ένα μυθικό πλαίσιο -άρι-
στα ισορροπημένο- πρόσωπα, πράγματα και
καταστάσεις (που εξακολουθούν όμως να
έχουν τις ρίζες τους στην πραγματικότητα),
κατάφερε να συμπαρασύρει στη νέα αυτή του
αφήγηση όλους όσοι δεν θέλησαν να δεθούν
προκαταβολικά στο κατάρτι.

Εξωγήινες πύλες
Και πράγματι η τεράστια επιτυχία της πρώ-

της τριλογίας, άλλαξε όπως ήταν αναμενόμε-
νο και τους όρους του μετέπειτα παιχνιδιού.
Από το ότι όλοι πλέον αναφερόντουσαν κατά
το δοκούν στην νέα κουλτούρα που είχε δημι-
ουργηθεί, μέχρι φυσικά την πρόσβαση στη
νέα πηγή απίστευτου πλουτισμού που οι εξω-
γήινες πύλες της είχαν ανοίξει για την κινημα-
τογραφική βιομηχανία του Χόλυγουντ.

Από την ονομασία («Πόλεμος των Άστρων») του
αντιβαλλιστικού προγράμματος των ΗΠΑ στην τε-
λευταία φάση του στρατιωτικού ανταγωνισμού
της με τα πυρηνικά της τότε ακόμα Σοβιετικής
Ένωσης, μέχρι την ονομασία της τελευταίας (πά-
λι από τον Ρέιγκαν) ως «Αυτοκρατορίας του Κα-
κού», φτάσαμε σήμερα στην εμπορική ανάγκη, ο
διαστημικός αυτός μύθος να πρέπει να ανανεώσει
τη σχέση του με τις νέες γενιές. Και τα ταμεία.

Έχοντας ακολουθήσει την πρώτη τριλογία,
η επόμενη (1999-2005) πραγματοποιήθηκε κύ-
ρια πάνω στην ανάγκη να ανεβάσει ο Λούκας
το κασέ της εταιρίας του και φυσικά των δι-
καιωμάτων του «Πολέμου των Άστρων», ενό-
ψει της μελλοντικής τους πώλησης. Πράγμα
που ήτανε παραπάνω από εμφανές, τουλάχι-
στον για τους μεγαλύτερους. Κι έτσι το σχί-
σμα αναμεταξύ των πιστών επήλθε αναπόφευ-

κτα και σ’ αυτή την περίπτωση. Βασικό διαχω-
ριστικό στοιχείο: Η ηλικία.

Υπόθεση που επιβεβαιώθηκε το 2013, όταν
η Ντίσνεϊ εξαγόρασε τη Lucasfilms και μαζί
φυσικά το brand name του «Star Wars», για
μόλις… 4 δις δολάρια (Αυτά είναι ισοδύναμα!).
Οπότε και πρέπει να τα πάρει πίσω. Γιατί η
εξέλιξη του μύθου του «Πολέμου των Άστρων»
δεν έχει να κάνει φυσικά με την αγωνία του
κοινού για την εξέλιξη της αγαπημένης τους
ιστορίας από το 1983 και μετά.

Μια τέτοια ταινία λοιπόν, όπως το Star Wars
VII: «Η Δύναμη Ξυπνά» γυρίζεται γιατί θα φέ-
ρει τρελά κέρδη σε αυτούς που επενδύουν σε
αυτή. Και αυτό κάνει.

Ο σκηνοθέτης Τζέφρεϊ Τζ. Άμπραμς, πατάει
πάνω στην δοκιμασμένη συνταγή της πρώτης
τριλογίας (και όχι της νεότερης) και κάνοντας
ένα ριμέικ στην πραγματικότητα, προσπαθεί
στηριζόμενος σε μια πετυχημένη συνταγή να
ξαναβρεί το σημείο επαφής με την νέα γενιά.
Λειαίνοντας κάποιες αιχμηρές γωνίες του πα-
ρελθόντος όπως τους «Επαναστάτες» που
τους μετονομάζει σε «Αντίσταση» και την «Γα-
λαξιακή Αυτοκρατορία», «Νέα Τάξη» και αντι-
σταθμίζοντας το με τους πρωταγωνιστικούς
ρόλους να πηγαίνουν στη ρακοσυλλέκτρια Ρέι
και στον μαύρο νεαρό Φιν.

Για να είμαστε όμως όσο πιο «αντικειμενικοί»
γίνεται, η ταινία δεν είναι κακή. Σίγουρα όμως
δεν είναι και η συνέχεια που οι παλιοί fan θα θέ-
λαμε και που περιμέναμε να δούμε τόσα χρό-
νια. Λες και το «Star Wars» είναι μια πραγματική
ιστορία που κάποιοι από εμάς περιμέναμε έστω
και σιγά-σιγά, να συνεχίσει να μας μαγεύει.

Πάνος Κατσαχνιάς

Star Wars VII Η δύναμη ξυπνά(;)

Παίζονται ακόμα
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Nέα από τους χώρους

Φασιστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής
στο Γκάζι. Όπως καταγγέλει ο Δ.Β. από το Περιστέρι, “Σάββατο
προς Κυριακή 3/1, γύρω στις 5.30 κατευθυνόμουν μόνος μου
προς το Rainbow στο Γκάζι (Δεκελέων 40) όπου είχε Metal βρα-
διά για να δω αν ήταν κάποιος γνωστός μου. Μπροστά από τη εί-
σοδο του μαγαζιού ήταν μια παρέα γύρω στα 15 άτομα, ηλικίας
όχι πάνω από 25. Την ώρα που έφτανα στο μαγαζί, ένας από αυ-
τούς – παντελώς άγνωστος σε μένα – νομίζοντας πως ήμουν
αναρχικός άρχισε να με γρονθοκοπεί και οι υπόλοιποι αφού με
έριξαν κάτω με χτύπαγαν με κλοτσιές και μπουνιές (γύρω στα 10
άτομα) βρίζοντας εμένα και την αναρχία ενώ οι υπόλοιποι παρα-
κολουθούσαν απαθείς”. Όταν ο ίδιος κατήγγειλε την επίθεση στο
ΑΤ Πετραλώνων η αστυνομία δεν έδωσε καμιά σημασία. 

“Η αστυνομία συνεχίζει να καλύπτει τις φασιστικές επιθέσεις”,
τονίζεται σε ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου. “Είναι σαφές
ότι η δράση του αντιφασιστικού κινήματος έχει ωθήσει τους φασί-
στες στο περιθώριο και έτσι προσπαθούν να βρουν κάλυψη σε μέ-

ρη και ώρες που μένουν μακριά από τα
φώτα. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι εξαφα-
νίστηκαν τελείως. Είναι άμεσο καθήκον

του αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού κινήματος να κλιμακώσει τη
μάχη ώστε να καταδικαστεί συνολικά η Χρυσή Αυγή, η δράση των
φασιστών και να τους εξαφανίσουμε από τις γειτονιές και τα μαγα-
ζιά.

Δεμένα με αυτή τη μάχη, χρειάζεται να ξηλώσουμε τα ρατσι-
στικά μέτρα που συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη φαρέτρα των
νεοναζί. Ο φράχτης στον Έβρο, η κλιμάκωση της δράσης της
FRONTEX, οι συμφωνίες της κυβέρνησης με την Ευρώπη φρού-
ριο φέρνουν το θάνατο για τους πρόσφυγες και ταυτόχρονα
εξοπλίζουν τη Χρυσή Αυγή να στοχοποιεί τους πρόσφυγες, τους
μετανάστες, την Αριστερά και τους αγωνιστές και τις αγωνί-
στριες του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήματος.

Γι' αυτό σαν ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου θα συνεχίσουμε να αναδει-
κνύουμε τέτοιου είδους επιθέσεις, να παλεύουμε για να τσακί-
σουμε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά και να υποδεχόμαστε
τους πρόσφυγες ενώ παλεύουμε για να γκρεμίσουμε τους φρά-
χτες της ρατσιστικής Ευρώπης”, τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Όχι» στο αίτημα για έκδοση και του πέμπτου φοιτητή
που αναζητούσαν οι ιταλικές Αρχές έδωσε το Συμβούλιο
Εφετών, με το τρίτο κατά σειρά αρνητικό βούλευμά του
τη Δευτέρα 11 Γενάρη ενώ τις προηγούμενες μέρες είχε
απορριφθεί και το αίτημα έκδοσης για τους τέσσερις
πρώτους φοιτητές. 

Ολες τις μέρες υπήρξε μαζική κινητοποίηση έξω από
τα δικαστήρια ενώ αποφάσεις συμπαράστασης έχουν
πάρει μια σειρά από σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους,
συλλογικότητες και οργανώσεις.

Οι πέντε φοιτητές κατηγορούνται από την Εισαγγελία
του Μιλάνου με αδικήματα που επισύρουν ποινές από
οκτώ έως και 15 έτη κάθειρξης επειδή συμμετείχαν σε
διαδήλωση διαμαρτυρίας στο Μιλάνο κατά την ημέρα εγ-
καινίων της διεθνούς έκθεσης EXPO τον περασμένο Μάιο.

Αναβλήθηκε για τις 19 Γενάρη η δίκη του επικεφαλής
της Πακιστανικής Κοινότητας και μέλους του Συμβουλί-
ου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθήνας Τζαβέντ Ασ-
λάμ μετά από μήνυση του Γενικού Γραμματέα της πρε-
σβείας του Πακιστάν στην Αθήνα που επρόκειτο να εκδι-
καστεί το περασμένο Σάββατο 9 Γενάρη.

Παραμονή των Φώτων η ΕΛΑΣ προχώρησε σε σύλλη-
ψη του Τζαβέντ Ασλάμ μετά από μήνυση του Γενικού
Γραμματέα της πρεσβείας του Πακιστάν στην Αθήνα. Η
μήνυση της πρεσβείας τον κατηγορεί για συκοφαντική
δυσφήμιση, εξύβριση, απειλή κλπ. Πρόκειται για κλιμά-
κωση των διώξεων στις οποίες πρωτοστάτησε η ΕΛΑΣ
για να κατασταλούν οι δράσεις της Πακιστανικής Κοινό-
τητας Ελλάδος κατά της διεφθαρμένης διπλωματικής αν-
τιπροσωπείας, η οποία εδώ και μήνες αντιμετωπίζει την
καθημερινή διαμαρτυρία με κινητοποίηση έξω από την
πρεσβεία, για τα μαύρα χρήματα που απαιτεί από τους
μετανάστες για ανανεώσεις διαβατηρίων και επικυρώ-
σεις εγγράφων.

Η ΕΛΑΣ είχε προχωρήσει 19 φορές σε κατασταλτικές
προσαγωγές, παραπέμποντας μέλη της Πακιστανικής
Κοινότητας σε δίκες, όπου σε κάποιες επιβλήθηκαν πρό-
στιμα. Παρά τις μηνύσεις και τις καταγγελίες της Πακι-
στανικής Κοινότητας Ελλάδος για εμπλοκή του ίδιου του
Γενικού Γραμματέα σε απειλές με μαχαίρια ποτέ δεν προ-
χώρησαν στη σύλληψή του. Ο ίδιος είχε το θράσος να
απειλεί ότι θα πάρει το όπλο του και θα πυροβολήσει τον
Τζαβέντ Ασλάμ, αν συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις έξω
από τη πρεσβεία! Είχε το θράσος να φωτογραφίζει την
κατάθεση του Τζαβέντ Ασλάμ στο ΑΤ του Συντάγματος!

Η δίκη που θα γίνει στις 19/1 αποτελεί ποινικοποίηση
της ελεύθερης πολιτικής δράσης. Η Πακιστανική Κοινό-
τητα Ελλάδος έχει δώσει μάχες κατά του ρατσισμού και
της καταστολής υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των με-
ταναστών εργατών από την υπόθεση των απαγωγών των
είκοσι οκτώ Πακιστανών μέχρι τους εργάτες γης της
Ν.Μανωλάδας και της Γενικής Ανακύκλωσης. Στάθηκε
μαζί το αντιφασιστικό κίνημα απέναντι στα τάγματα εφό-
δου της Χρυσής Αυγής καταγγέλλοντας τη δολοφονία
του Σαχζάτ Λουκμάν και τις ρατσιστικές και φασιστικές
επιθέσεις συμβάλλοντας στην αποκάλυψη της δολοφονι-
κής δράσης των φασιστών.

“Δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Την Κυριακή 17 Γενάρη
στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουμε νέα μαζική κι-
νητοποίηση στο γνωστό χώρο στην Πακιστανική Πρεσβεία”
δήλωσε στην εργατική αλληλεγγύη ο Τζαβέντ Ασλάμ, κα-
λώντας όλο τον κόσμο και στη συγκέντρωση συμπαράστα-
σης στα δικαστήρια στις 19/1.

Νίκη για τους 5 φοιτητές

Όχι στις διώξεις
ενάντια στον
Τζαβέντ Ασλάμ

25
χρόνια συμπληρώθηκαν το Σάβ-
βατο 9/1 από τη δολοφονία του
καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα

στην Πάτρα. Aκριβώς μπροστά στο χώρο
της δολοφονίας του στο 3ο Λύκειο της Πά-
τρας, στο συγκρότημα σχολείων στη πλα-
τεία Βουδ που πήρε το όνομα του αγωνι-
στή καθηγητή, εκατοντάδες κόσμου συγ-
κεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη
του και να δώσουν αγωνιστική υπόσχεση
πως συνεχίζουν τον αγώνα για “ένα δημό-
σιο και δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά,
χωρίς ταξικούς διαχωρισμούς και διακρί-
σεις, για αξιοπρέπεια, δημοκρατία, ελευ-
θερία, λαϊκή κυριαρχία, για την ανατροπή
των πολιτικών Κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ”,
όπως έγραφε και η κοινή ανακοίνωση της
ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ. Ανακοίνωση εξέδωσε
και το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας.

“Ο Ν. Τεμπονέρας ζει στους αγώνες
του σήμερα για ανατροπή της πολιτικής
Κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ” έγραφε το πανό
των ομοσπονδιών των εκπαιδευτικών
στην πορεία που ακολούθησε από το ση-
μείο της δολοφονίας στο Παράρτημα.
Ακολουθούσαν το ΕΑΜ, φοιτητικοί σύλλο-
γοι, η ΛΑΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Ήταν 8 Γενάρη του 1991 όταν η συμμο-
ρία των ΟΝΝΕΔιτών υπό την ηγεσία του
γραμματέα της τοπικής ΟΝΝΕΔ και δημο-
τικού συμβούλου Πάτρας Καλαμπόκα μα-
ζί με τους Σπίνο, Μαραγκό, επιτέθηκαν με
εντολές της τότε κυβέρνησης Μητσοτάκη
και του υπ. Παιδείας Κοντογιαννόπουλου
για να ανακαταλάβουν σχολεία της Πά-
τρας που ήταν υπό κατάληψη.

Όμως, όπως και σε άλλα σχολεία της
πόλης, και στο 3ο Λύκειο αφού επιτέθη-
καν στους καταληψίες μαθητές, αμέσως
μετά βρήκαν μπροστά τους τη σθεναρή
αντίσταση γονέων, καθηγητών, φοιτητών
και σπουδαστών που έτρεξαν με την πρώ-
τη ανακοίνωση να στηρίξουν την περι-
φρούρηση των καταλήψεων.

Η επίθεση από την πλευρά των ΟΝΝΕΔι-
τών, που ήξεραν πως είχαν τη στήριξη της
αστυνομίας, άφησε πίσω της αρκετούς

τραυματίες 3 από αυ-
τούς βαριά εκ των οποί-
ων ο Νίκος Τεμπονέρας
νεκρός. Η ανακοίνωση
του θανάτου του πυρο-
δότησε ένα κύμα διαδη-
λώσεων σε όλη την Ελ-
λάδα με την διαδήλωση
των 100.000 στο κέντρο
της Αθήνας την επόμε-
νη μέρα να καταλήγει
σε συγκρούσεις με τα
ΜΑΤ που επιτέθηκαν
στον κύριο όγκο της πο-
ρείας.

Aνακοίνωση ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ για τα 25 χρόνια από τη δολοφονία
του Τεμπονέρα τονίζεται μεταξύ άλλων:
“Η ηθική και πολιτική ευθύνη της δολοφο-
νίας θα βαραίνει πάντα τη ΝΔ και τη Δε-
ξιά,το σύστημα που υπηρετούσαν τότε
και οργάνωσε με τον κρατικό και κομματι-
κό μηχανισμό του την εκστρατεία βίαιης
ανακατάληψης των σχολείων. Η οργάνω-
ση της δολοφονίας ήταν έργο των στελε-
χών της ΟΝΝΕΔ και της ΝΔ, με άμεσο αυ-
τουργό τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Πάτρας
Γιάννη Καλαμπόκα. Ο τότε υπουργός Παι-

δείας Κοντογιαννόπουλος, από τους επι-
τελείς του Μητσοτάκη και τους υπεύθυ-
νους για το όργιο βίας ενάντια στην ξεση-
κωμένη νεολαία, έγινε βουλευτής και
υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ. Ο ακροδεξιός
δικηγόρος υπεράσπισης του δολοφόνου
Καλαμπόκα, Αρβανίτης, ήταν βουλευτής
της φασιστικής "Χρυσής Αυγής". Σήμερα,
25 χρόνια μετά, ο Νίκος Τεμπονέρας ζει
και μας οδηγεί στους αγώνες ενάντια σε
παλιά και νέα μνημόνια, μπροστά στους
αγώνες ενάντια στο νέο ασφαλιστικό-
έκτρωμα με το οποίο η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ – ΕΕ – ΔΝΤ βάζουν ταφό-
πλακα στα εργατικά δικαιώματα”.

Κ.Μ.

Φασιστική επίθεση στο Γκάζι

O Tεμπονέρας ζει!

Η φετινή συγκέντρωση για τον Νίκο Τεμπονέρα (επάνω), 
Η κηδεία του Νικου Τεμπονέρα (απο το αρχείο της ΕΑ, κάτω)



Φ
έτος συμπληρώνονται δεκαπέντε χρό-
νια από τις διαδηλώσεις στην Γένοβα
το 2001. Οι G8, οι ηγέτες των οχτώ

ισχυρότερων κρατών του πλανήτη, είχαν δια-
λέξει αυτή την ιταλική πόλη για την ετήσια συ-
νάντησή τους. Το κίνημα ενάντια στην καπιτα-
λιστική παγκοσμιοποίηση είχε αποφασίσει να
τους χαλάσει τη φιέστα. 

Η κυβέρνηση του Μπερλουσκόνι είχε μετα-
τρέψει το κέντρο της πόλης, σε ένα απόρθητο
φρούριο, με φράχτες από συρματοπλέγματα
και αμέτρητους αστυνομικούς, καραμπινιέρους,
ασφαλίτες. Στις 20 Ιούλη, η καταστολή των δια-
δηλωτών ήταν τόσο βάρβαρη, που ένας τους, ο
19χρονος Κάρλο Τζουλιάνι δολοφονήθηκε. 

Η καταστολή δεν τρομοκράτησε το κίνημα.
Την επόμενη μέρα τριακόσιες χιλιάδες διαδη-
λωτές/τριες πλημμύρισαν την πόλη. Η Γένοβα
έγινε σύμβολο της νέας αυτοπεποίθησης του
κινήματος, της γενίκευσης εμπειριών από τους
διαφορετικούς αγώνες. Η ιδέα ότι μπορούμε να
παλέψουμε και να νικήσουμε όλοι μαζί, ενάντια
σε ένα κοινό εχθρό, το καπιταλιστικό σύστημα. 

Η Γένοβα είχε επιπτώσεις. Τα δίκτυα των αγω-
νιστών που την οργάνωσαν ήταν η αφετηρία για
το αντιπολεμικό κίνημα που έκανε εντυπωσιακά
και ορμητικά την εμφάνισή του με τις γιγάντιες
διαδηλώσεις της 15 Φλεβάρη του 2003 σε όλο
τον κόσμο. Το αντικαπιταλιστικό κίνημα και το
αντιπολεμικό κίνημα τροφοδότησαν την νέα, ρι-
ζοσπαστική αριστερά που άρχισε να διαμορφώ-
νεται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. 

Τίποτα όμως δεν γεννιέται από το μηδέν. Η
Αριστερά και το εργατικό κίνημα έχει πολιτικές
εμπειρίες δεκαετιών από μεγάλες ταξικές ανα-
μετρήσεις, νίκες και ήττες, και η γνώση αυτής
της ιστορίας είναι απαραίτητο συστατικό σε
οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση για τις στρατη-
γικές και τακτικές επιλογές που έχουμε να κά-
νουμε σήμερα. Το 2016 μια σειρά τέτοιων επε-
τείων δίνουν αυτή τη δυνατότητα. 

1936 Η χρονιά
της αντεπίθεσης

Το 1936, ογδόντα χρόνια πριν, ήταν χρονιά
αντεπίθεσης για την εργατική τάξη διεθνώς:
Μάης του ‘36 στην Ελλάδα, νίκη του Λαϊκού
Μετώπου στη Γαλλία, επανάσταση ενάντια στο
φασισμό στην Ισπανία. Ο συνδυασμός της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της επι-
κράτησης των ναζί στην Γερμανία στις αρχές
της δεκαετίας του ’30, είχε πισωγυρίσει το ερ-
γατικό κίνημα –αγώνες ξεσπούσαν λίγοι και
συνήθως έχαναν. Η δεξιά και ο φασισμός σή-
κωναν κεφάλι. Αυτή η κατάσταση άρχισε να
αλλάζει από το 1934. 

Η εργατική τάξη δεν πέρασε με ένα άλμα
στην αντεπίθεση κι ούτε μέσα από έναν δρόμο.
Αλλού ξεκίνησε μέσα από σκληρούς «οικονομι-
κούς» αγώνες. Αλλού από την πάλη ενάντια σε
αυταρχικά καθεστώτα και φασίστες και πολλές
φορές με ένα συνδυασμό και των δυο διεργα-
σιών που η μια ριζοσπαστικοποιούσε την άλλη. 

Τον Μάη του 1936 το Λαϊκό Μέτωπο (η συμ-
μαχία των σοσιαλιστών, των κομμουνιστών και
των αστών Ριζοσπαστών) κέρδισε τις εκλογές
στην Γαλλία. Οι προσδοκίες των εργατών τους
έδωσαν την αυτοπεποίθηση να κινηθούν χωρίς
να περιμένουν πότε θα αρχίσει το έργο της η
«δικιά τους» κυβέρνηση. 

Οι πρώτες απεργίες σε κάποια εργοστάσια
του Παρισιού μετατράπηκαν σε μια ανεπανάλη-
πτη σε έκταση και διάρκεια γενική απεργία, που
αγκάλιασε συνδικαλισμένους και ασυνδικάλι-

στους, γυναίκες και άνδρες, βιομηχανικούς ερ-
γάτες και υπάλληλους σε πολυκαταστήματα. Και
οι απεργοί δεν έμειναν στα σπίτια τους. Κατέλα-
βαν τους χώρους δουλειάς τους. 

Το θέαμα των εργοστασίων με τις κόκκινες ση-
μαίες να κυματίζουν στις εισόδους τους, ήταν
σήμα πανικού για την άρχουσα τάξη. Οι εκπρό-
σωποι των εργοδοτών έσπευσαν να υπογράψουν
τις συμφωνίες της Ματινιόν (το πρωθυπουργικό
μέγαρο). Οι κατακτήσεις ήταν πραγματικές και
πρωτόγνωρες –συλλογικές συμβάσεις, ακόμα
και πληρωμένες καλοκαιρινές άδειες. 

Όμως, οι απεργίες δεν σταματούσαν. Χρει-
άστηκε η παρέμβαση του ΚΚ Γαλλίας για να
μπει το φρένο και η «επιστροφή στην ομαλότη-
τα». Ο Μορίς Τορέζ, ο γραμματέας του κόμμα-
τος στις 11 Ιούνη είπε, σε μια ομιλία του, την
περίφημη φράση: «οι κομμουνιστές πρέπει να
ξέρουν πώς να σταματούν μια απεργία».

Στην Ισπανία την ίδια χρονιά η άρχουσα τά-
ξη απάντησε στην εργατική αντεπίθεση –που
είχε αποκτήσει μεγαλύτερες διαστάσεις μετά
την εκλογική νίκη του ισπανικού Λαϊκού Μετώ-
που τον Φλεβάρη- με ένα πραξικόπημα. Τον
Ιούλη του 1936 μια χούντα στρατηγών, με επι-
κεφαλής τον Φράνκο, προσπάθησε να καταλά-
βει την εξουσία. Η απάντηση στο φασιστικό
πραξικόπημα ήταν η εργατική επανάσταση. 

Οι εργάτες, στις πόλεις και την ύπαιθρο,
εξοπλίστηκαν όπως μπορούσαν για να τσακί-
σουν το πραξικόπημα παρά και ενάντια πολλές
φορές στις εντολές της «δικιάς τους» κυβέρ-
νησης. Και στην πορεία, έχτισαν τα δικά τους
όργανα αγώνα και εξουσίας. Η Βαρκελώνη
ήταν το σημείο που αυτή η διαδικασία έφτασε
στο ανώτερο σημείο της. Όμως, το Μάη του
1937 η καταστολή που ενορχήστρωσε η κυ-
βέρνηση του Λαϊκού Μετώπου σήμανε το τέ-
λος της επαναστατημένης Βαρκελώνης. 

Η επανάσταση στην Ισπανία δεν νίκησε και
το αποτέλεσμα ήταν η επικράτηση του φασι-
σμού και η αφαίρεση κάθε εμποδίου στην πο-

ρεία για το ιμπεριαλιστικό σφαγείο του Δεύτε-
ρου Παγκοσμίου Πολέμου. 

1926 η Γενική Απεργία 
στη Βρετανία

Τον Μάη του 1926 και η Βρετανία έζησε
επαναστατικές μέρες. Το υπόβαθρο ήταν η
επίθεση της άρχουσας τάξης σε ένα από τα
πιο δυνατά κομμάτια του εργατικού κινήματος,
τους ανθρακωρύχους. Οι συνδικαλιστικές ηγε-
σίες έκαναν το παν για να αποφύγουν τη μάχη,
για να βρουν μια «αμοιβαία αποδεκτή λύση» με
την κυβέρνηση και τους καπιταλιστές. Τελικά
αναγκάστηκαν να κηρύξουν την Γενική Απερ-
γία που είχαν υποσχεθεί στις 3 Μάη του 1926. 

Προσπάθησαν να την κρατήσουν υπό έλεγ-
χο με κάθε τρόπο. Αποθάρρυναν τις απεργια-
κές φρουρές, έδωσαν ακόμα και συμβουλές
για συμφιλίωση με την αστυνομία. Την ίδια
στιγμή η κυβέρνηση κινητοποιούσε όλον τον
κρατικό μηχανισμό για να σπάσει την απεργία. 

Η τεράστια επιτυχία της απεργίας όταν ορα-
τή από την πρώτη μέρα. Και κόντρα με τις
«οδηγίες», σε πολλές πόλεις και γειτονιές, οι
απεργοί οργάνωσαν την περιφρούρηση, κυνη-
γούσαν απεργοσπάστες και μπάτσους, συγ-
κροτούσαν Συμβούλια Δράσης για να οργανώ-
σουν την καθημερινότητα της ζωής και να πά-
ρουν αποφάσεις για τον αγώνα. Αυτά τα έμ-
βρυα της οργάνωσης από τα κάτω, δεν διέθε-
ταν όμως μια ξεκάθαρη πολιτική ηγεσία που θα
γενίκευε πολιτικά και οργανωτικά την εμπειρία
τους, θα τα συντόνιζε. Η απεργία σταμάτησε
μετά από εννέα μέρες.

1956 Σουέζ και Ουγγαρία
Τριάντα χρόνια αργότερα, το φθινόπωρο

του 1956, ο βρετανικός ιμπεριαλισμός παρέα
με τον γαλλικό και το μαντρόσκυλό τους, το
Ισραήλ, επιτέθηκαν στην Αίγυπτο του Νάσερ
για να την τιμωρήσουν για την εθνικοποίηση

της διώρυγας του Σουέζ. Συνάντησαν, όμως,
σθεναρή αντίσταση και χρειάστηκαν την πα-
ρέμβαση των αμερικάνων για να αποφύγουν
τα χειρότερα. Ήταν πλέον το τέλος της επο-
χής που η Βρετανία ήταν ο “πλανητάρχης”,
ενώ οι ΗΠΑ έπαιρναν την ηγεσία του “ελεύθε-
ρου κόσμου”. 

Ταυτόχρονα όμως, υπήρχε κρίση και στο
ανατολικό στρατόπεδο που ήθελε να λέγεται
“σοσιαλιστικό” ενώ στην πραγματικότητα ήταν
ένα μπλοκ κρατικού καπιταλισμού κάτω από την
ηγεμονία της Ρωσίας. Το φθινόπωρο του 1956
ξέσπασε εργατική επανάσταση στην Ουγγαρία
και χρειάστηκε επέμβαση των ρωσικών τανκς
για να την καταστείλει. Ο σταλινικός “υπαρκτός
σοσιαλισμός” είχε αρχίσει να ραγίζει.

1916 Ιρλανδία 
η «Εξέγερση του Πάσχα»

Φέτος συμπληρώνεται ένας αιώνας από την
εξέγερση στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας το
1916. Οι εξεγερμένοι, μια συμμαχία ιρλανδών
εθνικιστών του Σιν Φέιν και σοσιαλιστών με
επικεφαλής τον Τζέημς Κόνολι, κατάφεραν να
ελέγξουν το κέντρο της πόλης για δυο μέρες,
πριν τους συντρίψουν τα κανόνια και τα πολυ-
βόλα του βρετανικού στρατού. 

Η εξέγερση ήταν προϊόν μιας μαζικής δυσα-
ρέσκειας για τον πόλεμο. Η Βρετανική Αυτο-
κρατορία ήθελε «κρέας για τα κανόνια» –οι
απώλειες στα χαρακώματα ήταν τρομακτικές.
Το σχέδιο για την επιστράτευση των Ιρλανδών
είχε ξεσηκώσει οργισμένες αντιδράσεις. Και η
εξέγερση θα γινόταν σύμβολο της Ιρλανδικής
Επανάστασης που θα ξεκινούσε το 1918. 

Ένας από τους επαναστάτες που κατανόη-
σαν από τότε την σημασία της ήταν ο Λένιν. Τα
σχόλιά του, με αφορμή την Εξέγερση του Πά-
σχα, για την σχέση ανάμεσα στην πάλη ενάν-
τια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, τα κινήματα
των καταπιεσμένων και την σοσιαλιστική επα-
νάσταση, είναι πολύτιμα και σήμερα. 

1976 Ελλάδα 
η Γενική Απεργία 

Το 1975 και το 1976 ήταν χρονιές που το ερ-
γατικό κίνημα της Μεταπολίτευσης έφτασε
στο υψηλότερο σημείο του. Η εξέγερση του
Πολυτεχνείου, η πτώση της χούντας, είχε δώ-
σει την αυτοπεποίθηση στην εργατική τάξη να
μπει στον αγώνα με ορμή. Το κύριο πεδίο πά-
λης ήταν το εργοστάσιο: τα εργοστασιακά σω-
ματεία, με τις συνελεύσεις και τις απεργίες
διαρκείας τους, ήταν ένα καινούργιο ριζοσπα-
στικό φαινόμενο. 

Ο αντισυνδικαλιστικός νόμος 330 που κατέ-
βασε η τότε κυβέρνηση της ΝΔ, με τον παλιό
Καραμανλή πρωθυπουργό, είχε στόχο να απο-
δυναμώσει αυτό το κίνημα. Η απάντηση ήταν
48ωρη Γενική Απεργία ενάντια στον νόμο στις
24-25 Μάη 1976. Τη δεύτερη μέρα, τα ΜΑΤ και
οι «αύρες» χτυπάνε το πανεργατικό συλλαλη-
τήριο, αλλά οι εργάτες αντιστέκονται και τα
οδοφράγματα καταλαμβάνουν τεράστια έκτα-
ση. Οι ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και του
ΚΚΕ εσωτ. κατήγγειλαν τους «προβοκάτορες». 

Ήταν μια σύγκρουση-προπομπός από πολλές
απόψεις για τις μάχες του εργατικού κινήματος
στα χρόνια που ακολούθησαν: μια άρχουσα τά-
ξη που διαρκώς προσπαθεί να ξηλώσει τις κα-
τακτήσεις της Μεταπολίτευσης και ρεφορμιστι-
κές ηγεσίες που διαρκώς συμβιβάζονται.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Μια χρονιά 
γεμάτη Ιστορία
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Μάης ‘36, Θεσσαλονίκη
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Δ
ύο δρόμοι θα συγκρουστούν το 2016. Ο
δρόμος των μνημονίων, του ρατσισμού
και του πολέμου με το δρόμο της αντί-

στασης και της ανατροπής τους. Σε αυτή την
«αναμέτρηση» είναι αφιερωμένο το πρώτο για
τη νέα χρονιά τεύχος του περιοδικού Σοσιαλι-
σμός από τα Κάτω (Γενάρης-Φλεβάρης 2016,
Νο 114), τονίζοντας ότι η έκβασή της θα κριθεί
στο ποιον από τους δύο δρόμους θα επιλέξει η
Αριστερά.

«Δύο δρόμοι για την Αριστερά» είναι και ο τίτ-
λος του κεντρικού άρθρου του περιοδικού από
τη Μαρία Στύλλου. Αξίζει να διαβαστεί για την
εικόνα που δίνει για την κρίση της άρχουσας τά-
ξης και των κομμάτων της στην Ελλάδα και διε-
θνώς αλλά και για την ανάλυση που κάνει πάνω
στη συζήτηση που γίνεται μαζικά αυτή την πε-
ρίοδο: πώς κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κυβέρ-
νηση, γιατί συμβιβάστηκε η κυβέρνηση της αρι-
στεράς, ποια είναι η εναλλακτική για το κίνημα
και την αριστερά πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ και που
θα παιχτεί το στοίχημα της ανατροπής;

Όπως εξηγεί: «Δεν αρκεί να διαπιστώνουμε ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ πούλησε το πρόγραμμα του και τις
υποσχέσεις του γιατί είχε οργάνωση γραφει-
οκρατική, είχε ηγεσία συμβιβασμένη, και μια κοι-
νοβουλευτική ομάδα έτοιμη να συμβιβαστεί με
την πρώτη κωλοτούμπα. Έχει περάσει ενάμισης
αιώνας από τότε που ο Μαρξ προειδοποιούσε ότι
“μια αριστερά που το οπλοστάσιό της περιορίζε-
ται στη διαπίστωση ότι ο κύριος τάδε (ο Τσίπρας
στην προκειμένη περίπτωση) είναι συμβιβασμέ-
νος, είναι πολύ φτωχή”. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε όλα αυτά
τα κουσούρια, αλλά αυτό που είχε πάνω απ’ όλα
σαν ελάττωμα ήταν η στρατηγική του κοινοβου-
λευτικού δρόμου. Η αυταπάτη ότι τα πράγματα
μπορούν να αλλάξουν γιατί θα αλλάξει η κυβέρ-
νηση. Η αναζήτηση μιας αριστεράς ικανής να πά-
ει πέρα από τα όρια που κόλησε ο ΣΥΡΙΖΑ απαι-
τεί να ξεπεράσουμε αυτή τη στρατηγική».

Τα ίδια διλήμματα και στρατηγικές επιλογές
αντιμετωπίζει η Αριστερά σε όλη την Ευρώπη.
Γιατί αντίθετα με όσους εκτιμούσαν ότι η άνοδος
του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση θα ήταν από ελληνι-
κή εξαίρεση ως παρένθεση, «το 2015 τελείωσε
λέγοντας μια διαφορετική ιστορία», όπως υπο-
στηρίζει ο Νίκος Λούντος στο άρθρο του «Η Αρι-
στερά στην Ευρώπη» για τις επιτυχίες του Μπλό-
κου της Αριστεράς στην Πορτογαλία, του Ποδέ-
μος στην Ισπανία και του Σιν Φέιν στην Ιρλανδία.

Εστιάζοντας στο ότι η άνοδος της αριστεράς
είναι μία όχι συγκυριακή αλλά με κοινωνικό βά-
θος και διάρκεια εξέλιξη, άμεσα συνδεδεμένη
με τις μεγάλες οικονομικές και πολιτικές μάχες
που έδωσε και συνεχίζει να δίνει η εργατική τά-
ξη και η νεολαία, και τα δύο αυτά άρθρα τονί-
ζουν τις ευκαιρίες που ανοίγονται για την επα-
ναστατική αριστερά σήμερα. Και παίζουν το ρό-
λο της εισαγωγής στα άρθρα που ακολουθούν
και τα οποία αναλύουν δύο από τα κεντρικότερα
μέτωπα της «αναμέτρησης»: το προφυγικό και
τον πόλεμο.

Μια ιστορική αναδρομή στα κύματα προσφυ-
γιάς και μετανάστευσης όπως αυτή του ομότι-
μου καθηγητή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Προ-
κόπη Παπαστράτη, στο άρθρο «Πρόσφυγες και
Μετανάστες», είναι πολύτιμη για τα επιχειρήμα-
τα της Αριστεράς κόντρα στις ρατσιστικές

κραυγές της ΕΕ. Γιατί ξεκαθαρίζει ότι «Οι ροές
μεταναστών και προσφύγων είναι ένα παγκό-
σμιο φαινόμενο που διατρέχει την ιστορία της
ανθρωπότητας από αρχαιοτάτων χρόνων και
αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο στη διαμόρφωση
της ταυτότητας των λαών».

Αέρας αλληλεγγύης

Αντίστοιχη σημασία έχει το άρθρο «Το νέο κί-
νημα αντίστασης στην Ευρώπη Φρούριο». Σε
αυτό ο Πέτρος Κωνσταντίνου ξεδιπλώνει τη
δράση του κινήματος αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες που ξέσπασε από το καλοκαίρι και μετά
-«Από τις γιαγιάδες στη Μυτιλήνη, που φρόντι-
ζαν τα βρέφη των προσφύγων μέχρι τις οικογέ-
νειες, που υποδέχονταν πρόσφυγες στο σταθμό
του Μονάχου, ο αέρας της αλληλεγγύης φύση-
ξε δυνατά» γράφει- ενώ ταυτόχρονα απαντά στο
πώς θα σταματήσουν οι πνιγμοί στο Αιγαίο και
όλα τα ρατσιστικά εγκλήματα της ΕΕ με τη συ-
νεργασία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Δεμένη με αυτή τη μάχη είναι η πάλη ενάντια
στον πόλεμο στη Συρία και όλη τη Μέση Ανατο-
λή –και γι’ αυτό καταλαμβάνει και το μεγαλύτε-
ρο χώρο στο νέο ΣΑΚ με μια συνέντευξη και
τέσσερα σχετικά άρθρα. Στη συνέντευξη, η Βα-
νίνα Τζουντιτσελί, μέλος του NPA της Γαλλίας,
εξηγεί γιατί η γαλλική κυβέρνηση πρωτοστατεί
στην πολεμική εξόρμηση και παρουσιάζει τα βή-
ματα του κινήματος: ενάντια στην «κατάσταση
έκτακτης ανάγκης» που επέβαλε ο Ολάντ μετά
τις επιθέσεις του Ισλαμικού Κράτους στο Παρί-
σι, ενάντια στη λιτότητα, τον πόλεμο και την ισ-
λαμοφοβία αλλά και στην άνοδο του Εθνικού

Μετώπου της Λεπέν.
Δύο ιστορικά άρθρα συμπληρώ-

νουν τη συνέντευξη. Στο πρώτο, με
τίτλο «Γαλλικός Ιμπεριαλισμός», ο Λέ-
ανδρος Μπόλαρης μιλά για τις προ-
ηγούμενες αιματηρές επεμβάσεις
μιας χώρας που «ποτέ δεν παραιτή-
θηκε από την προσπάθεια να ελέγξει
περιοχές όπως η Δυτική Αφρική ακό-
μα και στις “σταθερές” μέρες του Ψυ-
χρού Πολέμου από τη δεκαετία του
’60 μέχρι τη δεκαετία του ‘80». Ενώ
στο δεύτερο, με τίτλο «Το καθεστώς
του Βισύ», τη σκυτάλη παίρνει ο Ιάσο-
νας Χανδρινός για να φωτίσει τις βρό-
μικες σχέσεις της γαλλικής αστικής
τάξης με το ναζισμό στις αρχές της
δεκαετίας του ’40 και να εξηγήσει
πώς μέχρι και τη δεκαετία του ’70 εί-
χε φτάσει «να αποσιωπάται κατ’ εξα-
κολούθηση η ύπαρξη ενός ισχυρού
κράτους που δεν είχε υποταχθεί
στους Ναζί, αλλά συνεργαζόταν σε
υψηλό πολιτικό επίπεδο με αυτούς».

Στον εξοπλισμό του κινήματος και
της Αριστεράς για να δώσουν αποτε-
λεσματικά την αντιπολεμική μάχη,
κόντρα στα επιχειρήματα που χρησι-
μοποιούν οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις

για να δικαιολογήσουν τις επεμβάσεις τους, επι-
κεντρώνουν τα δύο τελευταία άρθρα του περιο-
δικού. Ο Σωτήρης Κοντογιάννης, στο άρθρο «Ο
πόλεμος στη Συρία», παρουσιάζει τους ανταγω-
νισμούς όσων αυτή τη στιγμή βομβαρδίζουν τη
χώρα, ο κυνισμός των οποίων «έχει μετατρέψει
ήδη πολλές περιοχές της Συρίας σε σορό ερει-
πίων, έχει δολοφονήσει πάνω από 260 χιλιάδες
αμάχους και έχει εξαναγκάσει τον μισό, τουλάχι-
στον, πληθυσμό της χώρας να εγκαταλείψει τα
σπίτια του και τα χωριά του».

Ενώ ο Πάνος Γκαργκάνας, στο άρθρο «Το ISIS
και η αντεπανάσταση στη Μέση Ανατολή» πα-
ρεμβαίνει στην μεγάλη πολιτική συζήτηση που
έχει ανοίξει ο πόλεμος και που επηρεάζει ολό-
κληρα κομμάτια του κινήματος και της αριστε-
ράς. Είναι πόλεμος καταπολέμησης του «ισλαμο-
φασισμού» κι άρα «αντιφασιστικός» όπως αποδέ-
χεται πλέον η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Είναι το ISIS
φασιστικό; Πώς δημιουργήθηκε και αναπτύχτη-
κε; Ποια η δύναμη που μπορεί να απαλλάξει την
περιοχή από τη βαρβαρότητα; Σε αυτά τα κρίσι-
μα ερωτήματα δίνει απαντήσεις το άρθρο, απα-
ραίτητη πρϋπόθεση για ένα αντιπολεμικό κίνημα
ικανό να σταματήσει τις πολεμικές επεμβάσεις.

«Τα αποσυρθέντα βιβλία-Έθνος και σχολική
Ιστορία στην Ελλάδα, 1858-2008» του Χάρη
Αθανασιάδη, «Δεκαεφτά αντιφάσεις και το τέ-
λος του καπιταλισμού» του Ντέιβιντ Χάρβεϊ και
«Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία» των Κρις
Χάρμαν, Πάνου Γκαργκάνα, Λέανδρου Μπόλαρη
και Νίκου Λούντου είναι τα βιβλία που παρου-
σιάζονται και προτείνονται σε αυτό το τεύχος.

Λ.Β.

Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr

Διαβάστε
επίσης
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Kρίσιμες επιλογές για
την Αριστερά
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ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 καφέ Κικιρίκο 7μμ
Σύνορα ανοιχτά – γκρεμίστε τον φράχτη
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ 
και το επαναστατικό κόμμα
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Εργατική τάξη και κινήματα

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 White Rabbit 7μμ
Ποδέμος, Μπλοκο, Σιν Φέιν – 
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Φωτεινή Λαγωνικού
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 καφέ White Rabbit 7μμ
Εργατική τάξη και κινήματα

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 καφέ Ωραία Καλαμαριά
(Μεταμορφώσεως 10) 7μμ
Ευρώπη-φρούριο – ο πόλεμος ενάντια
στους πρόσφυγες
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 καφέ Όαση 7μμ
Η μάχη για το ασφαλιστικό
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Η επαναστατική εφημερίδα και η εργατική τάξη
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλήτρια: Αναστασία Παπαδάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Τι είναι το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 Μεγάλου Αλεξάνδρου 7μμ
Μέση Ανατολή – Αντίσταση 
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 Μεγάλου Αλεξάνδρου 7μμ
Παγκόσμια οικονομία σε κρίση
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 στης Μηλιάς το Λάζο 8μμ
Κίνα – στην αιχμή της κρίσης
Ομιλητής: Γιάννης Σταθόπουλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 στης Μηλιάς το Λάζο 8μμ
Τα όρια της στρατηγικής του ρεφορμισμού
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 καφέ Γκαζόζα 7μμ
Ένα σύστημα σε κρίση χωρίς τέλος
Ομιλητής: Πασχάλης Ταπεινόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 στοά Σάρκα (Α’ κτίριο) 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα – 
Ο Λένιν στον 21ο αιώνα
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 στοά Σάρκα (Α’ κτίριο) 7μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – 
η μάχη για τα ανοιχτά σύνορα
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 Θόλος 8.30μμ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπροστά στην 3η Συνδιάσκεψη
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΚΕΝΤΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Τα κινήματα και το επαναστατικό κόμμα
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Ένα σύστημα σε κρίση χωρίς τέλος
Ομιλητής: Αλέξης Κούρτης

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 καφέ Πλάτων 
(Πλάτωνος κ Τριπόλεως 61) 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 καφέ Πλάτων 
(Πλάτωνος κ Τριπόλεως 61) 7μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 καφέ 1968 
(Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 καφέ 1968 
(Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: «Γκρεμίστε τον
φράχτη – Ανοίξτε τα σύνορα»

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 καφέ Τζέγκα (Κειριαδών 38) 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: «Γκρεμίστε τον
φράχτη – Ανοίξτε τα σύνορα»
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: «Γκρεμίστε τον
φράχτη – Ανοίξτε τα σύνορα»

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 καφέ Munchies 7μμ
Σύνορα ανοιχτά – γκρεμίστε τον φράχτη
Ομιλήτρια: Ευγενία Καραδήμα

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 καφέ Βαβέλ 7μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά σήμερα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 καφέ Βαβέλ 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός 
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 στέκι Δράσης 7μμ
Σεξισμός και έμφυλη διάκριση
Ομιλήτρια: Ιωάννα Σακαλή

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 στέκι Εκτός Σχεδίου 7μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά σήμερα

Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 στέκι Εκτός Σχεδίου 7μμ
Μέση Ανατολή – η αντίσταση στις ιμπε-
ριαλιστικές επεμβάσεις

ΧΑΝΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 Σύλλογος δασκάλων 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 Σύλλογος δασκάλων 7μμ
Η μάχη του ασφαλιστικού

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 καφέ Τσίου 6.30μμ
Η επαναστατική εφημερίδα 
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 καφέ Τσίου 6.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Μιχάλης Λελέκας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 καφέ Τσίου 8μμ
Σύνορα ανοιχτά – γκρεμίστε τον φράχτη
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 καφέ Άνεμος 7μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα στην Ευρώπη
και η μάχη στις 23-24 Γενάρη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 καφέ Γιώτης 8μμ
Η μάχη για το ασφαλιστικό
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας
ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ Γιώτης 8μμ
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 καφέ Ποέτα 7μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα στην Ευρώπη
και η μάχη στις 23-24 Γενάρη
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου
ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ Ποέτα 7μμ
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Το αντιρατσιστικό κίνημα στην Ευρώπη
και η μάχη στις 23-24 Γενάρη
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
ΠΕΜΠΤΗ 21/1 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα στον 21ο αιώνα
Ομιλήτρια: Χρυσούλα Πλιάτσικα
ΠΕΜΠΤΗ 21/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Μια μαρξιστική κριτική στον αναρχισμό
Ομιλήτρια: Νεφέλη Παπαδημητροπούλου

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 καφέ Παπαγάλος 7μμ
Σύνορα ανοιχτά – γκρεμίστε τον φράχτη
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης
ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ Παπαγάλος 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Oμιλητής: Κυριάκος Αλισαβάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 καφέ Quiz 7μμ

Ο κρατικός καπιταλισμός
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ Quiz 7μμ
Μαζική απεργία, κόμμα, συνδικάτα
Ομιλητής: Κώστας Κοντογιάννης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 καφέ Δολίχη 7.30μμ
Σύνορα ανοιχτά – γκρεμίστε τον φράχτη
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ Δολίχη 7.30μμ
Ποδέμος, Μπλόκο, Σιν Φέϊν – 
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Η μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία
Ομιλήτρια: Μάνια Καρτελιά

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Εργατική τάξη και κινήματα
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά σήμερα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Το Σύμφωνο Συμβίωσης και η Αριστερά
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά σήμερα
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΠΕΜΠΤΗ 21/1 στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Μαζική απεργία, κόμμα, συνδικάτα
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 δημαρχείο Χαλανδρίου 8μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά σήμερα
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου 
ΠΕΜΠΤΗ 21/1 Goody’s 8μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Μέση Ανατολή – Η αν-
τίσταση στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 στέκι πολιτιστικών 
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 7μμ
Οι σχέσεις των δυο φύλων και ο μαρξισμός
Ομιλήτρια: Μαριάντζελα Γέροντα

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 καφέ Mr. Coffee 7μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – 
Σύνορα ανοιχτά
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ Mr. Coffee 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Παναγιώτης Δημητρόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 στέκι δασκάλων 6μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης
ΠΕΜΠΤΗ 21/1 στέκι δασκάλων 6μμ
Ομοφυλοφιλία, ομοφοβία και σύμφωνο συμβίωσης
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα

Ομιλητής: Ηλίας Κολοβός
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 14/1 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο για
τον σοσιαλισμό; 
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Σύνορα ανοιχτά –
γκρεμίστε τον φράχτη 
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΜΕΣΟΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/1 καφέ Clandestino
(Σωτηρίου 12, πλ. Δημοσθένους, Μαρ-
κόπουλο) 5μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 βιβλιοθήκη 
Πνευματικού Κέντρου 6μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Σαραντος Κυβελος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 καφέ Κρίκος 7μμ
Ποδέμος, Μπλόκο, Σιν Φέϊν – 
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 καφέ Πικ-απ 7μμ
Ποδέμος, Μπλόκο, Σιν Φέϊν – 
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

Στις σχολές
ΠΑΝΤΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 στέκι ΕΑΑΚ 3μμ
2015, η χρονιά του εργατικού ΟΧΙ και
πώς συνεχίζουμε
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 στέκι ΕΑΑΚ 3μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΦΜΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 κυλικείο Χημικού 2.30μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Κώστας Κοντογιάννης

ΝΟΠΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 15/1 κυλικείο 2μμ
Το ISIS  και η αντεπανάσταση στη
Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Ιωάννα Σακαλή

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/1, 2ος ορ., αίθ. 1, 3μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλήτρια: Μάνια Καρτελιά

ΑΣΚΤ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/1 κυλικείο 2μμ
Το νέο κίνημα αντίστασης στην Ευρώπη-φρούριο
Ομιλήτρια: Ελίζα Κρικώνη

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΤΗ 19/1, 2μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕΤΡΟ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 14/1
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλ. Χαλανδριου 5μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Πλακεντίας 4μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/1
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Α. Πατήσια 6μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου κ Γαλατσίου 6μμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός πλατεία 6μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 6.30μμ 
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 5μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΕΤΡΟ Ανθούπολη 7.30μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 6μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρμος Μ. Ασίας 7μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 6.30μμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 6.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 6.30μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Φιξ 6μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 7μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 7μμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 7μμ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/1
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 10πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 10πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΧΑΝΙΑ αγορά 10.30πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 11.30πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

  εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα

εκδίδεται από το ΣΕΚ

Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα, 
τηλ. 210 5222213

Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος
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Λογής-λογής, εγχώριοι και διεθνείς νεοφιλε-
λεύθεροι και τροϊκανοί μπορεί να έχουν κρυφά
όνειρα ότι ίσως στο πρόσωπο του Μητσοτάκη
θα βρουν το νεαρό «αντι-Τσίπρα» που θα ανα-
συγκροτήσει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά η πραγ-
ματικότητα είναι ότι μια τέτοια εξέλιξη έχει
μπροστά της δύσκολο και κακοτράχαλο δρόμο.

Mπορεί όλες οι πτέρυγες της ΝΔ να συμφω-
νούν ότι πρέπει να προχωρήσουν γενικά οι
«μεταρρυθμίσεις» - αλλά αυτό μήπως δεν συ-
νέβαινε και πριν τις εκλογές για την ανάδειξη
προέδρου;

Η αιτία της κρίσης που οδήγησε σε αυτές
τις εκλογές δεν ήταν ότι οι υποψήφιοι της ΝΔ
είχαν άλλη άποψη π.χ για τις ιδιωτικοποιήσεις.
Ήταν η αδυναμία όλων των πτερύγων της Νέ-
ας Δημοκρατίας να αναδείξουν ένα δρόμο για
το πώς θα μπορέσουν να γίνουν πράξη αυτές

οι «μεταρρυθμίσεις» απέναντι σε ένα ισχυρό
κίνημα που τους εμποδίζει και στη αριστερή
ριζοσπαστική στροφή που έχει επιφέρει μέσα
στην κοινωνία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας γερμα-
νός αναλυτής την επόμενη μέρα των εκλογών
στη ΝΔ, «για τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος ο
Μητσοτάκης θεωρείται νεοφιλελεύθερος, που
για την Ελλάδα ισοδυναμεί με ύβρη. Σε αυτούς
που παρασκηνιακά κινούνται εναντίον του Μη-
τσοτάκη συμπεριλαμβάνεται και ο πρώην πρω-
θυπουργός Κώστας Καραμανλής…»

Κομμάτι της αδυναμίας του Μητσοτάκη είναι
ότι αυτόν τον χαρακτηρισμό προσπάθησε να

τον αποφύγει συστηματικά προεκλογικά. Για
να μπορέσει ο ίδιος να πάρει οριακά την πλει-
οψηφία από τον «λαϊκιστή» Μεϊμαράκη αναγ-
κάστηκε να καταπιεί προσωρινά τις απολύσεις
που έκανε ως υπουργός Εσωτερικών και να
αναφέρεται στην «κεντροδεξιά» και το «νέο».

Όμως τα προβλήματα που θα έχει να αντιμε-
τωπίσει ως αρχηγός ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δεν έχουν να κάνουν μόνο με την καραμανλική
πτέρυγα, αλλά και με αυτούς που στήριξαν τη
δική του υποψηφιότητα. Η εκλογή του στηρί-
χτηκε σε πτέρυγες οι οποίες εξακολουθούν να
βρίσκονται σε ανοιχτή πολιτική διαπάλη σχετικά
με το πώς το παραδοσιακό κόμμα της άρχου-

σας στην Ελλάδα θα επιτελέσει το ρόλο του. 
Ο Μητσοτάκης θα έχει να ισορροπήσει ανά-

μεσα στο Σαμαρά και το Γεωργιάδη που υπο-
στηρίζουν τη δεξιά σκληρή αντιπολίτευση στο
ΣΥΡΙΖΑ και πολιτικούς, όπως η Μπακογιάννη,
που πιστεύουν ότι η επιστροφή της ΝΔ περνά-
ει μέσα από τη σύμπλευση με το μνημονιακό
ΣΥΡΙΖΑ που ήδη βρίσκεται αντιμέτωπος με τις
δικές του αντιφάσεις. ‘Εχει να λύσει αυτήν τη
διαμάχη που ταλανίζει τη Ν.Δ. σε συνθήκες
που η ταξική πόλωση που συρρίκνωσε τα δύο
βασικά κόμματα της άρχουσας τάξης τα τε-
λευταία χρόνια δεν πρόκειται να σταματήσει
αλλά να ενταθεί. Θα χρειαστεί πολύ καλή τύχη
για να τα πετύχει όλα αυτά ο νέος αρχηγός
της ΝΔ-σίγουρα κάτι παραπάνω από τα συγχα-
ρητήρια του πατέρα του.

Γιώργος Πίττας

Δυσεπίλυτες αντιθέσεις

Ό
ταν, μετά από προσπάθειες
δεκαετιών και μια κυβερνη-
τική κρίση που κράτησε ένα

ολόκληρο χρόνο με τη συγκυβέρνη-
ση Τζανετάκη και την «οικουμενική
κυβέρνηση», ο Κωνσταντίνος Μη-
τσοτάκης κατάφερε το 1990 επιτέ-
λους να γίνει πρωθυπουργός, χρη-
σιμοποιούσε το σλόγκαν της «Φιλε-
λεύθερης Νέας Δημοκρατίας». 

Με αυτόν τον τρόπο επεδίωκε να
θυμίσει από τη μια ότι ο ίδιος προ-
έρχεται από το χώρο του «κέντρου»
(το 1977 είχε φτιάξει με τον Μπακο-
γιάννη το κόμμα των νεοφιλελευθέ-
ρων στη μνήμη υποτίθεται του Βενι-
ζέλου) ενώ από την άλλη άνοιγε
διάπλατα την πόρτα στο νεοφιλε-
λευθερισμό της απόλυτης κυριαρ-
χίας της αγοράς που με την κατάρ-
ρευση των καθεστώτων του κρατι-
κού καπιταλισμού προβαλλόταν
σαν μονόδρομος. Στις προεκλογι-
κές του αφίσες δίπλα του στέκον-
ταν οι βασικές εκφραστές αυτού
του ρεύματος στην Ελλάδα, όπως
ο Α. Ανδριανόπουλος και ο Στ. Μά-
νος. 

Τις αφίσες, βέβαια κόλλαγαν

«ονομαστά» στελέχη της ΟΝΝΕΔ,
όπως το τάγμα εφόδου της Πά-
τρας, που πριν από 25 χρόνια τέτοι-
ες μέρες δολοφονούσε τον καθηγη-
τή Νίκο Τεμπονέρα. 

Το εκρηκτικό εργατικό και νεολαι-
ίστικο κίνημα του 1990-93 γκρέμισε
τις αυταπάτες ότι ο Μητσοτάκης θα
γινόταν η Θάτσερ της Ελλάδας,
οδηγώντας στη λήθη τους υπουρ-
γούς του και αφήνοντας τον ίδιο το
Μητσοτάκη ζωντανό απολίθωμα να
μας θυμίζει εκείνο το κίνημα.

Την περασμένη Κυριακή, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, εκλέχτηκε νέ-
ος αρχηγός της Νέας Δημοκρα-
τίας, επιδιώκοντας να επαναλάβει
το πείραμα του πατέρα του. Απο-
τασσόμενος δημοσίως το ρόλο του
νεοφιλελεύθερου, που τόσο πιστά
υπηρέτησε στην πράξη σαν υπουρ-
γός απολύσεων στην κυβέρνηση
Σαμαρά, υιοθετώντας «κεντροδε-
ξιό προφίλ» και ταυτόχρονα στηρι-
ζόμενος στη σκληρή και άκρα δε-
ξιά της Νέας Δημοκρατίας, κατά-
φερε να γίνει αρχηγός (παίρνοντας
το 52,43% των ψήφων των 335.000
ψηφοφόρων του β’ γύρου, 65.000

λιγότερων απ’ όσων έφτασαν στις
κάλπες στον α’ γύρο).

Προπύργια
Ο Μητσοτάκης στηρίχτηκε ανοιχτά

από τον Γεωργιάδη, λιγότερο ανοι-
χτά από τον Τζιτζικώστα, όπου μίλη-
σαν «οι χειραψίες και τα μάτια», και
αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά στις
κάλπες από τον ίδιο τον Σαμαρά. Ο
Α. Γεωργιάδης πανηγύρισε τη νίκη
του Μητσοτάκη, σαν να κέρδισε ο
ίδιος, τονίζοντας ότι «δεν είναι ημέρα
πανηγυρισμών σήμερα… Θα πανηγυ-
ρίσουμε όταν η κυβέρνηση της ΝΔ
με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη καταφέρει να μειώσει την
ανεργία…» Στα προπύργια του καρα-
μανλισμού στη Βόρεια Ελλάδα, ο
Μητσοτάκης πέρασε το Μεϊμαράκη
ενώ το ίδιο συνέβη στην Πελοπόννη-
σο, όπου ο μηχανισμός του Σαμαρά
έσπρωξε και αυτός Μητσοτάκη.

Έτσι, τι ειρωνεία, ο «σοβαρός» νε-
οφιλελεύθερος Μητσοτάκης, (που
όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του
in.gr, οι νεοδημοκράτες προτίμησαν
επειδή πείστηκαν από τη «φιλολογία
πως ο Αλέξης Τσίπρας προτιμούσε,

ως πιο συναινετικό, τον Βαγγέλη Μεϊ-
μαράκη») στην πρώτη του επινίκια
δήλωση έκανε λόγο για νίκη ενάντια
στο λαϊκισμό! Δήλωση, που χάριν
ενότητας έσπευσε να διορθώσει, λέ-
γοντας ότι αναφέρεται «στον λαϊκι-
σμό μίας ανίκανης κυβέρνησης».

Σε κάθε περίπτωση, Μητσοτάκης
αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία θα ση-
μάνει μεγαλύτερη πίεση από τα δεξιά
πάνω στην κυβέρνηση Τσίπρα προ-
κειμένου «να προχωράνε οι μεταρ-
ρυθμίσεις» - και όπου χρειάζεται «με
ευελιξία» να εξασφαλίζεται η συναίνε-
ση ώστε τα μέτρα να περνάνε (όπως
το Μάιο του 2015 όταν ενόψει συμ-
φωνίας καλούσε τη «Ν.Δ. να ξεκαθα-
ρίσει τη θέση της» λέγοντας: «Δεν
μπορώ να φανταστώ ότι θα διαπρά-
ξουμε το ίδιο λάθος που κάναμε και
το 2010 πριν το δεύτερο μνημόνιο»). 

Η απεργιακή σύγκρουση και η
ανατροπή του 3ου μνημονίου, η ψή-
φιση και εφαρμογή του οποίου έχει
εξελιχθεί σε κεντρική επιδίωξη της
κυβέρνησης Τσίπρα, είναι ο μόνος
δρόμος για να φράξουμε το δρόμο
στην προσπάθεια ανασυγκρότησης
της Νέας Δημοκρατίας.  

NΔ: “Aνανέωση”, όπως Μητσοτάκης
Αν κάποιος το 2008 έγραφε

ότι υποψήφιοι για τη θέση του
αρχηγού του παραδοσιακού
κόμματος της άρχουσας τάξης
στην Ελλάδα το 2015 θα ήταν o
βουλευτής του ΛΑΟΣ Γεωργιά-
δης, o έκτος κατά σειρά τότε
βουλευτής της ΝΔ στη Θεσσα-
λονίκη Τζιτζικώστας, o Κυριά-
κος (και όχι η Ντόρα) και ο
Βαγγέλας άμα λάχει… 

Αν κάποιος το 2012 έγραφε
ότι το 2015 ο γιος του Κων-
σταντίνου Μητσοτάκη θα γινό-
ταν αρχηγός της Νέας Δημο-
κρατίας χάρη στη στήριξη του
Αντώνη Σαμαρά…

Αν κάποιος, μέχρι πριν λίγες
μέρες, έγραφε οτιδήποτε δια-
φορετικό από το ότι ο Κώστας
Καραμανλής κινεί τα νήματα
των εξελίξεων στη Νέα Δημο-
κρατία από το κάστρο του στη
Ραφήνα…

Και όμως, ένας Μητσοτάκης
είναι μετά από σαράντα χρόνια
ξανά αρχηγός της Νέας Δημο-
κρατίας. Μια εκλογή που, μετά
και από την κορύφωση της
εσωκομματικής κρίσης με το
φιάσκο της ακύρωσης του
πρώτου γύρου, παρουσιάζεται
από πολλούς ως «μήνυμα ανα-
νέωσης» για τη ΝΔ.

Όμως, όλα -υποψήφιοι, δια-
δικασία, συμμαχίες, οριακά πο-
σοστά- περισσότερο μήνυμα
συνέχισης της κρίσης και αβε-
βαιότητας στέλνουν παρά ανα-
νέωσης. Μιας κρίσης που δεν
έχει να κάνει με συγκρούσεις
ανάμεσα σε πολιτικά τζάκια ή
ανάμεσα στο «παλιό» και το
«νέο», αλλά αποτελεί έκφραση
μιας βαθιάς ταξικής κοινωνικής
και πολιτικής πόλωσης που σα-
ρώνει βεβαιότητες και δεδομέ-
να. 

Το πανό της ΑΣΚΤ σε διαδήλωση την επόμενη της δολοφονίας Τεμπονέρα
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Έ
να τρισεκατομμύριο δο-
λάρια. Χίλια δισεκατομ-
μύρια, πέντε περίπου φο-

ρές το ΑΕΠ της Ελλάδας. Αυτός
είναι ο απολογισμός του κραχ
που χτύπησε την περασμένη
εβδομάδα τα χρηματιστήρια της
Κίνας. Ήταν το δεύτερο κινεζικό
κραχ μέσα στους τελευταίους έξι
μήνες. 

Όλες οι προσπάθειες των κινε-
ζικών αρχών να σταματήσουν τον
κατήφορο αποδείχτηκαν μάταιες.
Τη Δευτέρα 4 Γενάρη τέθηκε σε
εφαρμογή ένας “αυτόματος
ασφαλειοδιακόπτης”: η διαπραγ-
μάτευση θα σταμάταγε ακαριαία
αν ο γενικός δείκτης σημείωνε
απότομη πτώση. Την Πέμπτη 7
Γενάρη καταργήθηκε -αφού είχε
κλείσει πρώτα δυο φορές το χρη-
ματιστήριο, χωρίς να καταφέρει
όμως να σταθεροποιήσει τις τι-
μές. 

Ακόμα χειρότερα, την ίδια ώρα
που οι αξίες των μετοχών κατα-
βαραθρώνονταν στα χρηματιστή-
ρια, το ρενμίνμπι, το κινεζικό νό-
μισμα έκανε τη δική του βουτιά
στις διεθνείς χρηματαγορές,
αναγκάζοντας την κεντρική τρά-
πεζα να σπαταλήσει εκατοντάδες
εκατομμύρια από τα συναλλαγ-
ματικά της αποθέματα για να το
υποστηρίξει. Παρόλα αυτά, την
Παρασκευή η ισοτιμία του σε
σχέση με το δολάριο έπεσε στο
χαμηλότερο σημείο των τελευταί-
ων 5 χρόνων -πίσω στα επίπεδα
του 2011 δηλαδή.

Οι “διακόπτες” και οι “παρεμ-
βάσεις” υποτίθεται ότι μπορούν
να σταματήσουν τον πανικό που
οδηγεί τους “επενδυτές” σε πω-
λήσεις όσο-όσο κατακρημνίζον-
τας τους δείκτες και τις ισοτιμίες.
Το κραχ, όμως, που χτύπησε την
Κίνα την περασμένη εβδομάδα
δεν οφείλεται στην “ψυχολογία”
των αγορών. Η κινεζική οικονομία
βρίσκεται αντιμέτωπη με τερά-
στια και πολύ πραγματικά προ-
βλήματα. Η παγκόσμια οικονομι-
κή κρίση, για να το πούμε διαφο-
ρετικά που ξεκίνησε το 2007 από
τις ΗΠΑ “μόλυνε” το 2010 την Ευ-
ρώπη. Τώρα έχει έρθει η σειρά
της Κίνας. Οι συνέπειες θα είναι
κοσμογονικές -όχι μόνο για την
ίδια την Κίνα αλλά και για τον κό-
σμο ολόκληρο. 

Η πτώση της Κίνας συμπαρέ-
συρε τις πρώτες μέρες της νέας
χρονιάς στον γκρεμό τα μεγαλύ-
τερα χρηματιστήρια του κόσμου.
Στις ΗΠΑ ο δείκτης Dow Jones
της Νέας Υόρκης άνοιξε τη Δευ-
τέρα 4 Γενάρη (την πρώτη συνε-
δρίαση μετά την Πρωτοχρονιά)
στις 17158 μονάδες. Τη Δευτέρα
11 Γενάρη έκλεισε στις 16350. Ο
DAX, ο δείκτης της Φρανκφούρ-
της έπεσε στο ίδιο διάστημα από
τις 10283 μονάδες στις 9855. 

Η Κίνα είναι σήμερα η μεγαλύ-

τερη βιομηχανική οικονομία του
πλανήτη. Ακόμα και με τους ση-
μερινούς, χαμηλούς για τα μέτρα
της, ρυθμούς ανάπτυξης το ΑΕΠ
της αναμένεται να ξεπεράσει μέ-
σα στο άμεσο μέλλον το ΑΕΠ των
ΗΠΑ. Οι οικονομίες πολλών ανα-
πτυσσόμενων χωρών είναι σήμε-
ρα σχεδόν εξαρτημένες από τις
εισαγωγές πρώτων υλών της Κί-
νας. Και όχι μόνο των αναπτυσ-
σόμενων: η Κίνα λειτούργησε
από την εποχή της κατάρρευσης
της Λήμαν Μπράδερς τον Σε-
πτέμβρη του 2008 μέχρι σήμερα
σαν ατμομηχανή για την παγκό-
σμια οικονομία. Ακόμα και ένας
μικρός κλυδωνισμός στο χρημα-
τιστήριο της Σαγκάης μπορεί να
μετατραπεί σε “σεισμό” στο Σάο
Πάολο ή το Μπουένος Άιρες. Και
αυτό που συμβαίνει σήμερα στη
Σαγκάη δεν είναι ένα απλός κλυ-
δωνισμός.

Φούσκα

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κίνα
έμεινε ανεπηρέαστη από την
ύφεση που χτύπησε την παγκό-
σμια οικονομία το 2007/8. Η οικο-
νομία της Κίνας στηρίζεται στις
εξαγωγές (ένα μεγάλο κομμάτι
των καταναλωτικών προϊόντων,
των οικιακών συσκευών, των κινη-
τών τηλεφώνων, των υπολογι-
στών κλπ που πουλιούνται στις
αγορές της Δύσης είναι κατα-
σκευασμένα στην Κίνα) και οι
εξαγωγές έπεσαν κατακόρυφα.
Το 2008 τριάντα εκατομμύρια ερ-
γάτες έχασαν τη δουλειά τους
στην Κίνα. 

Η άρχουσα τάξη, όμως, κατά-
φερε να σταματήσει αυτόν τον
κατήφορο αντικαθιστώντας τις
εξαγωγές με ένα φιλόδοξο πρό-
γραμμα επενδύσεων -που χρημα-
τοδοτήθηκε, με τις ευλογίες της
κυβέρνησης, με πελώρια δάνεια
από τις τράπεζες. Στην ουσία δεν
έκανε τίποτα διαφορετικό από αυ-
τό που έκαναν οι άλλες μεγάλες
οικονομίες του κόσμου -να “βάλει
μπροστά τα πιεστήρια” και να
στηρίξει με εύκολο και φτηνό
χρήμα τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Το αποτέλεσμα ήταν ένα κατα-
σκευαστικό όργιο, μια φούσκα
που μετατράπηκε σε μια θάλασσα
από μισοτελειωμένα (και εγκατα-
λελειμμένα) κτίρια και ένα βουνό
από χρέη. Ο νόμος απαγορεύει
στις τοπικές κυβερνήσεις να
επενδύουν -αλλά αυτές κατάφε-

ραν να παρακάμψουν τη “δυσκο-
λία” αυτή φτιάχνοντας εταιρείες -
αχυρανθρώπους -που βρίσκονταν
κάτω από τον αποκλειστικό τους
έλεγχο. Σήμερα το 80% του υπέ-
ρογκου “ιδιωτικού” χρέους που
κρέμεται πάνω από την κινεζική
οικονομία βρίσκεται στα βιβλία
των τοπικών κυβερνήσεων.

Με τι ρυθμούς θα εξελιχθεί η
σημερινή κρίση που χτυπάει την
Κίνα αυτό κανένας δεν μπορεί να
το προβλέψει με ακρίβεια. Αλλά
αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο
κατήφορος που ξεκίνησε τον πε-
ρασμένο Ιούνη (με το πρώτο με-
γάλο κραχ στο χρηματιστήριο
της Σανγκάης) έχει ακόμα πολύ
δρόμο να διανύσει. 

Απεργίες

Οι απεργίες, οι διαδηλώσεις
και οι εργατικές διαμαρτυρίες
πολλαπλασιάστηκαν φέτος στην
Κίνα, σύμφωνα με τα στοιχεία
του “Κινεζικού Εργατικού Δελτί-
ου”, (CLB, China Labour Bulletin)
ενός παρατηρητηρίου των εργα-
τικών αγώνων στην Κίνα. Το CLB
κατέγραψε 650 “εργατικά επεισό-
δια” μέσα στο πρώτο τρίμηνο της
φετινής χρονιάς -τρεις φορές πε-
ρισσότερα από ότι την αντίστοιχη
περίοδο του 2014. Οι μισές του-
λάχιστον από αυτές τις απεργίες
αφορούν τον κατασκευαστικό το-
μέα.

Σε απόλυτα νούμερα ο αριθμός
αυτός μπορεί να μην μοιάζει με-
γάλος. Αλλά θα ήταν λάθος να
αγνοήσει κανείς αυτές τις κινητο-
ποιήσεις σαν ασήμαντες. Η κατα-
στολή, κατ’�αρχήν, είναι ακραία.
Η Κίνα κατέχει το “παγκόσμιο ρε-
κόρ” των εκτελέσεων. Ο ρατσι-
σμός είναι εξ� ίσου ακραίος: η Κί-
να είναι ένα είδος απαρτχάιντ: οι
“μετανάστες” που φτάνουν κατά
εκατομμύρια από την ύπαιθρο
στις πόλεις για να πιάσουν δου-
λειά στα εργοστάσια ή τις οικο-
δομές θεωρούνται, ακόμα και νο-
μικά, πολίτες δεύτερης κατηγο-
ρίας. Ο συνδυασμός της κατα-
στολής, των διακρίσεων και της
κρίσης -με τους μισθούς να πέ-
φτουν, τους εργάτες να μένουν
απλήρωτοι για μήνες και τις ου-
ρές των ανέργων να μεγαλώ-
νουν- έχει αποδειχτεί πολλές φο-
ρές στην ιστορία εκρηκτικός. Και
η Κίνα δεν είναι εξαίρεση. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Η
εκτέλεση του Σεϊχη Νιμρ αλ-Νιμρ από το καθεστώς της Σαουδικής Αρα-
βίας και η απότομη όξυνση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στους τοπικούς
ισχυρούς της Μέσης Ανατολής που την ακολούθησε πήραν μεγάλες δια-

στάσεις στα ρεπορτάζ των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ελάχιστα, όμως, μόνο
έγιναν γνωστά για τα υπόλοιπα θύματα αυτής της θηριωδίας.

Από τους 47 συνολικά εκτελεσθέντες οι τέσσερις (συμπεριλαμβανομένου του
Νιμρ) ήταν Σιίτες από την Ανατολική Επαρχία. Από τους υπόλοιπους 43 κάποιοι
ήταν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στελέχη της αλ-Κάιντα. Κάποιοι άλλοι κα-
ταδικάστηκαν για συμμετοχή σε "επιθέσεις ενάντια στο βασίλειο". Τέσσερις για
συμμετοχή σε ληστεία. Στην πραγματικότητα, όμως, ήταν η πρώτη μαζική εκτέ-
λεση αντικαθεστωτικών εδώ και τριάντα πέντε χρόνια. Ο στόχος της δεν ήταν
ούτε η απόδοση δικαιοσύνης, ούτε απλά και μόνο η εξόντωση των 47: ο στόχος
της ήταν η τρομοκράτηση ολόκληρου του πληθυσμού.

Η βαρβαρότητα με την οποία μεταχειρίζεται η Σαουδική Αραβία τους θανατο-
ποινίτες ξεπερνάει κάθε φαντασία. Η προσφιλής μέθοδος εκτέλεσης είναι ο
αποκεφαλισμός -μια μέθοδος την οποία έχει κληροδοτήσει στο Ισλαμικό Κρά-
τος. Οι καταδικασμένοι για "ληστεία" ακρωτηριάζονται πρώτα (τους κόβουν το
ένα χέρι και το ένα πόδι) και μετά εκτελούνται. "Ήταν μια σφαγή", δήλωσε ένας,
προφανώς ανώνυμος, φρουρός από έναν από τους τόπους εκτέλεσης στο
Ριάντ στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Middle East Eye ("Παρατηρητήριο Μέσης
Ανατολής"). "Υπήρχαν αίματα και ανθρώπινα μέλη παντού". Πόσοι ακριβώς εκτε-
λέστηκαν δεν μπορούσε να πει, αλλά οι εκτελέσεις άρχισαν το πρωί και τέλει-
ωσαν αργά το απόγευμα.

Ένας από τους "τρομοκράτες" που εκτελέστηκαν ήταν ο Μουσταφά Ακμπάρ.
Ο Ακμπάρ είχε συλληφθεί το 2003 με την κατηγορία συμμετοχής στην αλ-Κάιν-
τα. Ήταν τότε 13 ετών. Όπως αποκαλύφθηκε είχε φύγει από το σπίτι του στο
Τσαντ κρυφά από τους γονείς του για να πάρει μέρος σε ένα σεμινάριο ανάγνω-
σης του Κορανίου στη Μέκκα. Τότε η αστυνομία διαβεβαίωνε τους δικούς του
ότι θα αφεθεί σύντομα ελεύθερος να γυρίσει σπίτι του. Αντί για αυτό "σάπισε"
12 χρόνια στις φυλακές -και ύστερα εκτελέστηκε.

Ο Ακμπάρ δεν ήταν ο μόνο ανήλικος τη στιγμή της σύλληψής του. "Ο Μισαάλ
αλ-Φαράτζ", γράφει το Middle East Eye, "ήταν τον Ιούνη του 2007, όταν συνελή-
φθη στην περιοχή Μαλίκ του Ριάντ, 17 ετών. Ο Φαράτζ μπήκε στη αλ-Κάιντα τον
Γενάρη του 2004, όταν η αστυνομία σκότωσε τον πατέρα του Χαμούντ σε μια
επιδρομή στο σπίτι τους..."

Σύμφωνα με μαρτυρίες ακτιβιστών από τη Σαουδική Αραβία οι 47 βασανίστη-
καν φριχτά πριν παραδοθούν στον δήμιο. Η Σαουδική Αραβία, όμως, είναι ο πιο
πιστός σύμμαχος της Δύσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και επικεφα-
λής της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για το 2016...

ΚΙΝΑ

Δεύτερο κραχ 
σε ένα εξάμηνο

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

Οι θηριωδίες 
του πιο πιστού
σύμμαχου της Δύσης
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Η
Καταλωνία έχει πλέον κυβέρνηση από
την Κυριακή, κυριολεκτικά στο παρά
ένα της διορίας μετά τις εκλογές της

27ης Σεπτέμβρη. Με την κοινοβουλευτική δια-
δικασία “στο γρήγορο”, ο Κάρλες Πουτσντε-
μόν εκλέχτηκε Πρόεδρος χωρίς να έχει προ-
ετοιμασμένη ούτε γραπτή ομιλία. Η διαδικασία
ρήξης με το ισπανικό κράτος επιταχύνεται
ανεξέλεγκτα. Ο βασιλιάς Φίλιππος Στ’ έστειλε
σαφές μήνυμα ότι δεν θα δεχτεί την πρόεδρο
του Κοινοβουλίου, Κάρμε Φορκαντέλ, που πα-
ραδοσιακά παραδίδει το μήνυμα στον “ανώτα-
το άρχοντα” για τη νέα κυβέρνηση. Αρκεί ένα
τηλεφώνημα, είπε. Η Φορκαντέλ, όταν εκλέχ-
θηκε πρόεδρος το Σεπτέμβρη, έκλεισε την ομι-
λία της φωνάζοντας “Ζήτω η καταλανική Ρε-
πούμπλικα - η Αβασίλευτη Δημοκρατία”.

Ο Πουτσντεμόν αποκαλεί την προεδρία του
ενδιάμεσο στάδιο “μετά την αυτονομία και
πριν την ανεξαρτησία”. Έχει δεσμευτεί ότι
άμεσα θα προχωρήσει στα πρώτα βήματα
προς κήρυξη καταλανικού κράτους: ίδρυση
αυτόνομης Κεντρικής Τράπεζας, Εφορίας και
Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλειας, και σε 18
μήνες θα υπάρξει μονομερής κήρυξης ανεξαρ-
τησίας. Έτσι, η κατάσταση έχει δεθεί κόμπο.
Δεν υπάρχει ομαλή αλληλοαναγνώριση ανάμε-
σα στο κεντρικό κράτος και στην ηγεσία της
Αυτόνομης Κοινότητας με το μεγαλύτερο ΑΕΠ
σε ολόκληρη την Ισπανία.

Η ένταση μεταξύ Καταλωνίας και Ισπανίας
έχει μακρά ιστορία που φτάνει τουλάχιστον
στο 1707-1715 όταν οι Ισπανοί βασιλιάδες
υπέταξαν τους Καταλανούς. Όμως αυτό που
συμβαίνει σήμερα δεν έχει να κάνει με προαι-
ώνια μίση. Η καταλανική άρχουσα τάξη επιβίω-
σε και “άκμασε” 300 χρόνια κάτω από την κυ-
ριαρχία του ισπανικού στέμματος, αλλά και
στις μικρές περιόδους αβασίλευτης δημοκρα-
τίας, στο Φρανκισμό και στη Μεταπολίτευση.
Αυτό που έχει τινάξει στον αέρα αυτόν τον
συμβιβασμό είναι η οικονομική κρίση. 

Kόντρες

Τα χρέη των Αυτόνομων Κοινοτήτων εκτι-
νάχθηκαν στα χρόνια της κρίσης, τόσο προς
το κεντρικό κράτος όσο και προς άλλους δα-
νειστές. Βγήκαν στην επιφάνεια οι κόντρες τό-
σο για το μερίδιο των δαπανών και των φόρων
που αναλογούν σε κάθε Κοινότητα, όσο και
για το ποιος έχει τον έλεγχο στη διαχείριση
των εσόδων. Ένα μέρος της καταλανικής άρ-
χουσας τάξης άρχισε να πιέζει και να διεκδικεί
μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, προβάλλοντας
την απειλή της ανεξαρτησίας.

Στο πολιτικό πεδίο όμως τα πράγματα έγιναν
πιο πολύπλοκα από μια απλή διαμάχη για τα
φορολογικά έσοδα. Ο Αρτούρ Μας, πρόεδρος
της Καταλωνίας τα πέντε τελευταία χρόνια,
ανέλαβε να στρίψει το κόμμα του, την Κονβερ-
ζένσια (Σύγκλιση) προς τη σκληρή γραμμή της
αντιπαράθεσης με το ισπανικό κράτος. Η Κον-
βερζένσια ήταν το παραδοσιακό (δεξιό) κόμμα
της καταλανικής άρχουσας τάξης, καμία σχέση
με ακρότητες. Κυβέρνησε την Καταλωνία τα
περισσότερα χρόνια μετά την πτώση του Φράν-
κο. Ο Μας διαδέχτηκε στην ηγεσία του κόμμα-
τος τον Τζόρντι Πουζόλ, ισχυρό άνδρα της Κα-
ταλωνίας για δεκαετίες. Ο 85χρονος σήμερα
Πουζόλ όμως και η οικογένειά του βρίσκονται

μπλεγμένοι σε μια σειρά από τα μεγαλύτερα
και πιο βρόμικα σκάνδαλα. Η “ριζοσπαστική”
στροφή του Μας ήταν ταυτόχρονα και ένας
τρόπος να ξεπλύνει την Κονβερζένσια.

Παράλληλα όμως, βρισκόταν σε εξέλιξη και
ένα κίνημα από τα κάτω που δεν είχε σχέση με
τις μανούβρες του Μας. Εκατομμύρια συμμε-
τείχαν στις διαδηλώσεις υπέρ της ανεξαρτη-
σίας τα τελευταία χρόνια. Μια σειρά κινήματα
συνέδεσαν τις διεκδικήσεις τους, όπως τη μη
πληρωμή του χρέους, με την ανεξαρτησία, με
κάποιες μερίδες να φτάνουν να συνδέουν την
ανεξαρτησία με ταυτόχρονη έξοδο από την ΕΕ
και το ευρώ. Ο Μας αναγκάστηκε να κηρύξει
ένα “παράνομο” δημοψήφισμα το Νοέμβρη
του 2014 προσπαθώντας να συνδεθεί με αυτό
το ρεύμα. Η παραδοσιακή εκλογική συμμαχία
με το πιο συντηρητικό κόμμα “Ένωση” και η
Κονβερζένσια κατέβηκε στις εκλογές του πε-
ρασμένου Σεπτέμβρη σε κοινό ψηφοδέλτιο με
την “Ρεπουμπλικανική Αριστερά” υπό τον τίτλο
“Μαζί για το Ναι” (στην ανεξαρτησία).

Η πολιτική πόλωση όμως έφερε το Κοινοβού-
λιο διχασμένο στα δύο ανάμεσα σε ανεξαρτη-
σιακούς και μη, ανίκανο να εκλέξει κυβέρνηση.

Η αριστερά βρέθηκε στο κέντρο των εξελίξεων
και στο επίκεντρο της προσοχής, με τρεις τρό-
πους. Αφενός στο μπλοκ του Μας, η Ρεπουμ-
πλικανική Αριστερά έχει αυξήσει το ειδικό της
βάρος. Αυτό καταγράφηκε και στις ισπανικές
εκλογές του Δεκέμβρη, όπου το κόμμα του Μας
(που χρειάστηκε να μεταμφιεστεί με διαφορετι-
κό όνομα ‘Δημοκρατία και Ελευθερία’) έπεσε
από το ένα εκατομμύριο ψήφους του 2011 στο
μισό, αντίθετα με την Αριστερά που ανέβηκε. 

Έκπληξη

Δεύτερον, ο μεγάλος άγνωστος ήταν το Πο-
δέμος. Η προπαγάνδα της άρχουσας τάξης
άθροιζε το Ποδέμος στους “αντι-ανεξαρτησια-
κούς”. Όμως, τον περασμένο Ιούνη στις δημο-
τικές εκλογές της Βαρκελώνης, εκλέχθηκε δή-
μαρχος με τη στήριξη του Ποδέμος η Άντα Κο-
λάου που έχει ανοιχτό δίαυλο με το κίνημα
ανεξαρτησίας. Στις ισπανικές εκλογές ξανά το
Ποδέμος έκανε την έκπληξη βγαίνοντας πρώ-
το κόμμα στην Καταλωνία, έχοντας σαν δέ-
σμευση την κήρυξη δημοψηφίσματος.

Η τρίτη και πιο έντονη φάση εξελίχθηκε
όταν όλα τα βλέματα στράφηκαν στο CUP, την

αντικαπιταλιστική ανεξαρτησιακή αριστερά
της Καταλωνίας, που συγκέντρωσε πάνω από
8% στις εκλογές. Ο Μας ζητούσε από το CUP
να του δώσει ψήφο εμπιστοσύνης για να προ-
χωρήσει η “διαδικασία”, όπως αποκαλείται κω-
δικοποιημένα στην Καταλωνία η ρήξη με το
ισπανικό κράτος. Το CUP είχε δηλώσει ότι δεν
θα δώσει συγχωροχάρτι στο Μας και δεν θα
στηρίξει έναν νεοφιλελεύθερο πρόεδρο. Το
CUP έβαζε μια σειρά προϋποθέσεις, ανάμεσα
στις οποίες ήταν να αλλάξει ο υποψήφιος και
να οριστεί πρόεδρος κάποιος από την αριστε-
ρή πτέρυγα του “Μαζί για το Ναι”.

Οι πιέσεις όμως ήταν τεράστιες. Για βδομά-
δες όλα τα ισπανικά και καταλανικά ΜΜΕ ανέ-
μεναν και έκαναν ζωνανές συνδέσεις με τις συ-
νεδριάσεις του CUP για να δουν τι θα αποφασί-
σουν οι αντικαπιταλιστές. Στο εσωτερικό του
CUP, η δεξιά πτέρυγα (“Ελεύθερος λαός”) η
οποία βάζει ανοιχτά την ανεξαρτησία σε πρώτη
προτεραιότητα απέναντι στον αντικαπιταλισμό,
πρότεινε να γίνει αποδεκτός ο Μας. Η βάση του
CUP άντεξε και απέρριψε την πρόταση, φτά-
νοντας μέχρι και τη συγκλονιστική μαζική συνέ-
λευση της 27ης Δεκέμβρη που έληξε με ισοψη-
φία 1515 - 1515. Ένα όργανο της ηγεσίας ανέ-
λαβε να λύσει το γόρδιο δεσμό, ο οποίος τελικά
λύθηκε από τον ίδιο τον Μας που αποσύρθηκε
και πρότεινε τον Πουτσντεμόν.

Δυστυχώς η ηγεσία του CUP αποδέχθηκε τη
μαριονέτα του Μας, έδωσε ψήφο εμπιστοσύ-
νης και προχωράει σε έναν ιδιότυπο συντονι-
σμό με την κοινοβουλευτική ομάδα της συγκυ-
βέρνησης. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσε-
ων, όταν το CUP ζητούσε το κεφάλι του Μας,
η ηγεσία της Κονβερζένσια τους είπε “Να ξέ-
ρετε, ότι το κεφάλι ενός Ισραηλινού αξίζει όσο
δέκα κεφάλια Παλαιστίνιων”, αποκαλύπτοντας
το ήθος και τον προσανατολισμό της νέας κυ-
βέρνησης. Ανεξάρτητα από τη χαμένη ευκαι-
ρία του CUP να βαθύνει την πολιτική κρίση, η
συγκατοίκηση Καταλωνίας και ισπανικού κρά-
τους είναι πλέον σπαρμένη με εκρηκτικά.

Nίκος Λούντος

ΗΚαταλωνία μπορεί να έχει κυ-
βέρνηση, αλλά η Ισπανία ακό-

μη όχι. Ο Ραχόι που όλοι τον θεω-
ρούν καμένο χαρτί έχει προς το
παρόν την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και την επόμενη βδομά-
δα θα πρέπει να προχωρήσει στην πρώτη ψήφο εμπιστοσύνης. Αν
μέσα σε ένα δίμηνο δεν έχει βρεθεί κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η
χώρα πάει σε νέες εκλογές.

Οι αριθμοί και οι πολιτικές τοποθετήσεις δεν δίνουν εύκολο αποτέ-
λεσμα. Το δεξιό Λαϊκό Κόμμα δεν έχει πλειοψηφία και κανείς δεν εί-
ναι διατεθειμένος να χρεωθεί ότι γίνεται σωτήρας του Ραχόι. Οι Θι-
ουδαδάνος, το εναλλακτικό κόμμα της δεξιάς, θέλουν συγκυβέρνηση
αλλά μόνο αν συμμετέχουν και οι τρεις, μαζί με το Σοσιαλιστικό Κόμ-
μα (PSOE). Ο Πέδρο Σάντσεθ του Σοσιαλιστικού Κόμματος δηλώνει
ότι έχει αφουγκραστεί την αριστερή στροφή που καταγράφτηκε στις
εκλογές και θέλει “προοδευτική κυβέρνηση”. Όμως η συνεργασία με
το Ποδέμος και την Ενωμένη Αριστερά δεν δίνει πλειοψηφία. Χρει-
άζονται και τους Θιουδαδάνος, οι οποίοι όμως με το Ποδέμος δεν
συνεργάζονται.

Η κατάσταση περιπλέκεται λόγω του καταλανικού ζητήματος. Το
Ποδέμος έχει επισήμως θέση υπέρ του δημοψηφίσματος στην Κατα-
λωνία, κάτι που το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν αποδέχεται με κανένα
τρόπο. Σε άλλη περίπτωση, η ηγεσία του Ποδέμος θα είχε ήδη βάλει
στην άκρη τα περί δημοψηφίσματος για να στηθεί κυβέρνηση. Όμως

το Ποδέμος κέρδισε τις εκλογές
στην Καταλωνία σε συνεργασία με
άλλες δυνάμεις που έχουν στην
προμετωπίδα το δημοψήφισμα.

Μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα, οι πιο έντονες ανακατατάξεις
εξελίσσονται στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Έχουν βγει τα μαχαίρια ανοιχτά
στην εσωκομματική μάχη. Ο Σάντσεθ αμφισβητείται ανοιχτά και οι βα-
ρόνοι του κόμματος αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον ανατρέ-
ψουν από την ηγεσία, στο συνέδριο που θα γίνει τους επόμενους μή-
νες. Η γραμμή της “προοδευτικής κυβέρνησης” θεωρείται καταστροφι-
κή από το “βαθύ PSOE”. Η Σουσάνα Ντίαθ, κυβερνήτης της Ανδαλου-
σίας και ηγέτις της αμφισβήτησης στον Σάντσεθ, προωθεί την απίστευ-
τη λύση να αφεθεί ο Ραχόι να συνεχίσει με κυβέρνηση μειοψηφίας.

Το PSOE έχασε ενάμισυ εκατομμύριο ψήφους στις εκλογές. Το
Ποδέμος κέρδισε τις μεγάλες πόλεις. Οι περιοχές όπου το PSOE
κράτησε κάπως τις δυνάμεις του και έτσι παρέμεινε δεύτερο κόμμα
είναι στην Ανδαλουσία και άλλα σημεία του αγροτικού νότου. Εκεί
έχει τη βάση της η Ντίαθ που βγαίνει ενισχυμένη. Αυτή η πτέρυγα
χρησιμοποιεί τον μπαμπούλα της καταλανικής ανεξαρτησίας για να
πιέσει τον Σάντσεθ να αφήσει την εξουσία στη Δεξιά -και στη συνέ-
χεια να τον στείλουν τον ίδιο το Σάντσεθ σπίτι του. Η συζήτηση αν το
PSOE θα γίνει ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτή εδώ και καιρό στην Ισπανία. Ο
φόβος της ΠΑΣΟΚοποίησης αυτές τις μέρες είναι στα μάτια όλων
των στελεχών του.

Χωρίς κυβέρνηση

ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ Βαθαίνει η κρίση στο ισπανικό κράτος

Αντιφασιστικό συλλαλητήριο στη Βαρκελώνη το 2015



23-24 Γενάρη Διεθνείς μέρες δράσης εργατικη αλληλεγγυη 

Αλεξανδρούπολη

Βόλος

Ξάνθη

Θεσσαλονίκη

Γιάννενα

  

Πάτρα
Αθήνα

Χα
νιά

Ρέ
θυ
µν

ο

Ηρ
άκ
λει

ο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΛΑΙ, ΛΑΜΠΕΝΤΟΥΖΑ, ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Ανοίξτε τα σύνορα

ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση
Παρασκευή 22 Γενάρη
Σταθμός Λαρίσης, 11μμ
κόστος 25€
Δηλώστε συμμετοχή
210 3232871, 6932828964

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναχώρηση
Σάββατο 23 Γενάρη
Σταθμός ΟΣΕ, 8πμ
κόστος 15€
Δηλώστε συμμετοχή
6936127797, 6974770802

ΞΑΝΘΗ
Αναχώρηση
Σάββατο 23 Γενάρη
Εργατικό Κέντρο, 11πμ
κόστος 10€
Δηλώστε συμμετοχή
6987745669ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Αναχώρηση
Σάββατο 23 Γενάρη
Πλατεία
Νομαρχίας,
4.30πμ
κόστος 15€
Δηλώστε συμμετοχή
6981065550

ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση
Παρασκευή 22 Γενάρη
Πλατεία Όλγας, 11μμ
κόστος 20€
Δηλώστε συμμετοχή
6970988678

ΒΟΛΟΣ
Αναχώρηση
Σάββατο 23 Γενάρη
Δημαρχείο, 2πμ
κόστος 20€
Δηλώστε συμμετοχή
6974820870

ΧΑΝΙΑ
Αναχώρηση
Πέμπτη 21 Γενάρη
Λιμάνι, 8μμ
κόστος 30€
Δηλώστε συμμετοχή
6948946578

ΡΕΘΥΜΝΟ
Αναχώρηση
Πέμπτη 21 Γενάρη
Σταθμός ΚΤΕΛ, 7μμ
κόστος 30€
Δηλώστε συμμετοχή
6979240756,
6937799627

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Αναχώρηση
Πέμπτη 21 Γενάρη
Λιμάνι, 8μμ
κόστος 30€
Δηλώστε συμμετοχή
6977783666

Σάββατο 
23 Γενάρη
Διαδήλωση:
Αλεξανδρούπολη, 

Δημαρχείο, 3μμ

Εκδήλωση: 
συζήτηση με συμμετοχή

διεθνών αντιπροσωπειών
Δημοτικό Θέατρο

Αλεξανδρούπολης, 6μμ

Κυριακή 
24 Γενάρη

Πορείες:
σε Φράχτη και Κήπους

του Έβρου, 12μες

Συγκέντρωση 
στην Αλεξανδρούπολη,

6μμ -Αναχώρηση


